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مقدمه )هدف و اهداف اختصاصي(
اگرچه فدراسيون جهاني آموزش پزشکي (WFME) هدف 
مي داند  جامعه  سالمت  ارتقاء  را  پزشکي  آموزش  اصلي 
برنامه هاي  اولويت  در  مهارتهاي سالمت  و  دانش  آموزش 
آموزشي دانشکده هاي پزشکي دنيا )از جمله ايران( قرار ندارد 
و کوريکولومهاي موجود غير مؤثر، تکراري، غيرجذاب، غير 
کاربردي و متفرق هستند. به عالوه چالشهاي جديد سالمت در 
جهان از جمله تغيير الگوي اپيدميولوژيك بيماريها و افزايش 
خطر حوادث طبيعي، بحرانها و بيوتروريسم از يك سو و 
توسعه دانش اپيدميولوژي از سوي ديگر لزوم بازنگري و 
اصالح در محتواي آموزشي دروس بهداشت و اپيدميولوژي 
را بيش از پيش روشن مي سازد. همچنين ساختار گروههاي 
آموزش مرتبط و رويکردها و روشهاي آموزشي دروس مرتبط 
به سالمت بايد به گونه اي تغيير يابد که آموزش پزشکي بيش 
از آنکه متوجه درمان باشد، سالمتـ  محور بوده و پيشگيري 
از  بتواند  بايد  پزشکي  آموخته رشته  دانش  بدارد.  مقدم  را 
دانسته هاي بهداشتي و مهارتهاي اپيدميولوژي خود در جهت 
شناسايي، تحليل و رفع مشکالت سالمت جامعه استفاده کند. 
بنابراين محتوا بايد بر task-oriented باشد به گونه اي که تحقق 
 reform پزشك 5 ستاره را ميسر سازد. بر اين اساس لزوم يك
ريشه اي در دروس بهداشت و اپيدميولوژي دانشجويان پزشکي 

احساس ميشود.
اهداف برنامه جديد عبارتند از: 

الف- کامل کردن محتواي آموزشي با افزودن سرفصلهاي 
ضروري که در حال حاضر در برنامه موجود نيستند، با 
محوريت پيامدهاي مورد انتظار از دانش آموختگان )در 

مورد دانشگاه ما با اولويت طب نظامي( 
ب- برطرف کردن همپوشاني هاي واحدهاي مربوطه

ج- کاربردي کردن برنامه و افزايش جذابيت آن براي مدرسين 
و دانشجويان

د- ايجاد ارتباط آموزشي بين دروس بهداشت و دروس باليني 
preventive medicine براي توانمندسازي در

ه  - مواجهه زودرس با مفاهيم، چالشها و کاربردهاي بهداشت 
 (Early Exposure) و اپيدميولوژي

روش اجراء 
اصالحات  اصلي  محورهاي  موجود  پيشنهادي  فرآيند  در   

عبارتند از: 
الف- همگرايي و ادغام گروههاي آموزشي مرتبط با موضوع 
بازنگري در محتواي آموزشي، طرح درس، فضاهاي  ب- 
آموزشي )شامل فيلد( و روشهاي آموزشي و ارزشيابي آنها
 spiral integration ج- تدوين برنامه آموزشي جديد بر اساس

محل اجراي فرآيند: دانشکده پزشکي، گروه بهداشت و اپيدميولوژي، دانشگاه علوم پزشکي ارتش
 curriculum reform گروه فرآيندي: بهينه سازي ساختاري برنامه آموزشي

تاريخ اجراء )مدت اجراي فرآيند(: نيمسال دوم 88-1387
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دروس مرتبط در برنامه آموزش پزشکي

با تشکيل يك پانل 20 نفره از اعضاي هيئت علمي روشهاي 
 brain storming همگرايي گروههاي مربوطه بررسي و با روش
کليه پيشنهادات ثبت و سپس پااليش و خالصه سازي شد. 
سپس بررسي تکميلي به 3 کميته تخصصي براي “کوريکولوم”، 
“محتوا و فيلدهاي آموزشي” و “روشهاي آموزش و ارزيابي” 
واگذار و هر دوهفته يکبار در جلسه مشترکي موارد جمع بندي 

و مکتوب مي شد. 
الف- گروههاي بهداشت )عمومي، محيط، مبارزه با بيماريها، 
مواد غذايي، حرفه اي، خانواده(، اپيدميولوژي، طب کار، 
پزشکي اجتماعي و آمار حياتي همگرا شده و تحت عنوان 
و  “بهداشت  يا   Department of Health بزرگتر  گروه 
اپيدميولوژي” اجراي برنامه را برعهده گرفتند. همچنين 
گروههاي بيومديکال )علوم پايه آزمايشگاهي(، عفوني، 
روانپزشکي، اطفال و زنان به عنوان گروههاي معين در 

اجراي برنامه مشخص شدند.
ب- محتواي آموزشي فعلي فاقد جامعيت بوده و از سوي 
ديگر بيش از 30% از سرفصلهاي مصوب تکراري است 
يا همپوشاني دارد. بنابراين نقشه جامع محتواي آموزشي 
مورد نياز با در نظر گرفتن شاخصهاي چهارگانه در سه 
 (Public سالمت عمومي ،(Role) محور نقش حرفه اي
(health و عملکرد باليني (Clinical Practice) مشخص 

و کمبودهاي برنامه موجود تعيين شد. 

ج- ادغام اسپايرال مجموعه اي از ترکيب ادغامها و داراي 
ساختار طبقات مرتبط است. بر همين اساس ابتدا امکان 
سنجي ادغام عرضي سرفصلهاي مرتبط با علوم پايه و 
باليني انجام و برنامه آموزشي در طول کوريکولوم گسترده 
شد. در اين راستا آغاز آموزش بهداشت از اولين ترم با 
اصول و مفاهيم پايه تنظيم شد و در کنار هر درس پايه 
موارد مرنبط بهداشت و اپيدميولوژي قرار داده شد )به 
عنوان مثال واکسيناسيون با ايمونولوژي و روشهاي انتقال 
و کنترل عفونت با دروس ميکروب شناسي، انگل شناسي و 
قارچ شناسي، روشهاي آماري probability با درس ژنتيك 
و....( در سطح بعدي دروس فيزيوپاتولوژي با اپيدميولوژي 
بيماريها و در مقطع باالتر کنترل عفونتها، غربالگري و 
پيشگيري با دروس عفوني و دروس اختصاصي باليني 
ادغام شده است. در برنامه هاي آموزش باليني با تدوين 
سناريو وجوه اپيدميولوژيك و پيشگيري در کنار درمان 
در برنامه هاي آموزشي مانند گزارش صبحگاهي و راند 
آموزشي گنجانده شده و حضور حداقل يکنفر از اعضاي 
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گروه در اين برنامه ها الزامي شد. در مورد سرفصلهاي 
انجام شده  به شکلي   integration مهارتي  يا  کليدي و 
که در هر مرحله به نسبت مرحله قبل سطح باالتري از 
competency در ادغام رعايت ميشود و مهارتها مورد 

ارزيابي قرار مي گيرد. ارزشيابي دانش و مهارت به صورت 
OSCE و سناريو تدوين شده است.

نتايج: پيامدهاي اجراي فرآيند
نتايج اوليه طرح نشان از نگاه مثبت دانشجويان و مدرسين به 
شيوه جديد و انتظار بهبود دانش، نگرش و عملکرد دانشجويان 
در حوزه هاي بهداشت، اپيدميولوژي و سالمت دارد. به عالوه 
ادغام، کارآيي و جذابيت ساير دروس به ويژه علوم پايه را 
نيز افزوده است چرا که دانشجويان را با حيطه هاي کاربردي 

علوم آشنا مي کند. همچنين به نظر ميرسد آغاز زودرس دروس 
بهداشت دانشجويان را به مسئوليتهاي آينده خود آشناتر کرده و 
عالقه آنان را براي آموزش پزشکي مي افزايد. تعريف فيلدهاي 
جديد براي کارآموزي و کارورزي دانشجويان را براي ايفاي 

نقش آينده خود در ارتقاء سالمت جامعه کمك مي کند.

كشوري،  دانشگاه،  دانشكده،  )بخش،  اثرگذاري  سطح 
بين المللي(

اينکه  وجود  با  است:  ملي  و  المللي  بين  طرح،  اثربخشي 
اصل ضرورت بازنگري در سالهاي اخير توسط تعدادي از 
صاحبنطران در جهان مطرح شده اين طرح نوين براي اولين 
بار در دنيا مطرح ميشود و به نظر ميرسد بتواند ضمن ارائه به 
سازمان بهداشت جهاني به عنوان الگوي اصالحي مؤثر مورد 
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استفاده ساير کشورهاي دنيا نيز قرارگيرد.

نتيجه گيري شامل چالش ها و مشكالت اجرائي 
فرآيند 

هر برنامه اصالحي با مقاومت روبروست. ليکن از آنجا که 
مديران اجرايي خود از اعضاي هيئت علمي بوده و به ضرورت 
اجراي طرح يقين داشتند اجراي طرح با کمترين مشکل در 

حال انجام است.

تاييدهاي مربوطه
EDC دانشگاه و گروه بهداشت و اپيدميولوژي دانشکده پزشکي

براي قرار گرفتن فرآيندهاي ارسالي در سايت جشنواره 
دبيرخانه جشنواره  به  آنها  نامه صاحبان  ارسال رضايت 

الزم است.
اينجانب دکتر عليرضا خوشدل رضايت خود را براي قراردادن 
فرآيند ارسالي خود در سايت جشنواره به شرط حفظ حقوق 

معنوي طرح اعالم ميکنم.
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