برنامه عملیاتی گروه پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشکده پزشکی
سال 1398
1
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معرفی و تاریخچه گروه پزشکی اجتماعی:

از ابتدای تاسیس دانشگاه در سال  1365همزمان با آغاز برنامه های آموزشی پزشکی جامعه محور )) community base education
فعالیت های گروه پزشکی اجتماعی در دانشکده بهداشت به صورت آموزش پزشکی اجتماعی برای کلیه رشته ها و دانشکده ها آغاز شد سپس با
استقالل این گروه در دانشکده پزشکی فعالیت های آموزش پزشکی جامعه نگر در دانشکده پزشکی انحصارا توسط این گروه ادامه یافت .در بدو
تشکیل با  3عضو هیئت علمی و  2کارشناس شروع به کار کرد  ،فعالیتهای آموزشی پزشکی اجتماعی از سال 1382در قالب دوره های
کارآموزی وکارورزی در راستای تربیت پزشکان آگاه به مسائل مدیریت بهداشتی و نظام سالمتی از برنامه های این گروه آموزشی است تا
براساس آن این افراد قادر باشند با اعتماد به نف س باال و دید جامعه نگر مدیریت ارائه خدمات بهداشتی کشور را در راستای اجرای مراقبت های
عملی بهداشتی جهت تامین  ،حفظ و ارتقاء سالمتی به عهده گیرند.

دورنمای گروه پزشکی اجتماعی

ما برآنیم باا دساتیابی باه شااخ

هاای آموزشای و پژوهشای و ارائاه خادمات مارتبط باا پزشاکی اجتمااعی در بااالترین ساح ملای و

منحقه ای در زمینه های زیر در خدمت ارتقای سالمت جامعه باشیم:
• مرجعیت در زمینه آموزش و پژوهش پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در کشور
• پیشرو در ارائه الگوی ادغام یافته آموزش در جامعه و نظام ارائه خدمات
• گروه آموزشی برتر در کشور در زمینه تربیت کارآموزان و کارورزان پزشکی
• پیشرو در اموزش مبتنی بر نیازهای جامعه و پزشکی پاسخگو
• پیشرو در پژوهش های کاربردی و پاسخگویی به نیازهای جامعه

وضعیت موجود:

با گسترش فعالیت ها و افازایش انتظاارات بار مبناای کااریکولوم وزارتای تعاداد  2عضاو هیئات علمای باا تخصا

هاای پزشاکی اجتمااعی

و اپیااادمیولوکی کاااه باااه اااور متوساااط در هااار نیمساااال تحصااایلی مسااائولیت تااادریس  30-20واحاااد در مقاااا

علاااوم

پایه،فیزیوپاتولوکی،اسااتاجری و انترناای رشااته پزشااکی و کارشناساای و کارشناساای ارشااد سااایر رشااته هااا بااه عهااده دارنااد ایاان در حالیساات
کاااه بااار اسااااس دساااتورالعمل هاااای کشاااوری کلیاااه دروس مااارتبط باااا گاااروه شاااامل روش تحقیا ا مقااادماتی و پیشرفته،اصاااول
اپیدمیولوکی،اپیاادمیولوکی بیماااری هااا ،آمااار پیشاارفته و مقاادماتی و دروس مقح ا رزیاادنتی و  phdدر حااوزه دانشااکده پزشااکی بایسااتی
توسط گروه تادریس شاود .همچناین تعاداد  30عادد ار و پایاان ناماه هاای دانشاوویی توساط هریا
3

از اعضاای هیئات علمای گاروه

در قالب استاد مشاور و راهنماا هادایت و راهنماایی مای شاود .ایان در حالیسات کاه باا توجاه باه باار مراجعاه دانشاوویان و حوام بااالی
فعالیت ها ،برنامه های گروه توساط 1کارشاناس تماام وقات و  1کارشاناس پااره وقات انواام مای شاود .از نظار فضاای فیزیکای یا
در بقه اول دانشکده پزشکی که اتاا کارشناساان گاروه و یا

اتاا

اتاا ویاژه اعضاای هیئات علمای واقا در ساالن اسااتید مای باشاد .گاروه

پزشااکی اجتماااعی از معاادود دانشااگاههایی اساات کااه بیتوتااه دانشااوویان در فیلااد روسااتای کااارآموزی و کاااورزی بعنااوان یا

ضاارورت در

راستای پزشکی پاسخگو اجرا می کند.
بااا مشااارکت اعضااای گااروه پزشااکی اجتماااعی از ری ا برگاازاری جلسااات ،برنامااه هااای بااازآموزی  ،کنفاارا نااس و ساامینار بااه آمااوزش
پزشکان عمومی و دساتیاران و کارشناساان مای پاردازد ایان گاروه مصصام اسات بار اسااس نتاایی پاژوهش هاای کااربردی و باا اساتفاده از
مناب علمای و معتبار باه اور مساتمر نیازهاای گاروه را شناساائی و اولویات بنادی نمایاد و بار اسااس آن و نیازهاای موجاود کشاور و بار
اساس شرایط زمانی و مکانی اهداف و برنامه های آموزشی و پژوهشی خود را هر سه سال بازبینی و ارتقاء دهد.

جدول ()1مشخصات پرسنل گروه پزشکی اجتماعی:

رشته تحصیلی

سمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دكتر مجتبي صحت

مدیر گروه

2

دكتر سيد عليرضا مروجي

معاون گروه

4

وجيهه روحي

کارشناس گروه

5

زهره صباغي

متخص
متخص

توضیحات

رتبه علمی

اپیدمیولوکی

دانشیار

-

پزشکی

دانشیار

-

اجتماعی
کارشناسی ارشد
اپیدمیولوکی
بهیار

4

-

-

جدول ()2همکاران گروه پزشکي اجتماعي در مقطع كارورزی در هر سال:

ردیف نام و نام خانوادگی

1

دكتر مجید حسن زاده

نام درس

آموزش سالمت

ارزش
واحد

1.5

مدت
ساعت
تدریس
در هفته
1.5

ساعت
تدریس در
نیمسال

27

2
فاطمه واثقي
3
4
5
6
7
8

پایش و ارزشیابي در برنامه هاي بهداشتي
نظام سالمت-مدیریت – مادران باردار

2

2

36

دكتر زهرا نخي

خطاهای پزشکی

1

1

16

دکتر حسین ریاحی

فوریت های پزشکی

0.5

0.5

8

ابوالفضل محتشمی

سامانه سیب-کارگاه پایش و ارزشیابی

2

2

36

مریم میرزایي

مهارت ارتباطي پزشك و بیمار

1.5

1.5

25

دکتر زکریا روحانی

طب سنتی

1

1

16

زهره رجبی

کارورزی در عرصه

1.5

1.5

25

جمع کل

جمع واحد در هر ترم

5.25

5

جدول (:)3همکاران گروه پزشکي اجتماعي در مقطع كارآموزی در هر سال:

نام و نام خانوادگی

مدت ساعت تدریس ساعت تدریس
ارزش واحد
در نیمسال
در هفته

نام درس

دکتر موید حسن زاده آموزش سالمت

1.5

1.5

27

1

1

16

1.5

1.5

25

فا مه واثقی

مادران باردار

2

2

36

خانم دکتر اخباری

بهداشت روان

1

1

16

دکتر مرتضی پنوه
شاهی

نظام مراقبت بیماریهای غیر واگیر

1

1

16

اعظم اکبر زاده

کارآموزی در عرصه پزشکی اجتماعی

1.2

1.2

20

لیلی خراسانی فر

کارآموزی فیلد گالبچی-دیابت

1

1

16

لیلی مهندس مورد

بهداشت سالمندان و میانساالن

1

1

16

الهام محمودی

برنامه مراقبتی کودک سالم و مانا

1

1

16

اعظم مدیحی

سیاست جمعیتی و تنظیم خانواده

1

1

16

آمنه باصری

کارآموزی در عرصه پزشکی اجتماعی

0.5

0.5

8

محبوبه زمانی

نظام مراقبت سل

1

1

16

دکتر مهرداد هدایتی

نظام مراقبت سل

1

1

16

دکتر کریمی دانا

کارآموزی فیلد گالبچی

0.5

0.5

8

2

2

1

1

حمیده غفاریان

برنامه مراقبتی کودک سالم و مانا

عذری سادات موسویان گسترش-پزش
نیروی انسانی

خانواده و ر

ابوالفضل محتشمی

آشنایی با شاخ
ذیی حیاتی

داوود قاسم زادگان

کارگاه مهارت های زندگی

های بهداشتی و

10

جم واحد در هر ترم

6

36

16

جدول (: )4وضعیت کارآموزی و کارورزی در عرصه سالمت :

عنوان

کارآموزی

تعداد دانشجوی آموزش دیده

 55نفر

کارورزی
104

16

تعدددداد مراكدددز آموزشدددي در عرصددده 16
بهداشت شهری وروستایي
124

تعدادروز حضور در عرصه

92

جدول (: )5وضعیت واحدها ی درسی و اعضای هیئت علمی در گروه

تعداد واحد

عنوان
واحد های گروه در هر ترم

  62.5واحد

واحد های حق التدریس گروه

  15.25واحد


واحد های سایر اعضای هيئت
علمي گروه
واحد موظفي اعضای گروه
كسری واحد گروه

  3واحد

 15
 30

7

جدول (: )6فعالیت های آموزشی گروه پزشکی اجتماعی و خانواده در هر ترم تحصیلی
مقطع تحصیلی
علوم پایه

نام درس

تعداد واحد

تعداد ساعت

رشته و گروه مربوطه

اصول خدمات سالمت

 1.5واحد

 26ساعت

پزشکی

اصول جمعیت شناسی و سالمت

 2واحد

 34ساعت

پزشکی

خانواده
اپیدمیولوکی

 2واحد

 34ساعت

پزشکی

بهداشت دهان و دخانیات

 1واحد کارگاهی

 51ساعت

دندان پزشکی

فيزیوپاتولوژی

اپیدمیولوکی بالینی

2

 34ساعت

پزشکی

استاجری

آمار پزشکی

 2واحد

 34ساعت

پزشکی

کارآموزی در عرصه

 ۱۸واحد ()۶×۳

 918ساعت

پزشکی

انترني

کارورزی در عرصه

 ۲۴واحد ()۶×۴

 ۱۶۳۲ساعت

پزشکی

كارشناسي

اپیدمیولوکی بیماری ها

 2واحد

 34ساعت

تغذیه

 2واحد

 34ساعت

تغذیه

۲

 ۳۴ساعت

تغذیه

 2واحد

 34ساعت

تغذیه

 2واحد

 34ساعت

انگل شناسی

 2واحد

 34ساعت

مرکز تحقیقات تروما

 ۶۲.5واحد

 2۹۶۷ساعت

روش تحقی
خدمات سالمت در تغذیه
كارشناسي ارشد

روش تحقی
اصول اپیدمیولوکی

 phd by researchاپیدمیولوکی  ،رو ش تحقی پیشرفته

تعداد كل واحد های
آموزشي در

8

جدول (: )7مباحث آموزشی کاراموزان :

مقطع

موضوع

استاجری

فيلد آموزشي

روش آموزشي

آموزش مراقبت مادران باردار

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی در روستا

خانواده

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی در روستا

برنامه های سالمت روان ایران

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی در روستا

مراقبتهای کودک سالم و مانا

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی در روستا

مراقبتهای سالمندان و میانساالن

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی در روستا

سیاست های نوین جمعیتی ایران

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی در روستا

نظام  PHCو پزش
آموزش سالمت
آشنایی با شاخ

آشنایی با

ها و ذیی حیاتی-سامانه سیب

مرکز گالبچی

کارعملی-پرسش و پاسخ

آموزش سح سوم پیشگیری

مراکز بهزیستی و توانبخشی

سخنرانی-بازدید-بحث گروهی و

آشنایی با نظام مراقبت سل

مرکز سل مسلم ابن عقیل

سخنرانی-کار عملی

آموزش مهارت زندگی

دانشکده پزشکی

کارگاه-سخنرانی

نظام مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیر

انوام مراقبت

9

جدول (: )8مباحث آموزشی کارورزان :

مقطع

موضوع

فيلد آموزشي

انترنی

آموزش سامانه سیب

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

روش آموزشي
سخنرانی و کارعملی در روستا

قوانین حقو حرفه ای پزشکی

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی

خحاهای پزشکی

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی

آشنایی با برنامه هاای پزشا

خاانواده و ار نیاروی

انسانی
حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی

برنامه ریزی و انواع آن در نظام سالمت

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی

نظام مراقبت بیماری های واگیر

حوزه دانشکده پزشکی و پراتی

سخنرانی و کارعملی در روستا

ب سنتی

معاونت غذا و دارو

آشنایی با عوارض دارویی ،نسخه نویسی

سخنرانی-کار عملی

آشنایی با برنامه های EMS

مرکز اورکانس

آشنایی با نظام بیمه و سازمان های بیمه گر

بیمه تاامین اجتمااعی-بیماه خادمات ساااخنرانی-بحاااث گروهااای و

کااار عملاای-انوااام مراقباات-
مشارکت در ماموریت

درمانی

بازدید عملی

آموزش فنون مشاوره و مهارتهای ارتبا ی

حوزه دانشکده پزشکی

کارگاااه –سااخنرانی-پرسااش و

آموزش برخورد با اپیدمی

حوزه دانشکده پزشکی

پاسخ

10

کارعملی-سخنرانی

جدول (: )9برنامه یکساله کارآموزان به طور خالصه :

ماه

تعداد کارآموز

نام فیلد روستا

-فروردین

 11نفر

برزک-ویدوجا-ازوار-نیاسر-مشکات

تعداد روز

نام فیلد شهری

فیلد روستا
 11روز

تعداد روز

گالبچی

فیلد شهر
 3روز

صدوقی –متینی-فین بزرگ-صابر-مسلم

 2روز

مرکز سل
ا روز

بهزیستی

اروز

اردیبهشت-

اردیبهشت-

 12نفر

 10روز

ویدوجا –نیاسر-برزک-مشکات

 3روز

صدوقی-متینی –فین بزرگ –فا میه

 2روز

 1روز

 1روز

خرداد
خرداد-تیر

مهر ماه

آبان ماه
آذر ماه

دیماه

بهمن ماه
اسفند ماه
جم

 16نفر

 8روز

ویدوجا –ازوار –نیاسر –برزک-

 3روز

متینی-فا میه –صدوقی –فین بزرگ

 2روز

 1روز

 1روز

مشکات
 13نفر

 11روز

مر –ویدوجا –قهرود –ازوار –

 3روز

صمیمی –فین بزرگ –فا میه -صابر

 1روز

 1روز

 1روز

حسنارود
 12نفر

ویدوجا – ازوار – مر –قهرود

 11روز

صدوقی –مسلم-اکرمیان -صابر

 3روز

 1روز

 1روز

 1روز

 8نفر

نیاسر –برزک –مشکات

 9روز

متینی –فین بزرگ –صدوقی

 3روز

 1روز

 1روز

 1روز

 13نفر

ویدوجا – ازوار –برزک –نیاسر –

 10روز

صدوقی –فین بزرگ –فا میه – صابر –

 6روز

 1روز

 1روز

 1روز

متینی –صمیمی

مشکات – جواد االئمه
 11نفر

برزک –نیاسر –ویدوجا –ازوار

 10روز

صدوقی – فا میه –متینی –فین بزرگ

 5روز

 1روز

 1روز

 1روز

 8نفر

برزک –نیاسر

 10روز

فین بزرگ –فا میه -

 3روز

 1روز

 1روز

 1روز

 104نفر

 8مرکز

 90روز

 8مرکز

 32روز

 12روز

 9روز

 9روز

جدول (: )10برنامه یکساله کارورزان به طور خالصه:
ماه

تعداد دانشوویان

نام فیلد روستایی

اردیبهشت

 6نفر

برزک -نیاسر – مشکات –

تعداد روز

نام فیلد شهری

روستا

جواد االئمه

 9روز

فین بزرگ –صدوقی –الم –
صمیمی

11

تعداد روز

بیمه ها(تامین اجتماعی-

معاونت غذا و

شهری

خدمات درمانی)

دارو

 5روز

 1روز

1روز

اورکانس 115

 1روز

خرداد

 9نفر

برزک –نیاسر –ازوار –

 10روز

اکرمیان – مسلم –صمیمی –

قهرود

 1روز

 3روز

 1روز

 1روز

الم

تیر

 7نفر

برزک –نیاسر –ازوار

 10روز

متینی –صدوقی –فین بزرگ

 4روز

 1روز

 1روز

 1روز

مرداد

 11نفر

برزک – نیاسر –مشکات –

 10روز

صدوقی –متینی –فین بزرگ –

 4روز

 1روز

 1روز

 1روز

صمیمی –فا میه

ازوار –قهرود
شهریور

 4نفر

برزک –نیاسر –ازوار

 7روز

متینی – فین بزرگ –صدوقی

 1روز

 1روز

 1روز

 1روز

مهر ماه

 12نفر

برزک –نیاسر –مشکات –

 12رو ز

متینی – فین بزرگ –صدوقی

 3روز

 1روز

 1روز

 1روز

جواد االئمه
آبان ماه

 6نفر

برزک – نیاسر – مشکات

 11روز

متینی – فین بزرگ  -فا میه

 2روز

 1روز

 1روز

 1روز

جم

 55نفر

 7مرکز روستایی

 69روز

 7مرکز شهری

 22روز

 7روز

 7روز

 7روز

جدول (: )11فعالیت های پژوهشی :

-1-11فعالیت های پژوهشی و کارگاههای برگزار شده در سال : 1397

ردیف

1
2

موضوع

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقی
آموزش درس اصول اپیدمیولوکی با روش

گروه هدف

تعداد کارگاه در سال

تعداد پروژه استخراج شده

کارآموزان پزشکی

 9دوره سه روزه

 250عدد

ترم  2پزشکی

 34جلسه ی دو نیمسال

 40عدد

تلفیقی مبتنی بر مسئله و پروکه در
راستای پاسخگویی اجتماعی
3

کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد

کارورزان پزشکی

 7دوره  2روزه

 27عدد

4

مدیریت بیماران سرپایی

کارورزان پزشکی

 7دوره

 27عدد

12

کارورزان پزشکی

 7دوره

 27عدد

5

کارورزان پزشکی

 7دوره

-

7

کارگاه مهارت زندگی

کاراموزان پزشکی

 7دوره

-

8

کارگاه پایش و ارزشیابی برنامه های نظام

کارورزان پزشکی

 7دوره

 27عدد

کارگاه برخورد با اپیدمی

6

کارگاه مهارت ارتبا ی پزش

و بیمار

سالمت
9

کارگاه آموزش سامانه سیب

 7دوره

کارورزان پزشکی

-

 -2-11کارگاههای مازاد برگزار شده در سال : 1397

ردیف

عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاری

1

کارگاه روش تحقی پیشرفته

انومن علمی دانشوویان

آذر ماه 97

رزیدنت های جدید الورود

مهر ماه 97

3

قوانین حقو حرفه ای پزشکی

انومن علمی پزشکان عمومی

مرداد ماه 97

4

پزشکی مبتنی بر شواهد

پزشکان-پرستاران و متخصصین

بهمن ماه 97

2

کارگاه روش تحقی

 -11-3وضعیت مقاالت وپایان نامه

ردیف

اعضای گروه

1

دكتر مجتبي صحت

2

دكتر علي رضا مروجي

مقاالت

کنگره ها و سخنرانی
های ملی و بین المللی

22
17

13

2
3

پایان نامه ها

28
17

 -11-4تعداد دانشجویان تحت پوشش مشاوره دانشجویی
نام استاد

نام دانشکده

رشته

مقطع

تعداد دانشجو

دكترمجتبي صحت

دانشکده علوم پزشکي

پزشکي

دكترا

 9نفر

دكتر سيد عليرضا

دانشکده علوم پزشکي

پزشکي

دكترا

 5نفر

مروجي

 -11-5فرایندهای در حال اجرا:
ردیف

1

اعضای تیم

موضوع

آموزش درس اصول اپیدمیولوکی دانشوویان پزشکی با روش تلفیقی مبتنی دکتر موتبی صحت ،زهره رجبی آرانی،
وجیهه روحی ،دکترسیدعلیرضا مروجی،

بر مسئله و پروکه در راستای پاسخگویی اجتماعی

دکتر موید حسن زاده
2

فرایناااد اصاااالحات در نظاااام آموزشااای پزشاااکی پاساااخگو در مقحااا

دکتر موتبی صحت ،زهره رجبی آرانی،

کاراموزی و کارورزی

وجیهه روحی ،دکترسیدعلیرضا مروجی،
دکتر موید حسن زاده

نقاط قوت:

• برپایی بیتوته دانشوویان در فیلد روستای کارآموزی و کاورزی در راستای تربیت پزش

پاسخگو

• ارتباط گروه پزشکی اجتماعی با دانشوویان پزشکی از بدو ورود به دانشگاه
• همکاری مستمر و کامل با مراکز تحقیقاتی تروما
• همکاری مستمر و کامل با مراکز تحقیقاتی  SDHووجود مقاالت و پروپوپوزال های مشترک
• ارتباط تنگاتنگ آموزشی و پژوهشی با سایر معاونتها مانند معاونت بهداشتی  ،معاونت غذا و دارو
• امااوزش دانشااوویان پزشااکی در سااایر سااازمانها و حااوزه هااای سااالمت ماننااد سااازمان بهزیستی،سااازمان هااای بیمااه گاار و سااالمندان
گالبچی
• همکاری و مشارکت گروه در اجرای پروکه ها و رحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها ی دانشگاه
• وجود پرسنل و اعضای هیأت علمی با انگیزه و تالشگر
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• فعالیت اعضائ هیئت علمای در پسات هاای اجرایای دانشاگاه باه عناوان معااون بهداشاتی دانشاگاه وایوااد زمیناه هاای همکااری بیشاتر
معاونت بهداشتی با گروه
• اسااتفاده ازتکنیکهااای مااوثر یااادگیری در تاادریس درس اپیاادمیولوکی بااا روش تلفیقاای مبتناای باار مساائله و پااروکه در راسااتای
پاسخگویی اجتماعی
• جذب دانشوویان عالقمند به پژوهش و هدایت پژوهش های دانشوویی در دانشگاه
• حضور فعال اعضای هیئت علمی گروه در کمیته ها و شوراهای مختلف دانشگاه
• باال بودن رتبه دروس پزشکی اجتماعی(بهداشت) در سح کشور در امتحانات جام
• وجود نظام مدون برای پایش برنامه های آموزشی مبتنی بر اهداف و رسالت
• رعایت و پایبندی اعضای هیأت علمی و کارکنان به آیین نامه ها و ضوابط موجود
• تدوین برنامه توسعه نیروی انسانی متخص

مورد نیاز گروه در  3سال آینده

• تدوین برنامه مدون برای توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه
نقاط ضعف:

• کمبود اعضای هیئت علمی متخص

پزشکی اجتماعی و اپیدمیولوکی

• نبود فرصت کافی در استفاده عملی از داده های بدست آمده از بررسی های کارورزی و کارآموزی
• زمان کم برای اجرای کامل دوره کارآموزی وکارورزی وبیتوته روستا
• کمبود فضای فیزیکی مناسب برای اعضائ گروه با توجه به مراجعین زیاد
• نبود فضای کارگاهی مناسب برای کالس آموزشی
• نبود سالن موهاز باه اینترنات بارای برگازاری برناماه هاای آموزشای گاروه باه صاورت کاار گروهای و کارگااهی و جابواایی دانشاوویان
از دانشکده پزشکی به سایر دانشکده ها
• متوقف ماندن تحقیقات کاربردی مرتبط با صنای منحقه بعلت کمبود نیرو و حوزه اختیارات گروه
• عادم تناساب امکاناات ماورد نیااز بارای آماوزش دروس عملای و فضاای آموزشای ماورد نیااز بارای اجارای عملای برناماه هاا (کاالس،
موالک و سایر امکانات پراتی )
• کمبود نیروی مربی برای نظارت بر امور آموزش دانشوویان
• کمبود نیروی کارشناس فنی درگروه
• کمبود وسیله نقلیه ویا بودجه آن برای نظارت بر دانشوویان
• نبود فرصت کافی برای انوام مداخله در پروپوزال های نگارش شده توسط دانشوویان
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• نبود موافقت نامه بین دانشکده ومعاونت بهداشتی
• نبود استانداردی جهت پرداخت به مراکز آموزشی
• نبود اهداف مشخ

برای حضور دانشوویان در سازمانها

• عدم بهره برداری علمی از نتایی نظرسنوی از دانشوویان در دوره ها
• حضور ضعیف دانشوویان در فیلدهای سازمانها
• نبود اهرمهای انگیزشی جهت همکاری بیشتر پزشکان وکارشناسان در مراکز
فرصت ها:

• آموزش دانشوویان در رابحه باا اورکاناس هاای ساالمت و ارتقاائ توانمنادی ایشاان در برخاورد باه موقا و مادیریت ساوان باا همکااری
اورکانس مرکزی دانشگاه
• وجود عرصه آموزشی در مراکز شهری-روستایی حوزه معاونت بهداشتی
• نگرش مثبت مسئولین دانشگاه نسبت به مراقبتهای سرپایی
• همکااری خاوب ساایر بخاش هاا و ساازمانها( آماوزش و پارورش ،صادا و سایما ،شاهرداری ،ساازمانهای بیماه  ،ساازمان مادیریت و
برنامه ریزی ،اداره کل زندانها ،بهزیستی) با گروه پزشکی اجتماعی
تهدیدها:

• تغییرات الگوی جمعیتی و بیماریهاو نیاز به تغییر در محتوای آموزشی دوره های کارآموزی کارورزی
• گرایش مسئولین پژوهشی دانشگاه به تحقیقات بالینی و بنیادی ونه پزشکی پاسخگو
• نبود انگیزه کافی در دانشوویان پزشکی برای پرداختن به امور سالمت اجتماعی وپیشگیری
• نامشاخ

باودن معیارهاای ارزشایابی فعالیات هاای آموزشای و پژوهشای اعضاای هیئات علمای در عرصاه هاای عملای باا ضاوابط

فعلی
• تخصاای

بودجااه ناکااافی باارای اجاارا و حفااظ و ارتقااای بخااش هااای تعریااف شااده گااروه بعنااوان فیلااد و حضااور دانشااوویان در جامعااه

برای شناسایی و حل مشکالت سالمت ( فیلد کارآموزی و کارورزی)
• عدم تامین اعتبار ماالی و تخصای

بودجاه بارای پرداخات حا ماموریات و ساایر حمایات هاا از اماوزش و ارزیاابی دانشاوویان در فیلاد

روستا
• قح پرداخت ح التدریس به مدرسین و فوکال پوینتهای اموزشی در حوزه های مختلف همکار با گروه پزشکی اجتماعی
• نبود نگرش مثبت و تعهد مسئولین آموزشی دانشگاه نسبت به آموزش پزشکی جامعه نگر و پاسخگو نسبت به نیازهای جامعه
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• تحت الشاعاع قارار گارفتن آماوزش مهارتهاای حرفاه ای اساسای( مادیریت،ارتباط باین فردی،رهباری ،مهارتهاای باین رشاته ای (در
قبال آموزشهای تخصصی و فو تخصصی
• نامتناسب بودن ضوابط نظام پرداخت برای آموزش در عرصه در مقایسه با سایر آموزشهای بالینی و عملی
• نداشتن اختیارات و استقالل مالی در هزینه کردن و فرآیندهای مالی عرصه ها
• رواج نامتناساب خادمات باالینی درآماد زا و کام اهمیات تلقای شادن مراقبتهاای اولیاه و پیشاگیری و آماوزش در جهات ارتقاای
سالمت
• اجبااار در پااذیرش تعااداد باااالی دانشااوویان رشااته پزشااکی ،جااذب دانشااوویان پزشااکی ارفیاات مااازاد و بااین الملاال و تااداخل برنامااه
های آموزشی کارآموزی و کارورزی
• نبود مراکز آموزشی استاندارد در حوزه معاونت بهداشتی
• کاهش انگیزه همکاری در پزشکان و نیروهای مراکز آموزشی
• کمبود توهیزات الزم جهت بیتوته دانشوویان در روستاها
• عدم نظارت و ارزشیابی مستمر و نظام مند

هدف کلی:
تربیت نیروی انسانی کارآمدوپاسخگو در رشته های مرتبط با پزشکی اجتماعی به منظور تامین نیازهای سالمت جامعه

اهداف اختصاصی:
• بازنگری و تغییر در برنامه های آموزشی دوره کارورزی و کارآموزی در راستای تغییرات جمعیتی و نیاز های جامعه و واایف جاری
پزشکان خانواده و ر تحول آموزش و فرصت ایواد شده در قحب تا پایان سال 1398
• حفظ رتبه بسیار خوب در دروس پزشکی اجتماعی) بهداشت (در امتحانات جام علوم پایه درکشور تا پایان برنامه در تمامی دوره ها
• هدایت حداقل  20پایان نامه کاربردی در سال توسط هر ی

از اعضای هیئت علمی گروه تا آخر برنامه

• مشارکت فعال در آموزش جامعه و گروههای ذینف در راستای عوامل تعیین کننده سالمت و بهبود کیفیت زندگی
• ارتقای مستمر دانش و مهارت های حرفه ای اعضای هیئت علمی و کارکنان گروه
• راحای و برناماه ریازی جهات ارتقاای مساتمر داناش و مهاارت داناش آموختگان،اعضاای هیئات علمای و مادیران وکارکناان
دانشگاه در خصوص روش های پژوهش و ارتقای سالمت
•
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استراتژی :

❖

راه اندازی وبه روزرسانی وب سایت گروه به منظور استفاده دانشوویان و عموم مردم

❖ جلب مشارکت دانشوویان ومسئولین در توسعه ر های مداخله ای در راستای سالمت مردم
❖ جلاب حمایات مسائولین در تاامین بودجاه ماورد نیااز و جاذب منااب ماالی از مراجا خاارج دانشاگاه جهات انواام پاژوهش و
پیشبرد اهداف گروه
❖ توانمند سازی اعضای هیئت علمی در ی دوره های بدو خدمت و تکمیلی
❖ آموزش جامعه و گروههای ذینف در راستای عوامل تعیین کننده سالمت و بهبود کیفیت زندگی
❖ ایواد و گسترش عرصه مناسب آموزشی و پژوهشی و مراقبتی پزشکی اجتماعی
❖ جلب حمایت مسئولین در جذب نیروی مربی وهیئت علمی
❖ توسعه مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد در دانشگاه
❖ توسعه دوره های آموزش تکمیلی و فلوشیپ
❖ توسعه کمی و کیفی پژوهش در عرصه سالمت اجتماعی

فعالیتهای پیش بینی شده در سال :98
• برگزاری کنفرانس هاو کورنال کالب های مستقل و مشترک با سایر گروه های آموزشی هر  6ماه یکبار تا پایان برنامه
• کسب حداقل  2رتبه در جشنواره محهری پیرامون فعالیت های آموزشی گروه
• جذب دو نیروی مربی تا پایان سال
• برگزاری برنامه های بازآموزی همکاری آموزش مداوم در راستای الویت های کشوری
• برنامااه ریاازی جهاات اصااال برنامااه کاااراموزی و کاااورزی بااا رویکاارد پاسااخگویی پزشااکان بااه مشااکالت جامعااه و توانمناادی ارزیااابی و
اقدام صحی برای حل مشکالت
• تدوین و راه اندازی برنامه های توانمند سازی اعضای هیئت علمی در ی دوره های بدو خدمت و تکمیلی
• راه اندازی دوره  MPHتحقیقات کاربردی با همکاری سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه
• جذب مناب مالی از مراج خارج دانشگاه جهت انوام پژوهش
• جذب حداقل  1گرانت بین المللی
• مشارکت و اجرای  3ر تحقیقاتی از سازمانهای خارج از دانشگاه در ول برنامه
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• مشارکت و اجرای ی

ر تحقیقاتی مشترک با سایر دانشگاههای علوم پزشکی

• کسب مقام گروه برتر پژوهشی حداقل ی

بار

• چاپ حداقل  20مقاله در موالت بین المللی معتبر
• ایواد عرصه جام پژوهشی برای اجرایی نمودن پژوهش های کاربردی برای دانشوویان مقا

مختلف

• چاپ  5مقاله در موالت و روزنامه های عمومی در سال در ول برنامه
• حضور حداقل  3بار در موام عمومی یا نشستهای سازمانها و گروههای ذینف جهت آموزش در خصوص عوامل تعیین کننده سالمت و
پزشکی اجتماعی در ول برنامه
• ایواد و گسترش عرصه مناسب آموزشی و پژوهشی و مراقبتی پزشکی اجتماعی
• گسترش عرصه های آموزشی کارآموزی و کارورزی و دستیاری در منا

شهری و روستایی با راه اندازی مراکز آموزشی

• مشارکت در برگزاری حداقل  10کارگاه روش تحقی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان تا پایان برنامه
• جذب حداقل دو نفر متخص

پزشکی اجتماعی و اپیدمیولوکی

• بازنگری و تکمیل پست های کارشناسی گروه
• تخصی

پست های هیئت علمی گروه به اعضای هیئت علمی مربوط

•

درخواست جذب  2عضو هیئت علمی با تخص

•

انوام داوری ها ،مشاور ه ها و برگزاری کارگاههای پژوهشی توسط گروه پزشکی اجتماعی

پزشکی اجتماعی و اپیدمیولوکی ترجیحا با پایه پزشکی

• راه اناادازی اار هااای تحقیقاااتی کاااربردی ماارتبط بااا نیازهااای جامعااه بااا مشااارکت صاانای منحقااه همچااون صاانای دارویاای باااری
اسانس،صاانای عصاااره گیااری باااری اسااانس ،گااالب ربی ،صاانای خااودرو سااایپا و  ...جهاات تحق ا بااه دانشااگاه نساال سااوم (ثااروت
آفرین)
• هماهنگی و پیگیری حضور کارشناس ارشدآموزش پزشکی به عنوان مشاور آموزشی گروه
• برگاازاری دوره هااای آمااوزش پایااه روش تحقیاا باارای اعضااای هیئاات علماای شااامل  ،EBMروش تحقیاا ،داوری مقاااالت و مقالااه
نویسی و نیاز برگازاری دوره هاای روش تحقیا و پروپاوزال نویسای بارای دانشاوویان دساتیاری باا ارائاه گاواهی ماورد تاییاد معاونات
آموزشی
• پیگیری راه اندازی کلینی

غربالگری در بیمارستان جهت آموزش دانشوویان با سح دوم پیشگیری

• عقد تفاهم نامه بین گروه پزشکی اجتماعی با بخش های حوزه معاونت بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی مرتبط با آن در کنار اورکانس
 115و حوزه معاونت غذا و دارو و معاونت درمان
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• پیگیری آموزش موازی دانشوویان در گروه پزشکی اجتماعی در راستای برنامه های آموزش موازی دانشگاه
جدول ( )12پیشنهادات گروه پزشکی اجتماعی:

11

با توجه به برگزاری حداقل  15دوره کارآموزی و کارورزی دانشوویان پزشکی دولتی و پردیس بین الملل و حداقل 50
کارگاه آموزشی حوم بار مراجعات دانشوویان در مقا

پایه و فیزیوپاتولوکی و بالینی ،جذب  2نیروی کارشناسی

پیشنهاد می شود.

الزمه تربیت پزشکان آشنا به پزشکی پاسخگو تسط بر ارائه خدمات در جامعه و پیگیری درمان ها در سح سوم پیشگیری
2

است که در هی بخشی از دوره آموزش پزشکی اجرا نمی شود که در صورت فراهم شدن امکانات همچون مربی،وسیله
نقلیه،تیم اجرایی قابلیت اجرای مراقبت های سح سوم در منزل برای بیماران ضایعه نخاعی و معلولین و  ...با همکاری بنیاد
های کاشانه مهر و سایر مراکز وجود دارد.
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