
 واحد آموزش پاسخگو

در راستای تحقق اهداف مطرح شده در اسناد باالدستی مرتبط با مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی آموزش 

تشکیل شد. دانشکده بهداشت  های علوم پزشکی کشور، واحد آموزش پاسخگو در( در دانشگاهSAMEپزشکی)

 را بر عهده دارد. سطح دانشکده های آموزش پاسخگو در این واحد مسئولیت هدایت، نظارت و حمایت از برنامه 

نزدیک  اعضاء محترم هیات علمی و در همکاری  دانشگاه وEDCواحد آموزش پاسخگو بر آن است تا با همکاری 

های مختلف را جهت ارتقاء با معاونت بهداشتی دانشگاه، شرایط استاندارد آموزش جامعه محور دانشجویان رشته

های آموزشی، دانشجویانی جامعه نگر فراهم نماید و برآن است که ضمن بازنگری منظم سرفصلکیفیت آموزش 

 تربیت نماید. های بهداشتی محلیتوانمند در ارائه باالترین سطح کیفیت خدمات در پاسخ به نیاز

 :اهداف اختصاصی واحد

 اجتماعیآشنایی اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان با مفاهیم کلیدی پاسخگویی 

 گسترش ساختار موجود آموزش پاسخگو

 های سالمت جامعه در استانها و نیازهای آموزشی مبتنی بر اولویتارتقای کیفیت طراحی برنامه 

 سیاست گذاری و برنامه ریزی فرایند توسعه کیفیت آموزش در جهت پاسخگویی اجتماعی

 در آموزش های فوق با پشتیبانی پژوهش ارتقای کیفیت اجرای برنامه

  های برنامه آموزش پاسخگومحور

های واقعی جامعه در حوزه سالمت های آموزشی مبتنی بر نیازطراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیاز .1

های مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان در حوزه ها(، فناوریدر کشور)بار بیماریها و ریسک فاکتور

 زه سالمت کشورهای دانش در حوسالمت و مرز

های واقعی جامعه به ها( در راستای پاسخگویی به نیاز های آموزشی )کوریکولومباز نگری وتدوین برنامه .2

 تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

طراحی نظام انگیزشی مناسب برای سیاستگذاری اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور  .3

 (SDHهای اجتماعی سالمت)های واقعی جامعه و تعیین کننده تحقق هر چه بهتر پاسخگویی به نیاز

 طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی .4



 های زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی مورد انتظار است:دستاورد

 بخش های جامعه به خدمات اینهای آموزش عالی حوزه سالمت با نیاز انطباق برنامه 

  تربیت نیروی انسانی و ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خدمات سالمت برای اقشار جامعه با

 های خاص مانند سالمندان، زنان، کودکان و ...نیاز

 ای و استانی شناسایی دقیق نیاز به نیروی انسانی حوزه سالمت در سطوح منطقه 

 های مختلف علمی، فرهنگی و  با توانمندی ایجاد زمینه مناسب برای رشد و شکوفایی دانشجویان

 اجتماعی

 در جهت نیل به اهداف مورد نظر: دانشکده  اهم اقدامات انجام شده در این

    ها و های واقعی جامعه در حوزه سالمت منطقه )بار بیماریهای آموزشی مبتنی بر نیازارزیابی نیاز

 ها(ریسک فاکتور

     بر اساس بار  بهداشتهای آموزشی دانشکده ) طرح دوره( توسط گروهتهیه برنامه آموزشی مشخص

 هاها و ریسک فاکتوربیماری

     در محیط های ارائه خدمات بهداشتیوجود برنامه ریزی منظم و مدون جهت حضور کارورزان 

     راحی شده دوره دیده به عنوان آموزشیاران و بر اساس برنامه ط کارشناسان آموزش دانشجویان توسط

های سالمت جامعه در آموزش دانشجویان با توجه به آگاه بودن اساتید از اهداف آموزش با تاکید بر نیاز

  پاسخگو

    های مرتبط، های اعضای هیئت علمی گروهای جهت ارائه و دریافت بازخوردهای دورهانجام بازدید

 دانشجویان و سایر کارکنان مراکز جامع سالمت  ،متخصصین 

     در آموزش پزشکی پاسخگو و بر اساس کوریکولوم آموزش  بهداشتپررنگ تر شدن نقش دانشکده

 پزشکی عمومی

    ها(ها و ریسک فاکتورهای جامعه) بار بیماریها بر اساس نیازتهیه گایدالین 

  

  شرح وظایف واحد آموزش پاسخگو



   با  دانشکده بهداشتبرقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای بین گروه های آموزشی

  هدف پاسخگویی به نیازهای سالمت جامعه

  های جامعه به موضوعات پایان نامه های انجام اقدامات الزم جهت تبدیل اولویت های پژوهشی مبتنی بر نیاز

  دانشجویی

  های های ضروری آموزشی بر اساس نیازبه منظور پیشبرد فعالیت گروه های آموزشیظم با تشکیل جلسات من

 دانشگاه سالمت جامعه، مشکالت منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی

  های جامعه، مشکالت ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس نیاز

  قه و اولویت های تعیین شدهمنط

   های آموزشی در جهت تقویت شناخت دانشجویان و اعضای هیات علمی با مفاهیم آموزش پاسخگوکارگاهارائه  

  تشکیل کارگروه ویژه تسهیل و تشویق پاسخگویی اجتماعی با استفاده از پایان نامه های دانشجویی  

  نامه مربوطموزش پاسخگو طبق آیینبرگزاری جلسات با حضور اعضای کمیته آ  

  های آموزشیگروه همهگیری در خصوص معرفی و اجرایی نمودن برنامه آموزش پاسخگو در تصمیم  

   ذیربطارزشیابی برنامه پاسخگو در مراکز جامع سالمت از دیدگاه دانشجویان و اعضا هیئت علمی و متخصصان  

  ها و پزشکان متخصص خانواده در اجرای بهتر با معاونت بهداشتی، مسئولین شبکه شهرستان هماهنگی

   مربوط به جامعه دانشجویان  هایکارورزی ها و کارآموزی


