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مقدمه  
پذيري  تيمسؤولبر  تر بيشاست كه تمركز آن  يوتعهد اجتماع ييگو پاسخ دگاهيد، يعال آموزش يفلسف يكردهاياز رو يكي

 دگاهيبا د ينهاد اجتماع كيبه عنوان  يپزشك يها و دانشكده ها دانشگاه كرديرو نيدر ا. است به جامعهخدمت  در ها دانشگاه
تعهد در ، ياجتماع ييگو پاسخ. هستند يعال آموزش ياز فلسفه وجود يجدانشدن زءو انتظارات جامعه ج ازهايبه ن ييگو پاسخ

به آن  تيجامعه است و اهم يسالمت يازهاين تيبر اساس اولو يدرمان يو پژوهش و ارائه خدمات بهداشت آموزش، تيقبال هدا
 .)1شود( مي در نظر گرفته يپزشكعلوم  يها دانشگاه يرسالت اصل 4از  يكي به عنواناز مطالعات  ياست كه در بعض يصورت

جامعه ضعف  يازهايبه ن ييگو پاسخ نهيدر زم رانيا يپزشك آموزش ستميان در سب نظرصاحاز كارشناسان و  يازنظر برخ
 يمشترك جا يها فصلبا حذف  انيو در طول سالاست  شدهتر  فيضع به تدريجبا جامعه  انيو ارتباط دانشجو رددا وجود

 نيب ايتعامل پو جهيجامعه و در نت يازهايبه ن ييگو پاسخكه  يدر صورت. قابل نفوذ داده استريغ يها يمرزبندخود را به 
  .)2(است داريمستمر و پا، يمنطق يتقاضا كيو جامعه  آموزش
و  يمانيتوسط  يپزشك آموزشدر  يبرنامه درس ياجتماع ييگو پاسخ يهاكار راهموانع و  نهيكه در زماي  مطالعه

و مواجهه  ياست كه ساختار برنامه درس نموده يبند مقوله دسته 8را در  ييگو پاسخموانع ، همكاران انجام شده است
برنامه  تر بيشجامعه و توجه  يازهايبا ن يدرس يعدم تناسب محتوا ،با معضالت سالمت جامعه انيدانشجو ررسيد

ضعف  ،گو پاسخمهم پزشكان  يها شاخصبه  يتوجه يب جهيو در نت يكم ميغلبه پارادا ينيو بال كيتئور آموزشبه  يدرس
 طيو مح ياجتماع نهيبه زم ليدروس متما نهيدر زم يانتخاب يدرس واحدهاي كمبود ،دانشگاه و جامعه نيب يدر همكار

نمودن  گو پاسخ يهاكار راهدر مقاله مذكور از جمله  مدهآ به عمل يطبق بررس. گردد مي موانع محسوب نياز جمله ا يكار
 يپزشك يبر جامعه در سطوح مختلف برنامه درس يمبتن آموزشاضافه نمودن ، رسالت روشن نيتدو يدرس يها برنامه

 يبرنامه درس ييگو پاسخ يمناسب برا يمدل و چارچوب نظر نيتدو و ليپزشكان بعد از فراغت از تحصو رها نكردن 
  .)3(است ياتيعمل يهاكار راه نيعمده بر حركت به سمت تدو تأكيدو البته  بوده
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كشور در افق  يعلوم پزشك آموزشچشم انداز نظام  تأكيدو با توجه به ، ارائه شده يهاكار راهموانع و  نيبا توجه به ا
 يدر راستا نيو همچن نظام نيا ياز اركان اساس يكي به عنوانسالمت جامعه  يازهايبه ن ييگو پاسخبه  1404
و  ها مدل يو طراح نيتدو، يپزشك آموزشتحول در گانه  دوازده يها از بسته گو پاسخ يبسته پزشكسازي  ياتيعمل

نمودن  ريپذ تيمسؤول جهيو در نت ياجتماع ييگو پاسخبا  انيدانشجو تر بيش ييو آشنا آموزشجهت  ييها برنامه
 آموزشراستا مركز مطالعات و توسعه  نيدر ا. رسد مي به نظرمناسب  سالمت يها مراقبتگان در ارائه بهتر آموخت دانش
 يكار يها از برنامه يكي به عنوانرا  نهيزم نيدر ا انيشهركرد جلب مشاركت دانشجو يدانشگاه علوم پزشك يپزشك

 ريانجام شده در سا ييگو پاسخ يها فعاليتو  امر ابتدا با مطالعه مستندات نيخود مد نظر قرار داد و جهت انجام ا
جامعه  يآموزشبرنامه ، نقاط ضعف و قوت يرسو بر و پس از سنجش موقعيت يورآ جمع اطالعات الزم ها دانشگاه

مدل و برنامه  ، به عنوانبه اهداف مذكور يابيجهت دست گو پاسخدانشجويي پزشكي  يها در قالب كميته گو پاسخمحور و 
  . به مرحله اجرايي در آمد و تصويب 93از اسفند  پيشنهادي

  
  شرح تجربه

پزشكي  آموزشصورت گرفت و وضعيت موجود و شرايط دانشگاه جهت  يامر فاز مطالعات يتجربه در ابتدا نيدر ا
  : در نظر گرفته شد ها فرصتنقاط قوت و  به عنوانموارد زير . زير سنجش گرديد به صورت گو پاسخ

 انيحضور دانشجو ،سالمت مردم يازهايبر اساس ن ديجد يها توسعه رشته ،يآموزش كيوجود برنامه استراتژ
 ،يآموزش يها جامعه در برنامه يها تياولو يابيو ارز يسنج ازني ،نگر عهي جامآموزش يها ي مختلف در عرصهها رشته

مشاركت  يعلم هيأت ياعضا و اني(مشاركت دانشجو يآموزشدر برنامه   اننفع ذي از مشاركت و استفاده
  . مارانيمشاركت ب و )و پرورش  آموزش-يستبهزي–استانداري (ات مؤسسمشاركت  ،گانآموخت دانش

نيروي اصلي و  ، به عنوانپزشكي به ويژهي مختلف ها دانشجويان رشته شامل منابع انساني بود كه نياز امكانات مورد
و . و تدريس در نظر گرفته شدند آموزشدر بحث كننده  ركتگروه مشا به عنوان و دستياران تخصصي علمي هيأتاعضاي 

از همكاري  و در صورت لزوم تأمين يآموزشاز طريق مركز مطالعات و حوزه معاونت ، مختلف هايتمنابع مالي به صور
 انيدانشجواين كه  با توجه به. ديكننده استفاده گرد ياري به عنواني دولتي و خصوصي اه سازمانات و مؤسس ريمالي سا

 ياصل تيمسؤولو  تيداده شد كه فعال حيترج آينده هستنددر  سالمت جامعه يها ازيخدمات بر اساس ن كنندگان ارائه
  . كنند دايپ ييآشنا گو پاسخ يبا مفهوم و كاربرد پزشك كيتا بتوانند از نزد گذاشته شود انيبرعهده خود دانشجو ها تهيكم

  بود:  ريشامل موارد ز خالصه به طور برنامه در دانشگاه نيروند اجراي ا
  عالقه مند  ينيو بال هيپا مقاطع انيواحد جهت دانشجو نيتوسط ا ياجتماع ييگو پاسخبا  ييو آشنا يهيجلسات توج برگزاري - 
  با همكاري دانشجويان يريگعضو -
 نيمسؤول يها فعاليت به مينظارت مستق ياصل تهيكم مسؤول( فرعي يها تهيكم نيمسؤولو  ياصل تهيكم مسؤولانتخاب  -

و در فواصل منظم به واحد  آوري جمعرا  ها گروهفرعي را برعهده داشت و گزارش عملكرد  آوري جمع يها تهيو كم
 فيو نظارت بر حسن انجام وظا ها مسؤوليت ميتقس فهيوظ زيفرعي ن يها تهيين كممسؤول. دادند مي ارائه گو پاسخ آموزش

  ).برعهده داشتند ها پروژه يو امكانات از مركز مطالعات را جهت اجرا ليوسا تأمينو 
و دعوت  يهماهنگ، جهت برطرف كردن كمبودها و نواقص كار يهماهنگ، شده هيته يآموزشمطالب  ينظارت بر محتوا -
 ه در سازمان خودژبه ارائه پرو ليكه تما يو نهادهاي ها سازمانبا  يهماهنگ، آموزش متخصص هر مبحث جهت ديز اساتا
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  . گرفت مي ي مركز مطالعات انجامگو پاسخ ياز طرف واحد پزشك، داشتند
  

  :ديمشخص گرد ريز به صورتجامعه  يازهايبه ن گو پاسخنگر و  جامعه يها فعاليتو اهداف  فيوظا شرح
از  يريشگيپ يالزم برا يها مهارت آموزشو  يگر غربال، يرسان و اطالعسازي  آگاه قياز طر يسالمت عموم يارتقا -

  مردم  يزندگ تيفيك يبه منظور ارتقا ها بيماري
   تيو هپات دزيا يها بيماري نهيدر زم و مراقبت يريشگيو پ يبهداشت بارور نهيدر زم يگاهآ شيافزا -
فعال در عرصه  يبا نهادها انيارتباط دانشجو يو برقرار ين پزشكايدانشجواي  و حرفه يعموم يها توانمندي يارتقا -

   يپزشك آموزش
  در دانشجوياناي  اخالق حرفهارتقاي  -
  بود: ريمختلف شامل موارد ز يها پروژه يبرگزار گو پاسخ يپزشك انيعمده انجام شده توسط دانشجو يها فعاليتجمله  از
 اتيدخان ،)اياح يها (در ماه مبارك رمضان و شب يابتيد يها بيماريو  داري روزه ،ابتيازسرطان و د يريشگيپروژه پ 

 ،كاري درخت ،خون به مردم اهداي آموزش پروژه ،قند خون، فشارخون يگر غربال، )گاريگل در مقابل گرفتن س ي(اهدا
 آشناسازي پروژه ،)يو مراقبت رانهيشگيپ يها و ارائه برنامه يسالمندسالمندان (حضور در مراكز  مراقبت و ارتباط با

 ييدانشجو يآموزش يها پروژه ،يدزيا مارانيو ارتباط با ب دزياز ا يريشگيپ يها روش با پزشكي غير دانشجويان
 يها مهارت ،هژپرو تيريمد، زبان بدن ،يارتباط يها مهارت ،ارائه يها مهارت، ECG-CXRAY يداخل يها اورژانس(

پروژه  و قند خون و فشارخون يگر غربال رانهيشگپي خدمات ارائه و معلم روز در مدارس در حضور پروژه ،)يبرره
  .دانش آموزان آموزش

  
   نكات آموخته شده /بحث 

، ندسهيم بود ها برگزار شد و دانشجويان زيادي نيز با عالقه در اين پروژه يي متعددها تا كنون پروژهاين كه توجه به  با
 به ويژه ها دانشجويان از انجام پروژه، گيرندگان و خدمت انينظر سنجي از دانشجو آمده و طبق به عمل يابيدر ارزش

به حضور در جامعه و مواجهه با اقشار مختلف مردم را داشت بسيار راضي  ازينگر كه ن ي اجتماعي و جامعهها پروژه
آنان با انجام ، برنامه نيدر اكننده  شركت انياز نظر اكثر دانشجو. جامعه داشتندي با تر بيشو احساس نزديكي  ندبود

 ها فعاليت نيو ا ندسالمت جامعه آشنا شد يازهايو ن ها واقعيتبا  اديو ز اديز اريجامعه نگر در حد بس مختلف يها پروژه
 نياز نظر آنان انجام ا. داشت تأثير ييگو پاسخجامعه و  يازهايآنان در توجه به ن زشيانگ شيو افزاسازي  در حساس

. ديجامعه گرد يازهايبه ن ييگو پاسخ نهيآنان در زمپذيري  تيمسؤول شيمنجر به افزا اديز يليو خ اديدر حد ز ها فعاليت
اين خدمات استفاده  و از ندي دانشجويان شركت داشتگو پاسخي ها طرحافراد جامعه كه در اين  و گيرندگان و خدمت
 به نظر نيبنابرا. نمودند  ارائه شده ابراز رضايت يو مراقبت رانهيشگيو خدمات پ ها آموزشارتباط و  نينيز از انمودند 

يي به نيازهاي واقعي جامعه گو پاسخبه  اناجرايي شدن اين طرح گامي مثبت در جهت حساس سازي دانشجوي رسد مي
، دياسات، اننفع ذي ،انگذار سياست يمناسب برا يزشيو انگ تيحساس جادينظام ا يطراح "بود و در پيشبرد اهداف محور 

جامعه و توجه به  يواقع يازهايبه ن ييگو پاسخخدمات به منظور تحقق هر چه بهتر  كنندگان ارائه، انيدانشجو
  . بوده است مؤثر) گو پاسخ يپزشك آموزشبسته  ي(از محورها "سالمت ياجتماع يها كننده نييتع

 به عنوان تهيكم شناخته نبودن عدم داشتن رسميت و وجود داشت مانند زين يبرنامه مشكالت و موانع نيا يالبته در اجرا
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در دانشگاه كه با توجه به  گريد يرسم ييدانشجو يها انجمن وجود و، تحقيقات دانشجويي تهيهمانند كم يرسم تهيكم
 يدر بعض. ساخت مي را با مشكالتي مواجه كارهاي دانشجويي مانجا يگاه گستردگي حيطه فعاليت آنان درسطح جامعه

در نظر  تهيكم نيجهت ا يبودجه خاصاين كه (با توجه به  زاتيتجه و يامكانات مال تأميندر  تيمحدود زياز موارد ن
منابع  هو توسع تيريبا حوزه مد يزنيو را يآموزشحوزه معاونت  تيكه البته با حما ديگرد مي جاديا )گرفته نشده بود

  . ديگرد مي مرتفع يتا حدود يو فرهنگ ييمعاونت دانشجو يو همكار دانشگاه
  

  گيري نتيجه
 نهيآنان در زم زشيو انگ تيحساس شيو افزا انيجلب مشاركت دانشجو نهيدر زم ديمف اريبساي  تجربه، برنامه نيا

 انيمركز مطالعات دانشگاه و دانشجو نيارتباط ب شيمنجر به افزا همچنين. جامعه بود يازهايو توجه به ن ييگو پاسخ
  . بودند يراض اريبس ها فعاليت نياز انجام ا زين انيدانشجو. ديگرد 

دروس  نهيدر زم يانتخاب يدرس يو كمبود واحدها دانشگاه و جامعه نيب يضعف در همكاراين كه با توجه به  نيبنابرا
 شنهاديپ، )3گردد( مي محسوب يدرس يها برنامه ييگو پاسخ از جمله موانع يكار طيو مح ياجتماع نهيبه زم ليمتما
صورت  منسجم در آمده و در به صورتبرنامه  نيدر ا ييودانشج يها مشاركتو  يعلم -يعمل يها فعاليت گردد مي

عالقمند در نظر گرفته  انيجهت دانشجو يارياخت يواحد درس به عنوانمربوطه  يآموزش طبامكان طبق مقررات و ضوا
و در  در مراكز مطالعات گو پاسخدانشجويان پزشكي  يها كميته در تيدر قالب فعال دتوان مي ياريواحد اخت نيا. شود

 يمناسب برا يزشيو انگ تيحساس جادينظام ا يطراح "و محور  و عدالت محور گو پاسخ آموزش تحقق بسته ستايرا
  . ارائه گردد " انيدانشجو، دياسات، اننفع ذي. انگذار سياست

وزارت  يپزشك آموزشكه در مركز مطالعات و توسعه  گردد مي شنهاديپ، ها فعاليتگسترده  نهيو زم تيبا توجه به ماه البته
و همانند كميته  تأكيد ي علوم پزشكيها دانشگاهدر  گو پاسخ يپزشك انيدانشجو تهيضرورت وجود كم بهداشت و درمان بر

از طرف وزارت متبوع بودجه  و ه شودتي و به رسميت شناخانداز راهوزارتي  به صورتتحقيقات دانشجويي اين كميته نيز 
مين أت نيز ملزم به همكاري در جهت اختصاص و ها دانشگاهو  ودآن در نظر گرفته ش تيو گسترش فعال الزم جهت ادامه

 يواحد درس به عنوانمشاركت دانشجويان در اين زمينه  ديگرد شنهاديكه در باال پ گونه همان. گردند بودجه مورد نياز
در  انيدانشجو نيي مربوط به استفاده از تسهيالت ورود به مقاطع باالتر جهت اآموزشامتيازات  ايو  دگرد يتلق يارياخت

  . به نيازهاي جامعه حاصل گردد گو پاسخدر فعاليت  تر بيشتا انگيزه الزم براي مشاركت  نظر گرفته شود
  
  دردانيق
فرهاد  ي،طهماسب نيحس ،انيريسپهر كب( يپزشك انيو مشاركت دانشجو يگزارش تجربه از همكار نيا سندگانينو

 ،يقربان لوفرين ي،سارا شواخ ي،گيب يزهرا علي، نادر هيمرض ،صفابخش ميمر ي،زهرا بهرام ،انيعاطفه منصور ي،ناصر
 يها فعاليتو مشاركت در  ها پروژه ياجرا نهيكه در زم يزانيعز ريو سا ي)واسع ادري ،روزبه هيعال ي،معصومه نادر

  .دنينما مي و تشكر ريتقد ،ندداشت تيفعال گو پاسخ
  
  عبمنا
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