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 مقاله پژوهشی 

 
و اصالحات نظام  تیریمد شیبا گراعالی بهداشت عمومی دوره  زسنجینیا

 شان خاستعداد در انیدانشجو ژهیسالمت و

 

 آزیتا رستمی، مژگان اکبرزاده، مهسا قارزی، نیکو یمانی، محمدرضا رضایتمند، پژمان عقدک، *اطهر امید

 

 

 چكيده

 یدوره گواه یهدف اصلدر نظام سالمت ايران به عنوان دوره تربيت مديران )بالقوه و بالفعل( شناخته شده است.  MPHدوره  :مقدمه

 یبرا ازيمورد ن یتيريمد یهاو مهارت یليتحل یهادر جنبه انيدانشجو تيترب ،(Master of Public Health) یبهداشت عموم یعال
جهت  تيريمد MPH یدوره پودمان یازسنجيمطالعه با هدف ن نيا است. یو سالمت عموم یپزشک نهيدر هر دو زم ینيبال رانيمد جاديا

 .رفتياصفهان انجام پذ یدانشگاه علوم پزشک در یعموم یاستعداد درخشان رشته پزشک انيدانشجو یدوره برا یراه انداز

 MPH هایدر خصوص دورهای . در ابتدا مرور کتابخانهرفتيشده انجام پذ ليتعد یکه به روش دلف یازسنجيمطالعه ن  نيادر :هاروش

بندی نتايج مرور متون در جلسه گروه متمرکز جمع. انجام شد (یاميم زونا،ي)آرو جهان  (یبهشت ديشه راز،ي)همدان، ش رانيا یهادانشگاهدر 
نفر از پزشکان عمومی توزيع شد و نتايج با آمارهای توصيفی )فراوانی(  02در بين  پرسشنامهطراحی گرديد.  پرسشنامهشد و در قالب يک 

  تحليل شد.
جلسه گروه متمرکز  9با تشکيل و ديگرددر قالب يک جدول توصيف خارج داخل و  یهادر دانشگاهی دوره هاسرفصلای مرور کتابخانه :نتایج

 ا،يسوانح و بال تيريمد :عبارت بود از های آنو تحليل داده نفر پزشک عمومی 02وزيع پرسشنامه در بين ت نتايجطراحی شد. ای پرسشنامه
و  تيسالمت در جامعه، جمع تيريسالمت، مد یاجتماع یگرها نييتع اد،يو اعت هيبحران، بهداشت مادران، کودکان، سالمندان، تغذ تيريمد

 .قيآمار و روش تحق ای،بهداشت مدارس، بهداشت حرفه ط،يآموزش بهداشت مح المت،س یآموزش بهداشت و ارتقا ،یسالمند

 و باال اريبس تياهم از هانمونه درصد 02از  شيب نظر از نامهپايانبه جز  شده نييتع یهاسرفصل همهنتايج نشان داد که  :گيرينتيجه

 هستند. برخوردار يیباال
 

 استعداد درخشان یدانشجودوره عالی بهداشت عمومی، نیازسنجی،  :های کلیدیواژه
 013تا  013(: 03)03؛ 1011مجله ایراني آموزش در علوم پزشكي/ آذر 

 


 

                                                 
 مرکز تحقیقاتپزشکی،  گروه آموزش ،(استادیار)دکتر اطهر امید نویسنده مسؤول:  *

. رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک، یآموزش علوم پزشک
athar.omid@gmail.com  

 دانشگاه علوم، یمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک تیریمدی، پزشک، مهسا قارزدکتر 

دکتر نیکو یمانی (؛ mahsagharzi@gmail.com). رانیاصفهان، اصفهان، ا یپزشک

 یکدانشگاه علوم پزش، یآموزش علوم پزشک مرکز تحقیقاتپزشکی،  گروه آموزش ،(دانشیار)

رضایتمند محمدرضا (، دکتر nikoo.yamani@gmail.com). رانیاصفهان، اصفهان، ا

 ،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت اطالع رسانی پزشکیگروه  ،(یار)استاد

دکتر  (؛(rezayatmand@gmail.com. رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک

، ت و اقتصاد سالمتمرکز تحقیقات مدیری، دکتری آموزش پزشکیدانشجوی پژمان عقدك، 

 تحقیقات عوامل اجتماعی اثرگذار بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، مرکز

ریزی آموزشی، آزیتا رستمی، کارشناس ارشد برنامه ؛aghdak@yahoo.comایران. )

 اصفهان، اصفهان، یدانشگاه علوم پزشک، یمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک تیریمد

، دانشجوی کارشناسی ارشد اکبرزاده مژگان(؛ azita.rostami@edc.mui.ac.ir). رانیا

دانشگاه علوم ، یمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک تیریمدمدیریت امور فرهنگی، 

 (akbarzadeh.mojgan23@gmail.com). رانیاصفهان، اصفهان، ا یپزشک
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 مقدمه

یت مسؤولوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

تأمین و حفظ سالمت جامعه را بر عهده دارد. تربیت نیروی 

های علوم پزشکی انسانی الزم برای این امر در دانشگاه

گیرد. پزشکان گروهی از این نیروی انسانی صورت می

هستند که در مقاطع پزشکی عمومی، تخصصی و فوق 

 بینند.ی پزشکی آموزش میهاتخصصی در دانشکده

 و است جامعه به رسانی خدمات جهتای حرفه ،پزشکی

 آموزش در اساسی رکنی جامعه یهانیاز به ییگوپاسخ

 نیازهای است الزم هدف این به رسیدن برای. است پزشکی

 مورد پزشکی آموزش درسی برنامه تدوین در جامعه

 مقطع در نکته این به توجه ضرورت قرارگیرد؛ توجه

 آن نالتحصیالفارغ که دلیل این به عمومی پزشکی

 زا بیش دارند، جامعه سطح بیماران با را مواجهه ینتربیش

 در که است حالی در این. شودمی مطرح سایرمقاطع

 دارد وجود موضوع این بر مبنی هاینگرانی اخیر هایسال

 را جامعه انتظارات با مواجهه آمادگی پزشکان که

 .(3تا1ندارند)

ولیت دارد خدمات سالمت را در ؤپزشك خانواده مس

 تبعیض بدون ،(خدمت بسته) شده تعریفی امحدوده بسته

 ریسك و اجتماعی اقتصادی هایویژگی جنسی، سنی،

 تحت یجامعه و جمعیت خانواده، فرد، اختیار در بیماری

 لزوم صورت در خانواده پزشك. دهد قرار خود پوشش

سالمت، از ارجاع فرد به سطوح  ارتقای و حفظ برای باید

ولیت پیگیری تداوم خدمات با ؤباالتر استفاده کند، ولی مس

او خواهد بود. پزشك خانواده مسوول اداره کردن تیم 

سالمت است. افراد تحت پوشش پزشك خانواده برای 

دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به او مراجعه می کنند 

ق وی وارد سیستم دریافت و هرکس مایل نباشد از طری

ی درمانی را هاخدمات شود، موظف است تمام هزینه

پرداخت نماید. پزشك خانواده، بیمار را در سیستم  اًشخص

ارجاع قرار می دهد و او را از بدو ورود به سیستم تا پایان 

                                                 
 1/0/11تاریخ پذیرش: ، 9/3/11، تاریخ اصالحیه: 02/20/11مقاله:  تاریخ دریافت

 های پس از درمان تحت نظر خود دارد.درمان و مراقبت

گیری از نظام بهرهاصول حاکم بر اجرای این طرح ملی 

(. اما متاسفانه در طی دوره پزشکی عمومی 4است)ارجاع 

شود و به عنوان یکی از به این توانمندی پرداخته می ترکم

 (.6و5)استنیازهای آموزشی این دانش آموختگان مطرح 

سالمت  یهااداره نظام یآگاه و توانمند برا رانیمد تیترب

 یهاو ضرورت بوده است. نظام تیاولو كیکشور همواره 

 از یقیهستند که درک عم یرانیمد ازمندیسالمت همواره ن

 نیآن داشته باشند. ا یارتقا یو راهبردها یسالمت عموم

مطلوب موجبات بهبود سالمت  یبا اداره و رهبر رانیمد

و حفظ حرمت  تیرضا شیتحت پوشش، افزا تیجمع

، یانانس یرویاز منابع و ن نهی، استفاده بهکنندگاناستفاده

معقول کارکنان و  شیعادالنه خدمات و رفاه و آسا عیتوز

 سازند.یخدمات سالمت را فراهم م کنندگانهئارا

نیز برگزار  رواردها ی بزرگی همچونهادانشگاه

دانشگاه  6در کشور ما به صورت رسمی در  .(7گردد)می

علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، همدان، کرمان و 

ها این دوره با گردد. در این دانشگاهقزوین نیز برگزار می

هایی مانند بهداشت عمومی، بهداشت روان، مدیریت گرایش

بحران، مدیریت و اصالحات در نظام سالمت، سالمت 

زار برگ هابیماریریت پیشگیری و کنترل سالمندان و مدی

ها و مراکز تحقیقاتی همچنین بعضی دانشگاه گردد.می

نیز اقدام به  گذاری سالمتمرکز تحقیقات سیاستمانند 

های خاص با شرایط ویژه برگزاری بعضی گرایش

  کنند.می MPHی هادوره

مندسازی دانشجویان نو در جهت توادر همین راستا 

زمان مجوز تحصیل هم 1336درخشان، در سال استعداد 

توسط وزارت بهداشت و  MPHاین دانشجویان در دوره 

یك مدرک ادغام  ،MD-MPHمدرک درمان صادر شد. 

شده پزشکی و سالمت عمومی است. دانشجویان پزشکی 

 ،توانند حین تحصیل در رشته پزشکینامه میبردر این 

را نیز دریافت  MPH (master public health)مدرک 
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پزشکان را برای رویارویی  ،این برنامه ادغام شدهکنند. 

مؤثر و خالقانه با محیط در معرض تغییر طبابت و مراقبت 

کند. از جمله اهداف دیگر این برنامه تربیت می سالمت آماده

 مدیران نظام سالمت در سطوح مختلف نظام است.

ی که وجود داشت سؤالدر راستای طراحی این دوره اولین 

تعیین نیازهای آموزشی گروه هدف در خصوص دوره 

مدنظر بود. نیازسنجی آموزشی اطالعات الزم در 

خصوص نیازهای آموزشی صریح و ضمنی مخاطبان 

 محتواهای که هنگامی (.8نماید)می دوره فراهم

 یا باشد داشته وجود درسی برنامه در ضروریغیر

 برای لزوم مورد هایمحتوا با متناسب درسی واحدهای

 در دلزدگی و خستگی قطعاً باشد، نشده تعیین آموزش

 و مهم مطالب فراگیری از را وی نموده، ایجاد فراگیر

 دخواه باز دارد، یتربیش تمرکز و زمان به نیاز که اساسی

مدیریت نظام لذا با توجه لزوم آموزش توانمندی  .(3)داشت

کید أبه ت به پزشکان و باتوجه ارائه خدمات سالمت

ی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بر هابسته

یی به نیازهای جامعه این مطالعه با هدف گوپاسخ

اندازی مدیریت جهت راه MPHنیازسنجی دوره پودمانی 

رشته پزشکی  دوره برای دانشجویان استعداد درخشان

 ذیرفت.در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام پ عمومی

 

  هاروش
 یفدل روش به که بود یازسنجین پژوهش كی هعمطال نیا

 درای کتابخانه مرور ابتدا در. فتریپذ انجام شده لیتعد

 انجام جهان و رانیا یهادانشگاه در MPH دوره خصوص

 یهاکولومیکور و یدرس برنامه جستجو مرحله در. شد

 کشور خارج و داخل یهادانشگاه در دوره نیا یآموزش

. شد استخراج بودند تیریمد MPH دوره ارائه حال در که

 جستجو زمان در ران،یا یهادانشگاه دراین که  به توجه با

 لحا در همدان و رازیش ،یبهشت دیشه تهران، دانشگاه فقط

 درخشان استعداد انیدانشجو یبرا دوره نیا یبرگزار

 یهاتیسا در که ییجستجو در. شد انتخاب بودند

 زونایآر و یامیم یهادانشگاه شد انجام ایدن یهادانشگاه

 قابل آنها یدرس برنامه و بودند دوره نیا یبرگزار حال در

 نیا یهاتیسا از جستجو نیا جهت. بود استخراج

 نیا تیسا از دوره نیا برنامه و دیگرد استفاده هادانشگاه

 . شد استخراج هادانشگاه

به  آن جینتا ،هادانشگاه نیا یهابرنامه آوریجمع از پس

 درشد و در قالب یك جدول بندی جمع صورت توصیفی

 متمرکز گروه جلسات یبرا .شد ارائه متمرکز گروه جلسه

 و شدند انتخاب مندهدف صورت به کنندگانمشارکت

 متخصص MPH دورهطراحی  خصوص در که یافراد

 لیتما و )رشته آموزش پزشکی، مدیریت و بهداشت( بودند

 از دیاسات این جلسات در. شدند دعوت داشتند یهمکار به

 نیمتخصص بهداشت، دانشکده ت،یریمد دانشکده

 درخشان استعداد انیدانشجو ندهینما ،یدرس یزیربرنامه

 زمان .نفر( 6) کردند شرکت MPH دوره نالتحصیالفارغ و

 توافق کنندگانمشارکت با متمرکز گروه جلسات مکان و

 آگاهانه نامهتیضار پژوهش در کنندگانمشارکت از و شد

 لیتما عدم صورت در مطالعه از خروج اریاخت و دیگرد اخذ

پس از  جلسه یابتدا. شد داده مطالعه در شرکت جهت

 بحث دوره نیا ارائه هدف مورد در توضیح هدف پژوهش،

 شكپز كی از که یفیوظا براساس و شد نظرتبادل و

 در یتیریمد گاهیجا در لیتحص فراغت از پس یعموم

 اهداف گرفت، خواهد قرار یدرمان و یبهداشت یهاستمیس

 استخراج متون مرور از که MPH دوره یهاسرفصل و

 جلسات نیا. گرفت قرار یبازنگر و یبررس مورد بود شده

جلسه به دلیل  3طول کشید و پس از  ساعت 2 مدت به

  .جلسات متوقف شد هااشباع داده

 قالب در شده هیته یهاسرفصل و اهداف مرحله، نیا از پس

طالعات قابل ذکر است در م .دیگرد یطراح پرسشنامه كی

 نیون از خود متخصصچشود ینم نییابزار تع ییروا یدلف

 شامل ،پرسشنامه نیا تمیآ 24. موارد استخراج شده است

 پرسشنامه نیا. بود قبل مرحله در شده هیته یهاسرفصل

در  گیریبا نمونه یعموم پزشکان از نفر 25 اریاخت در
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 در خانواده پزشك عنوان به شاغلو در دسترس  مندهدف

 از بودند MPH رشته نالتحصیالفارغ از که یدرمان مراکز

 تنمعاو از پزشکان نیا لیمیا. گرفت قرار لیمیا قیطر

 انپزشک از پرسشنامه یراهنما در. دیگرد افتیدر یبهداشت

 بر را هاسرفصل نیا از كی هر تیاهم که شد خواسته

 اریبس تیاهم تا باال اریبس تیاهم از آن، ضرورت حسب

 باال اریبس تیاهم که یموارد به 5 نمره) کنند مشخص کم

 داشته یکم اریبس تیاهم که یموارد به 1 نمره و داشته

 ارسال بار سه از پس هاپرسشنامه افتیدر. (گرفت تعلق

 یسع مطالعه نیا در. دیگرد متوقف هانمونه به یادآوری

 و یعلم متون نوشتن و ترجمه در یدار امانت اصل شد

  .شود تیرعا هاافتهی انتشار

-SPSS افزارنرم در جینتا هاپرسشنامه آوریجمع از پس

23 (IBM,Armonk,NY, USA) با جینتا و شد وارد 

  .شد لیتحل (یفراوان) یفیتوص یآمارها

 

 نتایج

 ارائه کار انجام مراحل قالب در جینتا قسمت نیا در 

 برنامه شد انجامای کتابخانه مرور اول گام در. شودمی

 در دوره نیا یآموزش یهاکولومیکور و یدرس

 دیشه راز،یش همدان، کشور، خارج و داخل یدانشگاهها

 دوره نیا ارائه حال در که یامیم و زونایآر تهران، ،یبهشت

 یاهسرفصل قالب در مرحله نیا جینتا. شد استخراج بودند

 توصیف شد. دوره

 ارائه متمرکز گروه جلسات در قبل مرحله جینتا سپس

 كی ت،یریمد گروه علمیهیأت نفر دو جلسات نیا در دیگرد

 التحصیلفارغ نفر كی بهداشت، دانشکده علمیهیأت نفر

 و درخشان استعداد انیدانشجو از نفر دو و MPH دوره

 در .داشتند حضور یدرس یریزبرنامه متخصص نفر دو

 توسط شده ارائه دروس سهیمقا براساس جلسات نیا یط

 یکل یهاسرفصل دوره نیا یبرگزار اهداف و هادانشگاه

ی کلی شامل اپیدمیولوژی مقدماتی ها. سرفصلدیگرد هیته

و تخصصی، آمار و روش تحقیق، کاربردهای تخصصی 

بهداشت مدارس، آمایش بهداشت  ای،رایانه، بهداشت حرفه

محیط، نظام سالمت ایران و جهان، مدیریت اجرای مقررات 

درصد بود.  72دهی میزان پاسخ لیالملبینبهداشتی 

 %33سال و  37شرکت کننده  دمیانگین سن افرا

سال و  25/11مؤنث با میانگین سابقه کار  کنندگانشرکت

 لهمرح نیا جیتاهمگی با وضعیت استخدامی رسمی بودند. ن

 طورهمان. است شده گذاشته شینما به 1شماره جدول در

ز به ج شده نییتع یهاسرفصل همه شودمی مشاهده که

 تیاهم از هانمونه درصد 77از  شیب نظر ازنامه پایان

 و یمقدمات یولوژیدمیاپ. بود برخوردار ییباال و باال اریبس

المت در جامعه س، مدیریت (177)% یتخصص یولوژیدمیاپ

( و %36(، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی پیشرفته )36%)

و  ین فراوانیتربیش( %36کاربرد تخصصی رایانه )

 را داشتند.ین فراوانی ترکم( 2/65)%با  نامهپایان

 

 از نظر پزشکان شرکت کننده در مطالعه MPHی دوره هافراوانی اهمیت سرفصل :1جدول 

 

اهمیت 

بسیار 

کمی 

 دارد

اهمیت 

کمی 

 دارد

نظری 

 ندارم

اهمیت 

باالیی 

 دارد

اهمیت 

بسیار 

باالیی 

 دارد

 غیر واگیر، خاص، یهابیماری) تخصصی اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی مقدماتی و

 (زندگی سبك اصالح و تغذیه ،واگیر
2% 2% 2% 90% 88% 

 %82 %90 %0 %0 %2 کمی مقدماتی و پیشرفته و کیفی تحقیق آمار و روش

 %23 %02 %0 %2 %2 رایانه تخصصی کاربردهای

 %00 %08 %02 %8 %2 سفر بهداشت ،مدارس بهداشت ای،حرفه بهداشت
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 %90 %02 %90 %90 %0 پزشکی( پسماند دفع)محیط بهداشت آمایش
IHR (International Health Regulations) 2% 0% 0% 90% 32% 

 سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در ایران جهان و ایران سالمت نظام

 پزشك خانواده ی سالمتهاانواع نظام
2% 2% 93% 08% 23% 

 %30 %90 %2 %0 %2 جامعه در سالمت مدیریت

 %23 %02 %0 %2 %2 پیشرفته درمانی بهداشتی خدمات مدیریت

 %00 %02 %8 %2 %0 پرداختی یهانظام یهاتعرفه و سالمت و بیمه اقتصاد

 نظام ارتقا یهانظام سالمت و راهبرد اصالحات بالینی،سیاست گذاری و حاکمیت

 سالمت
2% 0% 8% 90% 23% 

 %02 %02 %8 %8 %0 جمعیت و سالمندی

 %93 %08 %8 %0 %0 سالمت ارتقای و بهداشت آموزش

 %90 %00 %0 %02 %2 بالیا و مدیریت بحران و سوانح مدیریت

 %08 %00 %90 %93 %2 اعتیاد تغذیه، سالمندان، کودکان، مادران، بهداشت

 SDH (social determinants of health 2% 0% 00% 90% 02%تعیین گرهای اجتماعی سالمت ) 

COMPOTENCY COURSE: Program planning Leadership  

 Communication and informatics Presentation skills Systems thinking 

 سازمانی رفتار و سازمانی رهبری سازمان، مبانی 

2% 8% 90% 93% 02% 

 %39/39 %98/98 %21/1 %21/1 %2 عرصه در کار

 %83/12 %90/0 %20/99 %91/90 %90/0 نامهپایان

 

 بحث

 شیبا گرا MPH یدوره پودمان یازسنجیناین مطالعه با 

 انیدانشجو ژهیو اصالحات نظام سالمت و تیریمد

در دانشگاه  یپزشک یاحرفه یشان دکترخدر استعداد

با تکنیك دلفی تعدیل یافته انجام شد.  اصفهان یعلوم پزشک

 تیریمد MPH دوره ارائه در مطالعه نیا جینتا براساس

 ا،یسوانح و بال تیریمانند مد یبه موارد دینظام سالمت با

 هیبحران، بهداشت مادران، کودکان، سالمندان، تغذ تیریمد

سالمت  تیریسالمت، مد یاجتماع یگرها نییتع اد،یو اعت

 یآموزش بهداشت و ارتقا ،یو سالمند تیدر جامعه، جمع

بهداشت مدارس، بهداشت  ط،یسالمت، آموزش بهداشت مح

. به ردیمورد توجه قرار گ قیآمار و روش تحق ای،حرفه

 مانند ییهاتوانمندیدوره جهت کسب  یبه طراح دیباعالوه 

مهارت ارائه، تفکر  ،یو فناور یارتباط یهامهارت ،یرهبر

 رفتار و یسازمان یرهبر سازمان، یمبان ،یستمیس

 مطالعات جینتا با مطالعه نیا جینتا. شود توجه یسازمان

 به توانمی مطالعات نیا جمله از دارد یخوانهم یادیز

  :کرد اشاره ریز موارد

شده است که  گیریجهینت زیو همکاران ن یمانیمطالعه  در

ی بازآموزی و برنامه پزشك خانواده هامسؤوالن برنامه

و نظام ارجاع باید طراحی و اجرای آموزش درمان اولیه و 

های خود قرار دهند و از ها را در راس فعالیتتدبیر فوریت

برنامه در زمینه این کسب آمادگی پزشکان داوطلب این 

مطالعه نشان داده  نیها اطمینان کسب کنند. در اتوانمندی

شده است که کوریکولوم دوره پزشکی عمومی، پزشکان 

ی خدمتی هارا برای ارائه خدمات سالمت در راستای بسته

 پزشك برنامه اهداف بر دیتأک .کندمورد نظر تربیت نمی

 زمانهم دیبا سالمت خدمات ارائه و تیریمد یعنی خانواده

 زین سالمت یخدمت یهابسته آموزش یاجرا و یطراح با

 (9)شود انجام

 پزشکان خانواده که منصور یازسنجینی مطالعه جینتا 

 ییروستا یدرمان یبهداشت و همکاران در مراکز یریش

اولویت  سالمت انجام دادند،  طهیاستان اصفهان در پنج ح

روانپزشکی،  دارودرمانی در :سالمت روان در حیطهاول 
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عفونت مقاوم به : حیطه سالمت خانواده و جمعیت در

اصول مشاوره،  :آموزش سالمت در حیطهدرمان درزنان، 

آشنایی باکنترل رژیم  :حیطه سالمت دهان و دندان در

حیطه گسترش شبکه  غذایی برای سالمت دهان و دندان، در

 فیوظامدیریت بحران و آشنایی با شرح : و بهورزی

 (.3)است بهورز

 یازسنجین"با عنوان  یمقطع یفیتوصای در مطالعه یریمد

بهداشت  یهاشاغل در معاونت یپزشکان عموم یآموزش

از  یو درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

شبکه، آموزش  تیرینشان داد که مد "دیدگاه خود آنان

بهبود  ،خانواده و مدارس تیسالمت و سالمت، جمع یارتقا

سالمت دهان و  ط،یبهداشت مح ای،رفهبهداشت ح ه،یتغذ

 یبرا ییباال تیاز اولو یاجتماع یسالمت روان دندان و

کرد که پزشکان  گیریجهینت یو ؛آموزش برخوردار است

 ازیسالمت نارتقای شبکه و آموزش و  تیریمد طهیدر ح

ه کرد ک شنهادیو پ کنندیآموزش احساس م یبرا یتربیش

با استانداردها و  بقمطا یآموزش طهیو وزن ح تیاهم

ضمن  یهاآموزش یزیرمشخص شده و برنامه ارهایمع

 یپزشکان و در راستا یازهایخدمت و مداوم بر اساس ن

 (.92)گردد یمحوله طراح فیوظا

 یآموزش یازسنجین"با عنوان  زاده رجبنتایج مطالعه 

خراسان  یشاغل در دانشگاه علوم پزشک یپزشکان عموم

آموزش  طهیشبکه، ح تیریمد طهینشان داد که ح  "یشمال

 یهاطهیو ح ریواگ یهابیماری طهیسالمت، ح یو ارتقا

خانواده و  ت،یسالمت جمع ر،یواگریغ یهابیماریدرمان، 

بهداشت  ،یابهداشت حرفه طهیح ه،یمدارس، بهبود تغذ

از  یاجتماع ،یسالمت دهان و دندان و سالمت روان ط،یمح

با  یدر آموزش پزشکان برخوردار است. و ییباال تیاولو

به مسؤوالن مربوطه خصوصا واحد  جینتا نیارائه ا

 یزیربرنامه ه استکرد شنهادیآموزش مداوم دانشگاه، پ

 فیالزم جهت آموزش مناسب پزشکان بر اساس وظا

 .(99)ردیصورت گ یشغل

مطالعه و مطالعات مشابه واضح  نیا جیکه از نتا طورهمان

بعد از  یپزشکان عموم یضرور یازهایاز ن یکیاست 

 ینظام سالمت و کسب توانمند تیریمد لیفراغت از تحص

تحت  تیارائه خدمت به جمع میت تیدر خصوص هدا

تواند در بهبود می MPH ارائه دوره نی. بنابرااست پوشش

با  میدواریام نیکمك کند. بنابرا انیدانشجو یتوانمند نیا

 ازین نیدر چهت رفع ا میدوره بتوان نیارائه ا

 .مییکمك نما یپزشک النیالتحصفارغ

گسترده  یمطالعه انجام مطالعه مرور نینقاط قوت ا از

در مرحله اول و سپس  یآموزش یازهایاستخراج ن یبرا

 برنامه یدر طراح دیاستفاده از نظرات پزشکان و اسات

مطالعه حجم نمونه کم از پزشکان  نی. از نقاط ضعف ااست

 مطالعه به صورت محدود در استان اصفهان نیو انجام ا

 .است

 

 گيرينتيجه

 تیریمد MPH مطالعه در ارائه دوره نیا جیبراساس نتا

 ا،یسوانح و بال تیریمانند مد یموارد دینظام سالمت با

 هیبحران، بهداشت مادران، کودکان، سالمندان، تغذ تیریمد

سالمت  تیریسالمت، مد یاجتماع یگرها نییتع اد،یو اعت

 یآموزش بهداشت و ارتقا ،یو سالمند تیدر جامعه، جمع

بهداشت مدارس، بهداشت  ط،یسالمت، آموزش بهداشت مح

. به ردیمورد توجه قرار گ قیآمار و روش تحق ای،حرفه

 مانند ییهاتوانمندیدوره جهت کسب  یبه طراح دیعالوه با

مهارت ارائه، تفکر  ،یو فناور یارتباط یهامهارت ،یرهبر

 نیزو رفتار  یسازمان یسازمان، رهبر یمبان ،یستمیس

 شود. توجه

 

 قدرداني

این پروژه با حمایت مالی مرکز ملی تحقیقات راهبردی 

 132020آموزش پزشکی، تهران، ایران با شماره طرح 

 انجام شده است.
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Master of public health) MPH( Modular Need Analysis Course with 

Management Orientation and Health System Reforms for the 

Talented Students  
 

Athar Omid1, Nikoo Yamani2, Mohammad Reza Rezayatmand3, Azita Rostami4, Mojgan 

Akbarzadeh5, Mahsa Qarzi6 
 

Abstract 
 

Introduction: The Master of Public Health (MPH) course in the Iranian health system is known as 

the training course for managers. The MPH course, is mainly used to empower students in the 

managerial and analytical skills of the community health system. The this study endeavored to to 

analyze the needs of the MPH course to launch a course for talented general medical students at 

Isfahan University of Medical Sciences. 

Methods: This need analysis study was conducted through the modified Delphi technique. Initially, 

the literature was reviewed. During the search phase, curricula of this course were extracted from 

national (Hamedan, Shiraz, Shahid Beheshti and Tehran) and international (Arizona and Miami) 

universities where the MPH management course is offered. The results of literatures review were 

summarized in the focus group session and developed as a questionnaire. The questionnaire was 

distributed among 25 general practitioners and the gathered data were analyzed through descriptive 

statistics (frequency). 

Results: The results of the literature review were described and a questionnaire was developed by 

forming a three-focus-group session. The results of the distribution of the questionnaire among 25 

general practitioners and the analysis of its data were like this: Disaster management, crisis 

management, maternal health, children, the elderly, nutrition and addiction, social determinants of 

health, community health management, population and aging, health education and health promotion, 

environmental health education, school health, occupational health and statistics and research 

methods  

Conclusion: The results revealed that the selected topics except the dissertation are of importance for 

more than 70% of the samples. 

 

Keywords: Needs Analysis, Master of public health, Talented Student 
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