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چكيده
مقدمه :دوره  MPHدر نظام سالمت ايران به عنوان دوره تربيت مديران (بالقوه و بالفعل) شناخته شده است .هدف اصلی دوره گواهی
عالی بهداشت عمومی ( ،)Master of Public Healthتربيت دانشجويان در جنبههای تحليلی و مهارتهای مديريتی مورد نياز برای
ايجاد مديران بالينی در هر دو زمينه پزشکی و سالمت عمومی است .اين مطالعه با هدف نيازسنجی دوره پودمانی  MPHمديريت جهت
راه اندازی دوره برای دانشجويان استعداد درخشان رشته پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام پذيرفت.
روشها :دراين مطالعه نيازسنجی که به روش دلفی تعديل شده انجام پذيرفت .در ابتدا مرور کتابخانهای در خصوص دورههای MPH
در دانشگاههای ايران (همدان ،شيراز ،شهيد بهشتی) و جهان (آريزونا ،ميامی) انجام شد .نتايج مرور متون در جلسه گروه متمرکز جمعبندی
شد و در قالب يک پرسشنامه طراحی گرديد .پرسشنامه در بين  02نفر از پزشکان عمومی توزيع شد و نتايج با آمارهای توصيفی (فراوانی)
تحليل شد.
نتایج :مرور کتابخانهای سرفصلهای دوره در دانشگاههای داخل و خارج در قالب يک جدول توصيف گرديد و با تشکيل 9جلسه گروه متمرکز
پرسشنامهای طراحی شد .نتايج توزيع پرسشنامه در بين  02نفر پزشک عمومی و تحليل دادههای آن عبارت بود از :مديريت سوانح و باليا،
مديريت بحران ،بهداشت مادران ،کودکان ،سالمندان ،تغذيه و اعتياد ،تعيين گرهای اجتماعی سالمت ،مديريت سالمت در جامعه ،جمعيت و
سالمندی ،آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،آموزش بهداشت محيط ،بهداشت مدارس ،بهداشت حرفهای ،آمار و روش تحقيق.
نتيجهگيري :نتايج نشان داد که همه سرفصلهای تعيين شده به جز پاياننامه از نظر بيش از  02درصد نمونهها از اهميت بسيار باال و
بااليی برخوردار هستند.
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نیازسنجی دوره عالی بهداشت عمومی با گرایش مدیریت و اصالحات نظام

اطهر امید و همکاران

نیازسنجی دوره پودمانی  MPHبا گرایش مدیریت و اصالحات نظام سالمت

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،مسؤولیت

اصول حاکم بر اجرای این طرح ملی بهرهگیری از نظام

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

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

انسانی الزم برای این امر در دانشگاههای علوم پزشکی

کمتر به این توانمندی پرداخته میشود و به عنوان یکی از

صورت میگیرد .پزشکان گروهی از این نیروی انسانی

نیازهای آموزشی این دانش آموختگان مطرح است(5و.)6

هستند که در مقاطع پزشکی عمومی ،تخصصی و فوق

تربیت مدیران آگاه و توانمند برای اداره نظامهای سالمت

تخصصی در دانشکدههای پزشکی آموزش میبینند.

کشور همواره یك اولویت و ضرورت بوده است .نظامهای

پزشکی ،حرفهای جهت خدمات رسانی به جامعه است و

سالمت همواره نیازمند مدیرانی هستند که درک عمیقی از

پاسخگویی به نیازهای جامعه رکنی اساسی در آموزش

سالمت عمومی و راهبردهای ارتقای آن داشته باشند .این

پزشکی است .برای رسیدن به این هدف الزم است نیازهای

مدیران با اداره و رهبری مطلوب موجبات بهبود سالمت

جامعه در تدوین برنامه درسی آموزش پزشکی مورد

جمعیت تحت پوشش ،افزایش رضایت و حفظ حرمت

توجه قرارگیرد؛ ضرورت توجه به این نکته در مقطع

استفادهکنندگان ،استفاده بهینه از منابع و نیروی انسانی،

پزشکی عمومی به این دلیل که فارغالتحصیالن آن

توزیع عادالنه خدمات و رفاه و آسایش معقول کارکنان و

بیشترین مواجهه را با بیماران سطح جامعه دارند ،بیش از

ارائهکنندگان خدمات سالمت را فراهم میسازند.

سایرمقاطع مطرح میشود .این در حالی است که در

دانشگاههای بزرگی همچون هاروارد نیز برگزار

سالهای اخیر نگرانیهای مبنی بر این موضوع وجود دارد

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

که پزشکان آمادگی مواجهه با انتظارات جامعه را

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

ندارند(1تا.)3

قزوین نیز برگزار میگردد .در این دانشگاهها این دوره با

پزشك خانواده مسؤولیت دارد خدمات سالمت را در

گرایشهایی مانند بهداشت عمومی ،بهداشت روان ،مدیریت

محدوده بستهای تعریف شده (بسته خدمت) ،بدون تبعیض

بحران ،مدیریت و اصالحات در نظام سالمت ،سالمت

سنی ،جنسی ،ویژگیهای اقتصادی اجتماعی و ریسك

سالمندان و مدیریت پیشگیری و کنترل بیماریها برگزار

بیماری در اختیار فرد ،خانواده ،جمعیت و جامعهی تحت

میگردد .همچنین بعضی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

پوشش خود قرار دهد .پزشك خانواده در صورت لزوم

مانند مرکز تحقیقات سیاستگذاری سالمت نیز اقدام به

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

برگزاری بعضی گرایشهای خاص با شرایط ویژه

باالتر استفاده کند ،ولی مسؤولیت پیگیری تداوم خدمات با

دورههای  MPHمیکنند.

او خواهد بود .پزشك خانواده مسوول اداره کردن تیم

در همین راستا و در جهت توانمندسازی دانشجویان

سالمت است .افراد تحت پوشش پزشك خانواده برای

استعداد درخشان ،در سال  1336مجوز تحصیل همزمان

دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به او مراجعه می کنند

این دانشجویان در دوره  MPHتوسط وزارت بهداشت و

و هرکس مایل نباشد از طریق وی وارد سیستم دریافت

درمان صادر شد .مدرک  ،MD-MPHیك مدرک ادغام

خدمات شود ،موظف است تمام هزینههای درمانی را

شده پزشکی و سالمت عمومی است .دانشجویان پزشکی

شخصاً پرداخت نماید .پزشك خانواده ،بیمار را در سیستم

در این برنامه میتوانند حین تحصیل در رشته پزشکی،

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

مدرک ) MPH (master public healthرا نیز دریافت

تاریخ دریافت مقاله ،11/20/02 :تاریخ اصالحیه ،11/3/9 :تاریخ پذیرش11/0/1 :
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مقدمه

درمان و مراقبتهای پس از درمان تحت نظر خود دارد.

نیازسنجی دوره پودمانی  MPHبا گرایش مدیریت و اصالحات نظام سالمت

اطهر امید و همکاران

مؤثر و خالقانه با محیط در معرض تغییر طبابت و مراقبت

در حال برگزاری این دوره بودند و برنامه درسی آنها قابل

سالمت آماده میکند .از جمله اهداف دیگر این برنامه تربیت

استخراج بود .جهت این جستجو از سایتهای این

مدیران نظام سالمت در سطوح مختلف نظام است.

دانشگاهها استفاده گردید و برنامه این دوره از سایت این

در راستای طراحی این دوره اولین سؤالی که وجود داشت

دانشگاهها استخراج شد.

تعیین نیازهای آموزشی گروه هدف در خصوص دوره

پس از جمعآوری برنامههای این دانشگاهها ،نتایج آن به

مدنظر بود .نیازسنجی آموزشی اطالعات الزم در

صورت توصیفی جمعبندی شد و در قالب یك جدول در

خصوص نیازهای آموزشی صریح و ضمنی مخاطبان

جلسه گروه متمرکز ارائه شد .برای جلسات گروه متمرکز

محتواهای

مشارکتکنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند و

غیرضروری در برنامه درسی وجود داشته باشد یا

افرادی که در خصوص طراحی دوره  MPHمتخصص

واحدهای درسی متناسب با محتواهای مورد لزوم برای

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

آموزش تعیین نشده باشد ،قطعاً خستگی و دلزدگی در

به همکاری داشتند دعوت شدند .در این جلسات اساتید از

فراگیر ایجاد نموده ،وی را از فراگیری مطالب مهم و

دانشکده

متخصصین

اساسی که نیاز به زمان و تمرکز بیشتری دارد ،باز خواهد

برنامهریزی درسی ،نماینده دانشجویان استعداد درخشان

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

و فارغالتحصیالن دوره  MPHشرکت کردند ( 6نفر) .زمان

ارائه خدمات سالمت به پزشکان و باتوجه به تأکید

و مکان جلسات گروه متمرکز با مشارکتکنندگان توافق

بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بر

شد و از مشارکتکنندگان در پژوهش رضایتنامه آگاهانه

پاسخگویی به نیازهای جامعه این مطالعه با هدف

اخذ گردید و اختیار خروج از مطالعه در صورت عدم تمایل

نیازسنجی دوره پودمانی  MPHمدیریت جهت راهاندازی

جهت شرکت در مطالعه داده شد .ابتدای جلسه پس از

دوره برای دانشجویان استعداد درخشان رشته پزشکی

توضیح هدف پژوهش ،در مورد هدف ارائه این دوره بحث

عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام پذیرفت.

و تبادلنظر شد و براساس وظایفی که از یك پزشك

دوره

فراهم

مینماید(.)8

هنگامی

که

مدیریت،

دانشکده

بهداشت،

عمومی پس از فراغت تحصیل در جایگاه مدیریتی در

روشها

سیستمهای بهداشتی و درمانی قرار خواهد گرفت ،اهداف

این مطالعه یك پژوهش نیازسنجی بود که به روش دلفی

و سرفصلهای دوره  MPHکه از مرور متون استخراج

تعدیل شده انجام پذیرفت .در ابتدا مرور کتابخانهای در

شده بود مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت .این جلسات

خصوص دوره  MPHدر دانشگاههای ایران و جهان انجام

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

شد .در مرحله جستجو برنامه درسی و کوریکولومهای

اشباع دادهها جلسات متوقف شد.

آموزشی این دوره در دانشگاههای داخل و خارج کشور

پس از این مرحله ،اهداف و سرفصلهای تهیه شده در قالب

که در حال ارائه دوره  MPHمدیریت بودند استخراج شد.

یك پرسشنامه طراحی گردید .قابل ذکر است در مطالعات

با توجه به این که در دانشگاههای ایران ،در زمان جستجو

دلفی روایی ابزار تعیین نمیشود چون از خود متخصصین

فقط دانشگاه تهران ،شهید بهشتی ،شیراز و همدان در حال

موارد استخراج شده است 24 .آیتم این پرسشنامه ،شامل

برگزاری این دوره برای دانشجویان استعداد درخشان

سرفصلهای تهیه شده در مرحله قبل بود .این پرسشنامه

بودند انتخاب شد .در جستجویی که در سایتهای

در اختیار  25نفر از پزشکان عمومی با نمونهگیری در
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کنند .این برنامه ادغام شده ،پزشکان را برای رویارویی

دانشگاههای دنیا انجام شد دانشگاههای میامی و آریزونا

نیازسنجی دوره پودمانی  MPHبا گرایش مدیریت و اصالحات نظام سالمت
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مراکز درمانی که از فارغالتحصیالن رشته  MPHبودند از

سپس نتایج مرحله قبل در جلسات گروه متمرکز ارائه

طریق ایمیل قرار گرفت .ایمیل این پزشکان از معاونت

گردید در این جلسات دو نفر هیأتعلمی گروه مدیریت ،یك

بهداشتی دریافت گردید .در راهنمای پرسشنامه از پزشکان

نفر هیأتعلمی دانشکده بهداشت ،یك نفر فارغالتحصیل

خواسته شد که اهمیت هر یك از این سرفصلها را بر

دوره  MPHو دو نفر از دانشجویان استعداد درخشان و

حسب ضرورت آن ،از اهمیت بسیار باال تا اهمیت بسیار

دو نفر متخصص برنامهریزی درسی حضور داشتند .در

کم مشخص کنند (نمره  5به مواردی که اهمیت بسیار باال

طی این جلسات براساس مقایسه دروس ارائه شده توسط

داشته و نمره  1به مواردی که اهمیت بسیار کمی داشته

دانشگاهها و اهداف برگزاری این دوره سرفصلهای کلی

تعلق گرفت) .دریافت پرسشنامهها پس از سه بار ارسال

تهیه گردید .سرفصلهای کلی شامل اپیدمیولوژی مقدماتی

یادآوری به نمونهها متوقف گردید .در این مطالعه سعی

و تخصصی ،آمار و روش تحقیق ،کاربردهای تخصصی

شد اصل امانت داری در ترجمه و نوشتن متون علمی و

رایانه ،بهداشت حرفهای ،بهداشت مدارس ،آمایش بهداشت

انتشار یافتهها رعایت شود.

محیط ،نظام سالمت ایران و جهان ،مدیریت اجرای مقررات

پس از جمعآوری پرسشنامهها نتایج در نرمافزار SPSS-

بهداشتی بینالمللی میزان پاسخدهی  72درصد بود.

) 23 (IBM,Armonk,NY, USAوارد شد و نتایج با

میانگین سن افراد شرکت کننده  37سال و %33

آمارهای توصیفی (فراوانی) تحلیل شد.

شرکتکنندگان مؤنث با میانگین سابقه کار  11/25سال و
همگی با وضعیت استخدامی رسمی بودند .نتایج این مرحله

نتایج

در جدول شماره 1به نمایش گذاشته شده است .همانطور

در این قسمت نتایج در قالب مراحل انجام کار ارائه

که مشاهده میشود همه سرفصلهای تعیین شده به جز

میشود .در گام اول مرور کتابخانهای انجام شد برنامه

پایاننامه از نظر بیش از  77درصد نمونهها از اهمیت

درسی و کوریکولومهای آموزشی این دوره در

بسیار باال و باالیی برخوردار بود .اپیدمیولوژی مقدماتی و

دانشگاههای داخل و خارج کشور ،همدان ،شیراز ،شهید

اپیدمیولوژی تخصصی ( ،)177%مدیریت سالمت در جامعه

بهشتی ،تهران ،آریزونا و میامی که در حال ارائه این دوره

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

بودند استخراج شد .نتایج این مرحله در قالب سرفصلهای

کاربرد تخصصی رایانه ( )%36بیشترین فراوانی و
پایاننامه با ( )65/2%کمترین فراوانی را داشتند.

جدول  :1فراوانی اهمیت سرفصلهای دوره  MPHاز نظر پزشکان شرکت کننده در مطالعه
اهمیت
بسیار
کمی
دارد
اپیدمیولوژی مقدماتی و اپیدمیولوژی تخصصی (بیماریهای خاص ،واگیر ،غیر

اهمیت
کمی
دارد

نظری
ندارم

اهمیت
باالیی
دارد

اهمیت
بسیار
باالیی
دارد

%2

%2

%2

%90

%88

آمار و روش تحقیق کیفی و کمی مقدماتی و پیشرفته

%2

%0

%0

%90

%82

کاربردهای تخصصی رایانه

%2

%2

%0

%02

%23

بهداشت حرفهای ،بهداشت مدارس ،بهداشت سفر

%2

%8

%02

%08

%00

واگیر ،تغذیه و اصالح سبك زندگی)
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هدفمند و در دسترس شاغل به عنوان پزشك خانواده در

دوره توصیف شد.

نیازسنجی دوره پودمانی  MPHبا گرایش مدیریت و اصالحات نظام سالمت

اطهر امید و همکاران

)International Health Regulations(IHR

%2

%0

%0

%90

%32

%2

%2

%93

%08

%23

مدیریت سالمت در جامعه

%2

%0

%2

%90

%30

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی پیشرفته

%2

%2

%0

%02

%23

اقتصاد سالمت و بیمه و تعرفههای نظامهای پرداختی

%0

%2

%8

%02

%00

%2

%0

%8

%90

%23

جمعیت و سالمندی

%0

%8

%8

%02

%02

آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

%0

%0

%8

%08

%93

مدیریت سوانح و بالیا و مدیریت بحران

%2

%02

%0

%00

%90

بهداشت مادران ،کودکان ،سالمندان ،تغذیه ،اعتیاد

%2

%93

%90

%00

%08

تعیین گرهای اجتماعی سالمت (SDH (social determinants of health

%2

%0

%00

%90

%02

نظام سالمت ایران و جهان سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در ایران
انواع نظامهای سالمت پزشك خانواده

حاکمیت بالینی،سیاست گذاری و اصالحات نظام سالمت و راهبردهای ارتقا نظام
سالمت

COMPOTENCY COURSE: Program planning Leadership
Communication and informatics Presentation skills Systems thinking
مبانی سازمان ،رهبری سازمانی و رفتار سازمانی

%2

%8

%90

%93

%02

کار در عرصه

%2

%1/21

%1/21

%98/98

%39/39

%0/90

%90/91

%99/20

%0/90

%12/83

پایاننامه

بحث

موارد زیر اشاره کرد:

این مطالعه با نیازسنجی دوره پودمانی  MPHبا گرایش

در مطالعه یمانی و همکاران نیز نتیجهگیری شده است که

مدیریت و اصالحات نظام سالمت ویژه دانشجویان

مسؤوالن برنامههای بازآموزی و برنامه پزشك خانواده

استعداد درخشان دکتری حرفهای پزشکی در دانشگاه

و نظام ارجاع باید طراحی و اجرای آموزش درمان اولیه و

علوم پزشکی اصفهان با تکنیك دلفی تعدیل یافته انجام شد.

تدبیر فوریتها را در راس فعالیتهای خود قرار دهند و از

براساس نتایج این مطالعه در ارائه دوره  MPHمدیریت

کسب آمادگی پزشکان داوطلب این برنامه در زمینه این

نظام سالمت باید به مواردی مانند مدیریت سوانح و بالیا،

توانمندیها اطمینان کسب کنند .در این مطالعه نشان داده

مدیریت بحران ،بهداشت مادران ،کودکان ،سالمندان ،تغذیه

شده است که کوریکولوم دوره پزشکی عمومی ،پزشکان

و اعتیاد ،تعیین گرهای اجتماعی سالمت ،مدیریت سالمت

را برای ارائه خدمات سالمت در راستای بستههای خدمتی

در جامعه ،جمعیت و سالمندی ،آموزش بهداشت و ارتقای

مورد نظر تربیت نمیکند .تأکید بر اهداف برنامه پزشك

سالمت ،آموزش بهداشت محیط ،بهداشت مدارس ،بهداشت

خانواده یعنی مدیریت و ارائه خدمات سالمت باید همزمان

حرفهای ،آمار و روش تحقیق مورد توجه قرار گیرد .به

با طراحی و اجرای آموزش بستههای خدمتی سالمت نیز

عالوه باید به طراحی دوره جهت کسب توانمندیهایی مانند

انجام شود()9

رهبری ،مهارتهای ارتباطی و فناوری ،مهارت ارائه ،تفکر

نتایج مطالعهی نیازسنجی پزشکان خانواده که منصور

سیستمی ،مبانی سازمان ،رهبری سازمانی و رفتار

شیری و همکاران در مراکز بهداشتی درمانی روستایی

سازمانی توجه شود .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات

استان اصفهان در پنج حیطه سالمت انجام دادند ،اولویت

زیادی همخوانی دارد از جمله این مطالعات میتوان به

اول در حیطه سالمت روان :دارودرمانی در روانپزشکی،
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آمایش بهداشت محیط(دفع پسماند پزشکی)

%0

%90

%90

%02

%90

اطهر امید و همکاران

نیازسنجی دوره پودمانی  MPHبا گرایش مدیریت و اصالحات نظام سالمت

درمان درزنان ،در حیطه آموزش سالمت :اصول مشاوره،

فراغت از تحصیل مدیریت نظام سالمت و کسب توانمندی

در حیطه سالمت دهان و دندان :آشنایی باکنترل رژیم

در خصوص هدایت تیم ارائه خدمت به جمعیت تحت

غذایی برای سالمت دهان و دندان ،در حیطه گسترش شبکه

پوشش است .بنابراین ارائه دوره  MPHمیتواند در بهبود

و بهورزی :مدیریت بحران و آشنایی با شرح وظایف

این توانمندی دانشجویان کمك کند .بنابراین امیدواریم با

بهورز است(.)3

ارائه این دوره بتوانیم در چهت رفع این نیاز

مدیری در مطالعهای توصیفی مقطعی با عنوان "نیازسنجی

فارغالتحصیالن پزشکی کمك نماییم.

آموزشی پزشکان عمومی شاغل در معاونتهای بهداشت

از نقاط قوت این مطالعه انجام مطالعه مروری گسترده

و درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از

برای استخراج نیازهای آموزشی در مرحله اول و سپس

دیدگاه خود آنان" نشان داد که مدیریت شبکه ،آموزش

استفاده از نظرات پزشکان و اساتید در طراحی برنامه

ارتقای سالمت و سالمت ،جمعیت خانواده و مدارس ،بهبود

است .از نقاط ضعف این مطالعه حجم نمونه کم از پزشکان

تغذیه ،بهداشت حرفهای ،بهداشت محیط ،سالمت دهان و

و انجام این مطالعه به صورت محدود در استان اصفهان

دندان و سالمت روانی اجتماعی از اولویت باالیی برای

است.

آموزش برخوردار است؛ وی نتیجهگیری کرد که پزشکان
در حیطه مدیریت شبکه و آموزش و ارتقای سالمت نیاز

نتيجهگيري

بیشتری برای آموزش احساس میکنند و پیشنهاد کرد که

براساس نتایج این مطالعه در ارائه دوره  MPHمدیریت

اهمیت و وزن حیطه آموزشی مطابق با استانداردها و

نظام سالمت باید مواردی مانند مدیریت سوانح و بالیا،

معیارها مشخص شده و برنامهریزی آموزشهای ضمن

مدیریت بحران ،بهداشت مادران ،کودکان ،سالمندان ،تغذیه

خدمت و مداوم بر اساس نیازهای پزشکان و در راستای

و اعتیاد ،تعیین گرهای اجتماعی سالمت ،مدیریت سالمت

وظایف محوله طراحی گردد(.)92

در جامعه ،جمعیت و سالمندی ،آموزش بهداشت و ارتقای

نتایج مطالعه رجبزاده با عنوان "نیازسنجی آموزشی

سالمت ،آموزش بهداشت محیط ،بهداشت مدارس ،بهداشت

پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان

حرفهای ،آمار و روش تحقیق مورد توجه قرار گیرد .به

شمالی" نشان داد که حیطه مدیریت شبکه ،حیطه آموزش

عالوه باید به طراحی دوره جهت کسب توانمندیهایی مانند

و ارتقای سالمت ،حیطه بیماریهای واگیر و حیطههای

رهبری ،مهارتهای ارتباطی و فناوری ،مهارت ارائه ،تفکر

درمان ،بیماریهای غیرواگیر ،سالمت جمعیت ،خانواده و

سیستمی ،مبانی سازمان ،رهبری سازمانی و رفتار نیز

مدارس ،بهبود تغذیه ،حیطه بهداشت حرفهای ،بهداشت

توجه شود.

محیط ،سالمت دهان و دندان و سالمت روانی ،اجتماعی از
اولویت باالیی در آموزش پزشکان برخوردار است .وی با

قدرداني

ارائه این نتایج به مسؤوالن مربوطه خصوصا واحد

این پروژه با حمایت مالی مرکز ملی تحقیقات راهبردی

آموزش مداوم دانشگاه ،پیشنهاد کرده است برنامهریزی

آموزش پزشکی ،تهران ،ایران با شماره طرح 132020

الزم جهت آموزش مناسب پزشکان بر اساس وظایف

انجام شده است.

شغلی صورت گیرد(.)99
همانطور که از نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه واضح
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در حیطه سالمت خانواده و جمعیت :عفونت مقاوم به

است یکی از نیازهای ضروری پزشکان عمومی بعد از
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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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