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  عنوان فرآیند:

 واحد رابطین بهداشتی قطب جامعه نگر از طریقکارورزان پزشکی  به مردم توسط آموزش

  

 حیطه نوآوری:

 تدوین برنامه و بازنگری برنامه های آموزشی 

 روشها و تکنیک های آموزشی 

 سنجش و ارزشیابی و اثربخشی آموزشی 

 مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی 

 هنمایی و فعالیتهای فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعیمشاوره و را 

 محصوالت آموزشی 

 

نگر، ریاست قطب علمی پزشکی جامعهنماینده علمی قطب، دکتر سهیال رشادت )نام صاحب فعالیت نوآورانه: 

 نگر(مسئول عرصه پزشکی جامعه

سوپروایزر آموزشی  ، سرکار خانم مظفری(: سرگروه) االئمه )ع(رابطین محترم بهداشتی درمانگاه ثامننام همکاران: 

 قطب )آقای سیروس کبودی(

نگر، دانشگاه علوم پزشکی قطب علمی پزشکی جامعهسالن مخصوص اجتماع رابطین در محل انجام فعالیت: 

 کرمانشاه

 هم اکنون نیز در حال اجرا می باشد.تاریخ پایان:   1131مرداد تاریخ شروع:  مدت زمان اجرا: 

 هدف کلی

 آموزش به مردم در موضوعات بهداشتی توسط کارورزان پزشکی

 اهداف ویژه / اختصاصی

 توسط کارورزان پزشکی آموزش نکات بهداشتی به مردم تمرین .1

 و نقش آنان در سیستم سالمت وظایف رابطین بهداشتی و فعالیتهای آنانآشنایی دانشجویان با  .2

 هره در انتقال مفاهیم بهداشتی به مردمآشنایی دانشجویان با اهمیت آموزشهای چهره به چ .1

 لمس جامعه در سیستم سالمت .4

 ایجاد فرصت برای یادگیری و یاددهی .5

  عمل به تعهد قطب در سالمت نگری .6
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 بیان مسأله

یکی از ضرورتهای آموزش پزشکی در عصر حاضر، توجه روزافزون به سالمت نگری و ارتباط و تعامل هرچه 

ن با عامه مردم در تروی  سالمت و خودمراقبتی است. قطعا  نیل به این اهدا  بیشتر پزشکان و فارغ التحصیال

بدون لمس جامعه امکان پذیر نبوده و محقق نخواهد شد. بدون شک اگر بخواهیم پزشکان آینده در مسیر 

را  ارتباط درست با مراجعین و جامعه قرار گیرند، باید فرصت تمرین آموزشهای بهداشتی توسط آنان به مردم

فراهم نمود و این فرصت ها می بایستی قبل از فراغت آنان از تحصیل اتفاق افتد. در همین رابطه می توان از 

رایجترین رویکردهای آموزشی یکی از در حال حاضر روشهای مختلف آموزشی برای عامه مردم استفاده نمود. 

ی شهاروبهترین  وجز ،زشموآین روش اهای آموزش سالمت، آموزش به روش چهره به چهره است. در برنامه

ر به طوه گیرندزش مووآمربی  ،زشموآ عوـن نـیدر اد. ـیباشـمان رـگیافرردر اـفترر ـتغیید اـیجانظر زش از موآ

ئه نظر و اراپرسش ، صحبت زهاـجاه ـنآزادار ـگیافر ود ـی کننـمار برقرط تبااربا یکدیگر و رودر رو مستقیم 

د و کر وـگفتگو ث ـبحاد فرابا ان ست که میتودن آن ابوادی نفرا این روش، شیزومآگترین مزیت رزب دارد.

این روش آموزشی یکی از راههای انتقال مفاهیم بهداشتی ند. زسان گرگود را دخور فتارکه د تشویق نمورا نها آ

ت، روش بر اساس مبانی آموزش سالمبه مردم است که بطور روتین توسط پرسنل بهداشتی انجام می شود. 

دارد اما در بسیاری از موقعیتها به دلیل محدودیت  افرادچهره به چهره در مقایسه با سایر روشها تأثیر بیشتری بر 

. یکی از راهها ز آموزش چهره به چهره وجود نداردموجود در منابع، تجهیزات و نیروی انسانی امکان استفاده ا

یستم بهداشتی به مردم، بکارگیری رابطین داوطلب بهداشتی برای انتقال مفاهیم به روش چهره به چهره در س

بر که  1391با توجه به اعالمیه آلماآتا در سال ـ و  1163از سال  رابطین بهداشتی در ایران طرحاست. 

به اجرا درآمد و با تأکید می نمود ـ مشارکت مردم و نقش آن در کمک به سیستم خدمات بهداشتی درمانی 

 .شداستقبال خوبی مواجه 

به زبان عام فهم از نحوه آموزش به مردم آشنایی کارورزان پزشکی با در این فرآیند آموزشی،  در همین رابطه

طراحی و اجرا شد تا کارورزان پزشکی ضمن درک مزایای آموزش چهره به چهره  واحد رابطین بهداشتی طریق

 جود در سیستم بهداشتی کشور در این خصوص آشنا شده و از نزدیک وظایف و فعالیتهابه مردم، با روندهای مو

 افزوده شود. نیز دانشجویانخود بر دانش و توانمندیهای و از این طریق  را لمس نمودهرابطین بهداشتی  و نقش

 

 شرح مختصری از فعالیت صورت گرفته
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ه رسالت و اهدا  تربیت طبیب جامعه نگر در سالمت مقدمات انجام کار ابتدا بصورت بررسی متون و توجه ب

نگری در نظام سالمت توسط نماینده علمی قطب ایده پردازی و تدوین گردید و برنامه آموزش به مردم توسط 

 کارورزان پزشکی قطب در دوره آموزشی آنان تنظیم گردید.

بهداشتی و نقش آنان در سیستم سالمت  برای اجرای این برنامه لزوم آشنایی کارورزان پزشکی با واحد رابطین

و در این فرآیند آموزشی به توسط کارورزان پزشکی موضوعات نیز به موازات اجرای طرح انجام می شود. 

بهداشتی مورد نیاز جامعه به زبان عام فهم با نظارت قطب تهیه و سپس ضمن هماهنگی با واحد آموزش قطب و 

م بهداشتی به مخاطبین در روز مورد نظر در محل سالن اجتماعات رابطین واحد رابطین بهداشتی، مواد و مفاهی

درمانگاه ثامن االئمه بصورت چهره به چهره به رابطین و مردم عالقمند به شرکت در کالسها آموزش داده می 

 شود.

 Logbookز معرفی شده به قطب قرار داده شد و از طریق این برنامه در کوریکولوم آموزشی دانشجویان کارور

توسط واحد آموزش قطب با نظارت آموزشی کارورزان و گزارش کار آنان و بازدیدهای حضوری قطب 

 گیرد.مورد رصد و پایش قرار میمسئول قطب 

های آموزشی و  های تدوین برنامه و بازنگری برنامه های آموزشی، استفاده از روشها و تکنیکاین فرآیند مبتنی بر حیطه

رهبری و مدیریت آموزشی قطب در راستای توسعه نوآوری آموزشی در سطح دانشگاه و مبتنی بر همچنین مرجعیت، 

 اهداف وزارت متبوع می باشد.

 

 نتایج حاصل از فعالیت

با اجرای این فرآیند آموزشی، فراگیران از تدوین و اجرای فعالیت آموزشی و امکان فرصتی نو برای یادگیری 

  .ندمی کنو استقبال  ددارنرضایت 

و تمرین بیان موضوعات  اهمیت و شرایط آموزش چهره به چهرهبا  پزشکی کارورز دانشجویانآشنایی  .1

 بهداشتی به زبان عام فهم

به  وظایف رابطین بهداشتی و نقش آنان در آموزش بهداشتبا پزشکی آشنایی دانشجویان کارورز  .2

 مردم

 شتیهای ویژه نظام بهداظرفیتآشنایی دانشجویان کارورز با  .1

 بکارگیری مباحث ضروری جهت آموزش کارورزان پزشکی .4

 حرکت قطب در مسیر نقشه راه خود در توسعه آموزش .5

 حرکت قطب همگام با اهدا  اولیه و رسالت آموزش پزشکی جامعه نگر .6
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 سطح نوآوری:

 گرفته است صورتاین فرآیند در سطح دانشگاه برای اولین بار 

 

 باشدمیگردم کلیه اطالعات مبتنی بر واقعیت فرآیند بوده و متعهد می مجری« سهیال رشادت»اینجانب دکتر 

 و مستندات آن در مجموعه موجود و قابل استناد است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


