سند شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه در منطقه آمایشی ()2

مقدمه و ضرورت
آهَزش علَم پسضکی در حال حاضر تذًثال ترتیت داًص آهَختگاًی است کِ پس از اتوام دٍرُ تحصیالت ٍ ٍرٍد تِ جاهعِ قادر
تاضٌذ تِ ًیازّای هتٌَع ٍ هتغیر ًظام سالهت جَاتگَ تاضٌذ ،تِ عثارت دیگر اگر هسایل ٍ هطکالت هرتثط تا سالهت ٍ تیواری هردم
تَسط ارائِ دٌّذگاى خذهات ترآٍرد ًطَد تایستی ًظام آهَزضی ٍ فرایٌذّای آهَزضی هَرد تازتیٌی ٍ تازًگری قرار گرفتِ ٍ ترتیت
ًیرٍی اًساًی هتٌاسة تا ًیازّا صَرت گیرد ،از ایٌرٍ تِ ًظر هی رسذ در فرایٌذّای هختلف آهَزضی اعن از ترًاهِ ریسی درسی ،رٍش
ّای تذریس ،رٍضْای ارزیاتی داًطجَ ٍ غیرُ ،اًجام ّر گًَِ تغییر ٍ یا تازًگری ،تایستی تا ّذف جَاتگَیی تِ ًیازّای جاهعِ ٍ ًظام
سالهت ّذایت ضًَذ.

اهداف

 .1استخراج دادُ ّای هرتَط تِ ًظام هراقثت سالهت ٍ ًیازّای سالهت جاهعِ اعن از تار تیواریْا ،ریسک فاکتَرّای هَجَد در
جاهعِ ٍ غیرُ تَسط هعاًٍت ّای تْذاضتی داًطگاّْای هٌطقِ آهایطی ( ٍ )2سایر دست اًذرکاراى هرتَطِ
 .2طراحی ٍ اًجام اًَاع طرحْای ًیازسٌجی آهَزضی در راستای پاسخگَیی تِ ًیازّای سالهت هٌطقِ ای
 .3طراحی دٍرُ ّای آهَزضی کَتاُ هذت ترای پاسخگَیی تِ ًیازّای سالهت ٍ تَاًوٌذسازی ارائِ دٌّذگاى خذهات
 .4تازًگری در ترًاهِ ّای درسی (کَریکَلَم) رضتِ ّ ای هختلف علَم پسضکی در راستای پاسخگَتر کردى ّر چِ تیطتر آًْا در
قثال ًیازّای سالهت جاهعِ
 .5تذٍیي ترًاهِ ّای درسی جذیذ جْت ایجاد رضتِ ّای جذیذ آهَزضی هثتٌی تر ًیازّای سالهت در صَرت ًیاز

شاخص های پایش

ً .1یازّای آهَزضی استخراج ضذُ
ً .2حَُ ضٌاسایی ریسک فاکتَرّای تیواری زا ٍ تار تیواریْا
 .3تعذاد طرحْای ًیازسٌجی آهَزضی طراحی ٍ تذٍیي ضذُ
.4

تعذاد کَریکَلَم ّای جذیذ پیطٌْاد ضذُ ٍ هصَب در داًطگاّْای تحت تاتعِ هٌطقِ آهایطی

دستاوردها و نتایج مورد انتظار

.1

طرحْای اًجام یافتِ هرتَط تِ ًیازسٌجی سالهت از جاهعِ

ً .2یازسٌجی ّای آهَزضی اًجام ضذُ در جْت پاسخگَیی تِ ًیازّا
.3

دٍرُ ّای آهَزضی کَتاُ هذت طراحی ٍ اجرا ضذُ ترای پاسخگَیی تْتر تِ ًیازّای جاهعِ

.4

تذٍیي ٍ تازًگری تعذادی از کَریکَلَهْای آهَزضی

