
 ًگز جاهؼِ -پاسخگَ آهَسش ًظام هؼزفی 

 ٍ سالهت ثب هطتجط هسبیل گیطی ضکل ٍسیغ گستطُ زض یبزگیطی هتٌَع ّبی ػطغِ ثِ ًیبظ سجت ثِ پعضکی ػلَم آهَظش 

 هتجلَض آى ٍسیغ هفَْم ثِ ثبلیٌی آهَظش زض کِ است ثطذَضزاض ذبغی ٍیژگیْبی اظ ّب آهَظش سبیط ثِ ًسجت هطزم، ثیوبضی

ّب اظ ّعاضاى سبل پیص هططح ثَزُ است ٍ    تطیي حطفِ یکی اظ حسبس ػٌَاى ثِ ٍ همسس حطفِ یک ػٌَاى ثِ پعضکی.ضَز هی

ّبی فٌبٍضی ٍ گستطش زاًص ػلَم پبیِ ثب سطػتی    اًس. پیططفت ایفب کطزُ   ّبی هْن ٍ حسبسی ضا   ّبی هرتلف ًمص   اطجب زض زٍضُ

سیٌِ  ثِ  غَضت سیٌِ  ِ یب في کِ ثِزگطگَى ٍ اظ حبلت یک حطف "آٍض زض اٍایل لطى ثیستن سجت ضس کِ پعضکی کبهال سطسبم

ّبی    ایي ظهبى ٍظیفِ تسضیس ػلَم پبیِ ٍ ثبلیٌی ٍ آهَظش هْبضت  ضس، ذبضج گطزز. هساضس پعضکی زض  هی  آهَذتِ ٍ آهَظاًسُ 

ی  غِّبی ٍاثستِ ثِ هساضس پعضکی ثِ ٍجَز آهسًس کِ ػط   فٌی ضا ثِ زاًطجَیبى ثط ػْسُ گطفتٌس ٍ ثِ ّویي زلیل ثیوبضستبى

 ّبی ثبلیٌی ثبضٌس.   آهَظش هْبضت

ثب ظَْض هفَْم جسیس سالهتی ٍ ثْساضت ٍ ثِ زًجبل ًسای تحَالت جْبًی زض آهَظش پعضکی کِ زض اٍلیي ًطست جْبًی آى زض 

ضا ثِ ػٌَاى گبهی اسبسی زض زستیبثی ثِ ّسف ثْساضت ثطای ّوِ تب PHC زض آلوبتب لعالستبى ضطٍع ٍ استطاتژی8791سبل 

زض ضزٍرت تغییز ،8711پیطٌْبز ًوَز ٍ پس اظ آى هػَثبت گطزّوبیی جْبًی ازیٌجَضگ زض اسکبتلٌس زض سبل  2000سبل 

ٍ ًمص ًَیي پعضک لطى آیٌسُ سجت ضس کِ زض ثطًبهِ ّبی آهَظش تز هثٌای ًیاسّای جاهؼِثطًبهِ ّبی آهَظش پعضکی

ى زض ضٌبسبیی هطکالت ثْساضتی زضهبًی جبهؼِ ٍ ًحَُ پعضکی تغییطاتی ضخ زّس ثِ ًحَی کِ تَاًوٌسی ّبی فبضؽ التحػیال

 اًجبم هطالجت ٍ حفظ سالهت هطزم افعایص یبثس کِ ایي اهط هٌجط ثِ تغییطات زض ثطًبهِ ّبی آهَظش زٍضُ پعضکی ػوَهی ضس.

رتلف زض ای ثَز. هسلوبً تطثیت ّعاضاى ًیطٍی هترػع، زض سطَح ه آهَظش پعضکی زض لطى ثیستن ضبّس هَفمیتْبی گستطزُ

ػلَم پعضکی، ًمطی اسبسی ضا زض کبّص هطگ ٍ هیط اًسبًْب ایفب ًوَز. اهب آهَظش پعضکی، ثِ ٍیژُ زض زٍ زِّ آذط لطى ثیستن، 

اًسضکبضاى آى هَاجِ گطت، ثِ طَضی کِ ثسیبضی اظ اًجوٌْبی  ای اظ ططف هترػػیي ٍ زست  ثب اًتمبزات جسی ٍ گستطزُ

تبض تغییط ٍ اًجبم اغالحبت جسی زض آهَظش پعضکی گطزیسًس. ّط چٌس تمبضب ثطای ترػػی، سبظهبًْب ٍ هترػػیي، ذَاس

 ًیاسّای ٍ سالهت ًظام در تغییزات ثبضس، ٍلی سطػت اغالح ثِ ّیچ ٍجِ ثِ هؼٌبی ًبزیسُ گطفتي تالضْبی گصضتگبى ًوی

هطکالت لطى ثیست ٍ یکن تطثیت  ، ثبظًگطی زض آهَظش پعضکی ضا ثِ ًحَی کِ پعضکبًی هتٌبست ٍ آهبزُ ضٍیبضٍیی ثبجاهؼِ

ًوبیس. ثطذی اظ اًتمبزاتی کِ ثِ آهَظش پعضکی، ثِ ذػَظ زض زٍ زِّ آذط لطى ثیستن هططح ضسُ است،  کٌس، ضطٍضی هی

 :ػجبضتٌس اظ

 تز ّن خَردى ًسثت ًیزٍّای هتخصص در هقاتل ًیزٍی ػوَهی .1

 توزکش تیص اس اًذاسُ هحتَای آهَسضی تز درهاى تیواریْا .2

 ّای آهَسضی ایگاُ جذی آهَسش اخالق پشضکی در تزًاهِفقذاى ج .3

 فقذاى هَضَع طة جایگشیي در آهَسش پشضکی .4

 ّای ػلَم اجتواػی ٍ اًساًی فقذاى آهَسش در سهیٌِ  .5

 توزکش تز آهَسش تیوارستاًی .6

 فقذاى آهَسش تز رٍی تیواراى هزحلِ آخز حیات .7

هفبّین جبهغ زض سالهت ٍ قطؼِ قطؼِ ضذى هَجتزض آهَظش پعضکی ًگزی کالى ٍگزایی تخصص ثیيفقذاى تٌاسة

ًوَزُ فقذاى تیٌطجاهغ، کالى ٍ کلی اس سالهت اًسضکبضاى آهَظضی ضا زچبض آهَظش پعضکی ضسُ ثِ ًحَی کِ ثطذی اظ زست

 است.

 زض آلوبتب ایسُ ازغبم ثیي آهَظش ٍ اضائِ ذسهبت زض هجبهغ ػلوی زًیب هططح گطزیس. زضPHC پس اظ هططح ضسى استطاتژی

ػطغِ ّبی ػلوی ٍ ذسهبت پعضکی ثِ ٍجَز آهسُ است کِ Integration % اظ زاًطکسُ ّبی پعضکی آهطیکب00حبل حبضط 

 Mayo ّبی پٌسیلَاًیب، هیطیگبى، ًیَهکعیکَ، زاکَتبی ضوبلی، کبضٍلیٌبی ضوبلی، تَاى زض زاًطگبُ ّبیی اظ آى ضا هی ًوًَِ

clinicُزاًطگب ٍ Duke زاًطگبًُبم ثطز. زض کبًبزا Mac master زض گالسکَ اًگلستبى، زض ّلٌس زاًطگبُ هبستطیرت ٍ زض ،

ّبی ذسهبت ثْساضتی زضهبًی ثِ زضجبت  ّبئی ّستٌس کِ آهَظش پعضکی ضا ثب ػطغِ هػط زاًطگبُ کبًبل سَئع ًیع اظ زاًطگبُ



زض کٌفطاًس  8771ت، زض سبل ّبی ذسهب ّبی آکبزهیک پعضکی ٍ ػطغِ اًس. هطبضکت زض ػطغِ هرتلف زض ّن ازغبم ًوَزُ

زض ًطست ثبضسلَى هَضز تجبزل ًظط ٍ ثحث لطاض گطفت ٍ  8779هٌطمِ هسیتطاًِ ضطلی زض الؼیي اهبضات هتحسُ ػطثی ٍ زض سبل 

ّبی پعضکی زض همبثل ًیبظّبی جبهؼِ هَضز تبکیس لطاض گطفت. ایي ایسُ تَسط فسضاسیَى  پبسرگَئی ٍ هسئَلیت پصیطی زاًطکسُ

 ًیع هَضز حوبیت لطاض گطفت.WHO، UNFPAٍ UNICEF ظش پعضکی ٍ سبظهبًْبی جْبًیجْبًی آهَ

 اًسبًی ًیطٍی تطثیت ٍ آهَسش ٍظیفِ پعضکی آهَظش ٍ زضهبى ثْساضت، ٍظاضت تطکیل ثب 1364اس سال زض کطَض هب ًیع

 کِ ادغام آهَسش ٍ خذهت ِ ثب ایي گبم اسبسی تجلی ػیٌیک ضس ًْبزُ ٍظاضتربًِ ایي ػْسُ ثِ ًیع زضهبى ٍ ثْساضت ثرص

پاسخگَیی  زض پعضک یک تَاًوٌسی کِ چطا ضس هحمك ثَز پعضکی آهَظش ّبی ثطًبهِ ثْجَز حلْبی ضاُ تطیي ػوسُ اظ یکی

زض گطٍ فطاّن ثَزى ػطغِ ّبی هٌبست یبزگیطی زض طَل زٍضُ آهَظش پعضکی هی  جاهؼِ زضهبًی ثْساضتی تْتز تِ ًیاسّای

 زض اهب. گطزیس تؼییي ضیعی ثطًبهِ سیبستْبی اظ یکی ػٌَاى ثِ هَاجِْ تا ًیاسّای ٍاقؼی جاهؼِ ثبضس ٍ لصا کست آهَظش زض

وکبضی تؼسازی اظ استبزاى زاًطگبّْب ّ ثب ٍلت ػبلی آهَظش ٍ ػلَم ٍظیط کِ گطزز ثطهی 1351 سبل ثِ حطکت ایي سبثمِ ایطاى

ثِ ثطضسی ٍضؼیت ًظبم سالهت ٍ آهَظش ٍ کبضضٌبسبى ٍظاضت ثْساضی ٍلت ٍ ّوکبضی سبظهبى جْبًی ثْساضت 

 زضایي. است ضسُ هٌتطط تٌسضستی سَی ثِ ضاّی ػٌَاى تحت کتبة جلس 4 زض هطبلؼِ ًتیجِ ٍ پطزاذتٌس  پعضکی

 ػٌَاى ثِ زضهبًی ثْساضتی ذسهبت ٍ پعضکی آهَظش ّبی ػطغِ ادغام الگَی ایجاد ضثکِ تْذاضتی درهاًی ٍ هجوَػِ

 .است ضسُ اضائِ اًمالثی ططح یک

 هرتلف، سطَح زض ػولیبتی کبهل ازغبم ٌَّظ پعضکی، آهَظش ٍ زضهبى ثْساضت، ٍظاضت سبذتبضی ٍ سبظهبًی ازغبم ػلیطغن 

ازغبم، زستیبثی ثِ تحلیل جبهغ اظ ٍضؼیت هَجَز است تب ثتَاى  هتطلی فلسفِ اظ هطلَة هٌسی ثْطُ الظهِ. است ًیبفتِ تحمك

آهَسش ٍ خذهات  ثطهجٌبی آى گبهْبی آیٌسُ ضا هستٌس ثِ ضَاّس ػلوی ٍ زض ضاستبی حفظ هٌبفغ هلی ٍ اضتمبی کیفیت

 .کطز جلَگیطی کبضی زٍثبضُ ٍ سطهبیِ ٍ ًیطٍ اتالف اظ ٍ ثطزاضتِ کبهل اطویٌبى ثب پشضکی

پاسخگَیی ًیاسّای ٍاقؼی  زضجْت جاهؼِ ًگزی در آهَسش پشضکی ضسس هجحث پیطیٌِ فَق ثِ ًظط هیثب ػٌبیت ثِ 

  سبل ًتَاًستِ 20هسیط پط تالطوی ضا طی ًوَزُ است ٍ ازغبم آهَظش زض اضائِ ذسهبت ٌَّظ پس اظ گصضت ثیص اظ جاهؼِ

آهَظش پعضکی زض ایي ذػَظ ثبض زیگط ثِ غَضتی  است آًگًَِ کِ ثبیس، پبسرگَی ًیبظّبی ٍالؼی جبهؼِ ثبضس. لصا الظم است

ٍسیغ ٍ ػویك هَضز تَجِ لطاض گیطز. جبهؼِ ًگطی هفَْهی استکِ اهطٍظ تَجِ ثِ آى ثیص اظ ّط ظهبى زیگط جْت اضائِ ذسهبت 

ى زض للوطٍ ضضتِ ّبی ٍاثستِ ثِ ػلَم پعضکی احسبس هی گطزز. ػلی ضغن هَفمیتْبی چطوگیط زض ایي ظهیٌِ ، ثبیس اشػب

ًوَزکِ ٌَّظ تب اجطای کبهل آهَظش پعضکی جبهؼِ ًگط زض زاًطگبّْبی کطَض ضاُ طَالًی ٍجَز زاضز ٍ زلیل ایي هطکل ، 

ّبی ثبلیٌی زض ایي اهط، کوجَز ثَزجِ ، کوجَز ٍاحسّبی هٌبست )ػطغِ( ، تطزیس  ٍجَز هَاًؼی ًظیط زضگیط ًطسى جسی گطٍُ

 ... هی ثبضس.زض ضطٍضت اجطای آهَظش پعضکی جبهؼِ ًگط ٍ 

 
 هزاحل اجزای تزًاهِ آهَسش پشضکی پاسخگَ

 Socially accountable medical education (SAME) 
 تَجیِ تزًاهِ تا تَجِ تِ اصَل قاًَاى اساسی:

لبًَى اسبسی جوَْضی اسالهی ایطاى ضوي هحَضی ثطضوطزى سالهت کبهل ٍ جبهغ اًسبى، ثْساضت ٍ زضهبى ضا اظ جولِ 

 ٍ حفظ تبهیي، جْت ضا ذَز  ّبی ظطفیت ٍ اهکبًبت ًیبظّبی اسبسی هی ضٌبسس ٍزٍلت ضا هکلف کطزُ است تب توبهی هٌبثغ، 

 (. لبًَى اسبسی جوَْضی اسالهی ایطاى 0،27،40 اغَل)  کٌس ثسیج کطَض افطاز سالهت سطح اضتمبی
  

 تَجیِ تزًاهِ تا تَجِ تِ سٌذ تزًاهِ چْارم :

 ٍ ّب ًمص  ثِ پبسد  ثب تَجِ ثِ سٌس هلی ثطًبهِ چْبضم تَسؼِ زض ثرص ثْساضت ٍ زضهبى کطَض، ًظبم جبهغ سالهت ثِ هٌظَض

 .آٍضز ذَاّس ػول ثِ اصالحات آهَسضیجسیس اًسبًی ًیطٍی تطثیت ٍ هَجَز اًسبًی ًیطٍی تَاًوٌسسبظی جسیس،  ًیبظّبی

  



 سالِ کطَر : 22تَجیِ تزًاهِ تا تَجِ تِ سٌذ چطن اًذاس 

، زستیبثی ثِ جبیگبُ اٍل ػلوی ٍ فٌبٍضی زض سطح هٌطمِ، 8404سبلِ کطَض زض افك  20یکی اظ پٌج هحَض اغلی چطن اًساظ 

. . تزخَردار اس :“.جبهؼِ سبلن ایطاًی چٌیي تَغیف ضسُ است اًساظ ثیست سبلِ، هطرّػبت  تؼییي ضسُ است. زض چطن
تِ  ًْاد هستحکن خاًَادُ،  تاهیي اجتواػی، فزصت ّای تزاتز، تَسیغ هٌاسة درآهذ،  رفاُ، اهٌیّت غذایی،  سالهت، 

جبضت است اظ اًساظ ثرص سالهت زض ثطًبهِ چْبضم ػ چطن.“ تثؼیض ٍ تْزُ هٌذ اس هحیط سیست هطلَب فساد،  دٍر اس فقز، 

 تبهیي زض ػبزالًِ هطبضکت ـ0 ٍ پاسخگَیی تِ ًیاسّای غیزپشضکی هزدم ـ2حفظ ٍ اضتمبء سالهت افطاز جبهؼِ،  ـ تبهیي،8

 .هبلی هٌبثغ
  

 چطن اًذاس تزًاهِ:

زض ضاستبی هب ثطآًین تب ثب اجطای ایي ثطًبهِ، ًظبم آهَظش پعضکی کطَض ضا زض ضاستبی پبسرگَئی ثِ ًیبظّبی ٍالؼی جبهؼِ، ٍ 

ای کِ زض اًتْبی ثطًبهِ ثِ یک سبذتبض هٌبست ٍ پَیب زض  تحمك ثطًبهِ تَسؼِ چْبضم کطَض زض حَظُ سالهت، اضتمب زّین ثِ گًَِ

 آهَظش پعضکی زض توبهی همبطغ زض کطَض زست یبثین.
  

 اّذاف تزًاهِ:

 ّذف اصلی تزًاهِ:

 یبظّبی ٍالؼی جبهؼِاضتمبی ًظبم آهَظش پعضکی کطَض زض ضاستبی پبسرگَئی ثِ ً .8
  

 اّذاف فزػی تزًاهِ

 تسٍیي کَضیکَلَم آهَظضی زض ضاستبی پبسرگَئی ثِ ًیبظّبی ٍالؼی جبهؼِ ثِ تفکیک ضضتِ ٍ همطغ تحػیلی .8

 ططاحی ًظبم پبیص کَضیکَلَم آهَظش زض ضاستبی پبسرگَئی ثِ ًیبظّبی ٍالؼی جبهؼِ ثِ هٌظَض حفظ پَیبئی آى .2

 بهِ آهَظش زض ضاستبی پبسرگَئی ثِ ًیبظّبی ٍالؼی جبهؼِّبی اضظضیبثی ثطً ططاحی ضبذع .0

 ططاحی ًظبم ضٌبسبئی ٍ اضظیبثی ًیبظّبی ٍالؼی جبهؼِ زض حَظُ سالهت زض کطَض .4

 ّبی آهَظضی زض ضاستبی پبسرگَئی ثِ ًیبظّبی جبهؼِ ّب ٍ گطٍُ ّبی تَاًوٌس سبظی زض زاًطگبُ ططاحی ثطًبهِ .1

 آهَظضی زض ضاستبی پبسرگَئی ثِ ًیبظّبی جبهؼِّبی  اغالح کَضیکَلَم آهَظضی گطٍُ .6

ططاحی ًظبم اًگیعضی هٌبست ثطای سیبستگصاضاى، اسبتیس، زاًطجَیبى،اضائِ کٌٌسگبى ذسهبتجِ هٌظَض تحمك ّطچِ  .9

 ثْتط پبسرگَئی ثِ ًیبظّبی ٍالؼی جبهؼِ

 
 هزاحل اجزای تزًاهِ در کطَر

 (1392تا  1387سال ) 3هذت اجزای تزًاهِ 

 ٍل تزًاهِ ) ارسیاتی ٍضؼیت هَجَد(الف: فاس ا

 تؼییي کویتِ ضاّجطزی آهَظش پعضکی جبهؼِ ًگط زض ٍظاضت ثْساضت .8

زض COMEٍ Social accountable medical education (SAME) هطٍض ٍسیغ هٌبثغ ٍ ثطضسی ٍضؼیت .2

 ایطاًَ جْبى

سالهت، اضائِ کٌٌسگبى ذسهبت ٍ  ٍ ًیبظ سٌجی زض زاًطجَیبى، اسبتیس، هسیطاى ٍ سیبستگصاضاىKAP اًجبم هطبلؼبت .0

 ًفؼبى آهَظش پعضکی کطَض سبیط شی

، هسیطاى ازاضات هٌترت EDC ّب، هؼبًٍیي آهَظضی، ضٍسبی ثطگعاضی ّوبیص )ّن اًسیطی( ثب حضَض ضٍسبی زاًطگبُ .4

 ّبی آهَظضی ذبًِ، ًوبیٌسگبًی اظ فطاگیطاى، ًوبیٌسگبًی اظ اسبتیس، ًوبیٌسگبًی اظ گطٍُ ٍظاضت
  



 س دٍم تزًاهِ )تذٍیي تزًاهِ راّثزدی(ب: فا 

8. Stakeholder analysisزض آهَظش پعضکی 

2. SWOT AnalysisاظCOMEٍ(SAME)Social accountable medical educationزض ایطاى 

زض ایطاى )حسالل ثبظُ ظهبًی Social accountable medical education(SAME) تسٍیي ثطًبهِ استطاتژیک .0

 سبلِ( 1
  

 تزًاهِ )طزاحی ٍ تذٍیي کَریکَلَم ٍ ًظام پایص ٍ ارسضیاتی(ج: فاس سَم 

ٍ تْیِ یک هسل ثَهی COMEٍ (SAME)Social accountable medical education ثطضسی الگَّبی .8

 زض ایطاىSocial accountable  medical education(SAME)ثطای اجطای

زض COME ًظبم اضائِ ذسهبت ثب تَجِ ثِ اجطای(، هبلعی ٍ ًیجطیِ ٍ ثطضسی NHSثبظزیس اظ کطَضّبی اًگلستبى ) .2

 ایي کطَضّب

زض ایطاى ) ثِ تفکیک ضضتِ ٍ زض Social  accountable medical education(SAME)تسٍیي کَضیکَلَم .0

 همبطغ ػوَهی ٍ ترػػی ٍ زض تؼبهل ثب کویتِ پعضکی ػوَهی(

 زض ایطاىSocial accountable medical education(SAME)ططاحی یک ًظبم پبیص ٍ اضظضیبثی هساٍم زض .4

زض Social accountable medical education(SAME)ّبی هَضز ًیبظ ثطای اضظضیبثی اجطای ططاحی ضبذع .1

 ایطاى

 Social(SAME)ایجبز ًظبم اًگیعضی هٌبست ثطای اسبتیس، زاًطجَیبى ٍ اضائِ کٌٌسگبى ذسهبت زض ظهیٌِ تحمك .6

accountable medical education 
  

 چْارم تزًاهِ )اجزای آسهایطی طزح(د: فاس 

 (0ٍ 2ٍ  8زاًطگبُ ػلَم پعضکی کطَض )تیپ 0اجطای آظهبیص ططح زض  .8

 پبیص ٍ اضظضیبثی هساٍم ثطًبهِ پبیلَت ٍ زض غَضت ًیبظ اغالح ثطًبهِ .2
  

 ّا( ّای تَاًوٌذساسی داًطگاُ ُ: فاس پٌجن تزًاهِ )اجزای تزًاهِ

 ّب زاًطگبEDCُ ثطایSocial accountable medical education  (SAME)ّبی ثطگعاضی کبضگبُ .8

 ّبی کویتِ ثطای  Social accountable medical education(SAME)ّبی آهَظضی ثطگعاضی کبضگبُ .2

 آهَظضی ّبی گطٍُ ضاّجطزی

ّبی آهَظضی ٍ  زض گطSocial accountable medical educationٍُ(SAME)ثِ کبضگیطی ًظبم آهَظضی .0

  ّبی ضاّجطزی هطثَطِ  آهَظضی آًْب تَسط کویتِ اغالح کَضیکَلَم

ّبی ثَهی ٍ اهکبًبت ثبلمَُ ٍ ثبلفؼل هَجَز زض  ّبی اجطائی هحلی ٍ زاًطگبّی ثب تَجِ ثِ ٍیژگی تطکیل کویتِ .4

 ّب ٍ استبًْب زاًطگبُ

ى اضتمبی ًگطش جبهؼِ ًگط ٍ جلت حوبیت سیبستگصاضاى ٍ هسیطاى اجطائی زض حَظُ سالهت زض کطَض )هسیطا .1

 ذبًِ، تبهیي اجتوبػی، کویتِ ثْساضت ٍ زضهبى هجلس ٍ ...............( ٍظاضت
 


