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مقاله نظري

دانشکده بهداشت :جهتگيريهاي آينده براي آموزش
3

الهام شکيبازاده ،*1اميرحسين تکيان ،2علي اکبري ساري

چكيده
زمينه و هدف :نيازهاي جامعه در حوزه سالمت عمومي به سرعت تغيير ميکند .دانشکدههاي بهداشت بايد دانشجويان خود را براي دنياي همواره در
حال تغيير آماده کنند .اما همچنان ارزش و مسئوليت اصلي بهداشت عمومي ،تعهد نسبت به سالمت مردم است .اين مقاله با مروري بر چالشهاي روز
و وظايف دانشکدههاي بهداشت به ژرفانديشي در حوزههاي ضروري براي تدريس در دانشکده بهداشت ميپردازد.
روش :در اين مطالعه از انواع مطالعات کتابخانهاي و اسنادي استفاده شده است.
يافتهها :چند اصل مهم فرايند بازنگري برنامههاي درسي رشتههااي بهداشات عبارتناد از :تغييار در روشهااي قاديمي برگاااري کاال ،،توساعه
شايستگيها و مهارتهاي در عرصه ،ايحاد فرصت اجراي پروژهاي مشترک و بين رشتهاي و تاداوم آماوزش .موضاوعات ضاروري باراي آماوزش در
دانشکده بهداشت به شرح زير است :حل مسئله ،چگونگي کارکرد نظام سالمت ،توسعه مهارتهاي رهبري ،مديريت و کار گروهي ،ساالمت جهااني،
سياستگذاري ،علم توسعه ،روشهاي تحليل داده ،تکنولوژي و اطالعات ،اقتصاد سالمت ،ارتباطات ،پژوهشهاي مشارکتي مبتني بر جامعه ،و اخالق.
با نگاهي به چشمانداز آينده ،پيشرفت و دگرگوني در آموزش در دانشکده بهداشت ميتواند فرصت بي همتايي براي دانشجويان فراهم کند تا بتوانند از
عهده چالشهاي سالمت در جمعيت عمومي در طول دهههاي بعد برآيند.
نتيجهگيري :دانشکده بهداشت براي پاسخگويي به علوم جديد و نيازهاي متفاوت و فرصتهاي رشد ،نياز به حرکت در مسير تکاملي دارد .براي بهبود
وضعيت سالمت در جامعه ،الزم است از طريق آموزشهاي نظري و عملي به روز و اجراي پژوهشهاي اصيل ،متخصصان با کيفيت در حوزه بهداشت
تربيت کنيم.
کليد واژهها :آموزش بهداشت ،بهداشت همگاني ،مدرسههاي عالي بهداشت

مقدمه

و رسميت بخشي به رشتههاي تخصصي سالمت به عنوان مرجا رسامي

 1311با تأسيس کرسي انگل شناسي دانشکده پاشکي شکل گرفت و در

دانشکده بهداشت باراي فعااالن نظاام ساالمت کشاور معاادل دانشاکده

طول زمان با پيوستن کرسيهاي بهداشت و بيماريهااي گرمسايري باه

بهداشت دانشگاه علوم پاشکي تهران شناخته ميشود .به عنوان نهاد مرج

کرسي انگلشناسي و ادغام آنها با انستيتو پاارازيتولوژي و مااالريولوژي،

علمي و ملي سالمت عموميکشور ،در طول دهاههااي گذشاته و بناا بار

نهايتاً در تيرماه 13۳۱به صورت رسامي باا عناوان دانشاکده بهداشات و

مقتضيات زماني و باه منظاور پاساخگويي باه نيازهاا و تقاضااي جامعاه،

انستيتو تحقيقات بهداشتي در دانشگاه تهران وقت تأسيس شد .طي بيش

تغييرات زيادي در دانشکده بهداشت به وجود آمده است .اولين گروههااي

از نيم قرن مشارکت بنياادين در بهباود ساالمت ماردم اياران و منطقاه،

آموزشي اين دانشکده ،به منظور آموزش پاسخگو باه مشاکالت بهداشات

دانشکده بهداشت تغييرات ساختاري ،عملکردي و مأموريتي گونااگوني را

عموميدر آن زمان ايجاد شد.

شاهد بوده است ،اما همواره به عنوان قطب آموزش و پژوهش حاوزههااي

نيازهاي جامعه در حوزه سالمت عمومي به سرعت در حال تغيير است؛

پرشمار سالمت عمومي در کشور عمل نموده و بياغراق در ايجاد ،بالندگي

همانطور که تعيينکنندههاي اين نيازها هم تغيير ميکنناد .ساالمت ماردم

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 * .1نويسنده مسئول :دانشيار گروه آموزش و ارتقاي سالمت ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پاشکي تهران
 .2استاد گروه سالمت جهاني و سياستگذاري عمومي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پاشکي تهران؛ مرکا تحقيقات عدالت در سالمت ،دانشگاه علوم پاشکي تهران ،گروه علوم مديريت و
اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پاشکي تهران
 .3استاد گروه مديريت و اقتصاد سالمت ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پاشکي تهران
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هسته اوليه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پاشاکي تهاران در ساال

استناد علوم بهداشتي در کشور شناخته شده است ()1؛ تا آن جا کاه واژه

دانشکده بهداشت :جهتگيريهاي آينده براي آموزش

به شدت تحت تأثير تحرکاات اجتمااعي و سياساي ،پيشارفت هااي

خود وسي تر فکر کنيم .جذب و تربيت اف راد متعهد و سخت کوشاي

فن آوري  ،و تحوالت محيطي قرار گرفته است .به عالوه ساالمت باه

که رابطه بي ن مناف فاردي و اجتمااعي را درک ماي کنناد اهميات

عنوان موتور محرکه جوام پاي دار شناخته مي شود که الزم است در

زيادي دارد .واقعيتي کاه افاراد را باه سامت رشاته هااي بهداشات

تربيت متخصصا ن بهداشت به آن توجه شود ( .)2امروزه متخصصان

عمومي سوق مي دهد احسا ،خدمت رساني و دلسوزي است .مهم تر

حوزه سالمت عمومي ،باي د با چالش هااي ساالمت شاامل گرماايش

از مهارت علمي و فني  ،وارستگي انساني و توانمنادي هااي اخالقاي

زمين ،افاايش جمعيت سالمندان ،تهدي دها و بحران هاي طبيعاي و

الزمه خدمت معناادار درعرصاه ساالمت عماومي اسات ،دانشاکده

دست ساخته بشر از جمله خطارات بي ولاوژيکي و هماه گياري هااي

بهداشت باي د بتواند به اي ن احسا ،،مهاارت و اباارهااي الزم باراي

ميکروبي و ويروسي  ،شهرنشيني و موضوعات زيست محيطي دست و

کمک و خدمت را اضافه کند (. )۳

پنجه نرم کنند .برخي از اي ن موضاوعات ،در ابتاداي هاااره ساوم و

در دنياي امروز ،بازار کار براي کارکنان سالمت بهطاور روزافاوناي در

حدود دو دهه پيش ،حتي در مسير ت وجه بهداشت عمومي نبودناد،

حال افاايش است .اين موضوع تنها در حاوزه ارائاه خادمات ساالمت در

در حالي که مثال صد ساال پاي ش هرگاا باه آن هاا فکار نماي شاد.

سطح محلي و کشوري نيست؛ بسياري از سازمانها و حوزههاي خاار از

دانااش آموختگااان امااروز ،بااا دنيااايي بسااي ار متفاااوت از دنياااي

حوزه وزارت بهداشت ،به طاور روزافاوناي باه خادمات ساالمت عماومي

پيشکسوت هاي خاود روبارو هساتند .اماروزه چاالش اصالي ماا در

عالقهمند شدهاند .تأثيرات مثبت و مهم بهداشت عمومي روزبهروز روشنتر

دانشکده بهداشت فکر کردن به اين ا ست که چگونه دانشجوي ان خود

ميشود و بهداشت عموميبيشتر ديده ميشود .اين باه معناي تاکياد بار

را براي دنياي سرشار از نادانسته ها و هماره در حاال تغييا ر آمااده

افاايش فرصتهاي شغلي نيست؛ بلکه به معني افاايش فرصت همکاري با

کنيم ،درحالي که سازوکار و روش هااي آماوزش ،باراي لحاا ايان

حوزههااي خاار از نظاام ساالمت اسات .بناابراين همکااري گارفتن از

تغيي رات ،بايد تغيي رکند و پاژوهش باراي پاسا باه نادانساته هااي

حوزههاي مختلف که فعاليت آنها بر سالمت مردم اثر ميگذارد و ايجااد

ضروري آن ،الزم است مهي ا و به روز گردد .نکته اي که نباي د فراموش

شرکاي جديد براي آموزش دانشجويان از اهميت ويژه اي برخوردار است و

شود اي ن است که با وجود تغيي رات اجتماعي غي رقابل پايش بيناي و

ميتواند ارزش افاوده اي ايجاد کند.

بارگ در دنياي امروز ،همچنان ارزش و مسئوليت اصالي بهداشات

براي پاس به اين تغييرات و نيازهاي جديد ،لاوم بازنگري و ژرفانديشي

عمومي  ،تعهد نسبت به سالمت مردم است .مسئولي ت باارگ ماا در

در تدوين و اجراي برنامههاي درسي رشتههاي بهداشت احسا ،ميشود .در

دانشکده بهداشت اي ن است که مطمائن شاويم نياروي کاار آيناده

فرايند اين بازنگري ،چند اصل مهم را بايد به خاطر سپرد:

بهداشت عمومي را به نحوي تربيت مي کني م تا بتوانند با چالش هاي

 .1با روشن شدن افقهاي جديد براي آموزش در دانشکده بهداشت ،عالوه

روز به داشت عمومي و همچنين چالش هاي دهه هاي آينده به خوبي

بر تفکر درخصوص ايدههاي جدياد ،الزم اسات عاادتهاا و روشهااي

روبرو شوند.

قديمي برگااري کال ،نظير رويکردهاي معلاممحاور در کاال ،در،

سخت بي ن مشکالت ماا و مشاکالت جهاان ،باه مارور باي اهميات و

آموزشي فعال ،يکپارچه ،بين رشاته اي ،و پاروژهمحاور باراي آماوزش

بي معني مي شود؛ عوامل عفوني به راحتاي ماي توانناد ساوار هواپيماا

دانشجويان استفاده کند .آموزش در دانشکده بهداشت باياد از تادريس

شوند و عرض دني ا را سفر کنند ،و همانند جهان گيري کناوني کروناا

به يادگيري ،از رشتههاي تخصصي متمرکا به برنامههاي ادغام يافتهتار،

وي رو ،همه عالم را درگي ر کنناد و باه تعبياري باارگتارين چاالش

از آموزش در کال ،در ،باه آماوزش در عرصاه ،از حفاد کاردن باه

دهه هاي اخي ر را پس از جنگ جهااني دوم پدياد آورناد ()3؛ انتشاار

کاربرد دانش ،از روشهاي سنتي آموزش به روشهااي پوياا و مادرن و

گازهاي گلخانه اي در يک قاره ميتواند کشاورزي را در قاارهاي ديگار

مؤثر ،و از آموزشهاي ايستا به آموزشها پوياا و پاساخگو باه نيازهااي

تحتتأثير قرار دهد و بساياري از شارکت هااي دخااني و محصاوالت

کشور و جهان و داشتن ديد اکولوژيک به موضوعات ( )۱معطوف شود.

غذايي ،عرضه جهاني دارند .نکته مهام و قابال تأمال ايان اسات کاه
مشکالت مهم بهداشت عمومي با بهداشت عمومي حل نخواهند شد.
نسل جدي د دانشجوي ان با فن آوري ديجيتال بارگ شاده اناد؛ از

 .2توسعه شايساتگيهاا و مهاارتهااي عملاي و در عرصاه در آماوزش
بهداشت عماومي اهميات روزافاوناي دارد .ايان باه معناي تضاعيف
آموزشهاي نظري نيست بلکه کمک مايکناد پاياهاي اساتوار باراي

ديسيپلين هاي متفاوتي وارد دانشکده بهداشت مي شاوند و باالطب

تجربه مفاهيم نظري در عمل فراهم شود .اين هدف کمک ميکند تاا

ديدگاه ها و عالي ق متفاوتي دارند .با توجه به تعهد بهداشت عمومي

دانشآموختگان دانشکده ،بتوانند با اطمينان ،از دانش و مهارت خاود

نسبت به عدالت اجتماعي  ،الزم است در تدوين برنامه هااي درساي

براي حل مشکالت پيچيده استفاده کنند.
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اهميت سالمت جهاني روزافااون اسات .مرزبنادي هااي سافت و

نيا دستخوش تغييرات شود .دانشکده بهداشت بايساتي از رويکردهااي

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

 .3آموزش در دانشکده بهداشت به نحوي باشد کاه فرصات ايجااد

مديريت و کار گروهي .آموزش مهارتهاي مديريتي کمک خواهد کارد

پروژه هاي مشترک ،گروهي ،و بين رشاته اي باراي دانشاجويان

تا دانشآموختگان بتوانند مديران مؤثري باشند که ميدانند چطور در يک

رشته هاي مختلف با تجارب و سبک هاي يادگيري مختلف فراهم

تيم و به صورت بين رشتهاي کار کنند .دانشجويان الزم است کار تعاملي و

شود .آموزش هاي بين رشته اي بي شک در سال هاي آتي سارعت

تشريک مساعي را ياد بگيرند تا ارزش افاودهاي براي حل مشکالت پيچيده

خواهند گرفات .عاالوه بار آماوزش هااي باين رشاته اي داخال

بهداشتي پيدا کنند.

دانشکده اي  ،الزم است آموزش بهداشت عمومي را با برنامه ها و

سالمت جهاني .داشتن ديدگاه جهاني به نف همه است حتي کساني که

رشته هااي دي گار دانشاگاه هاا مثال علاوم رفتااري  ،مهندساي،

در دفاتر کار خود نشستهاند و هيچگاه کشور را تارک نکاردهاناد .ساالمت

جامعه شناسي  ،حقاوق ،سي اسات خاارجي ،فان آوري اطالعاات،

جهاني بايد بخشي از آموزش براي هر دانشجوي بهداشت عماومي باشاد.

جمعيت شناسي و غي ره پي وند بانيم .اهميت تشريک مساعي بين

آشنايي با فرهنگپذيري و شايستگيهاي فرهنگي و موضاوعات ساالمتي

حوزه هاي مختلف در آموزش بهداشت عماومي باه ايان معناي

مربوط به مهاجران در اين مقوله ميگنجد.

است که کم کم امکان کار بدون در نظر گارفتن پيشارفت هااي

سياستگذاري .دانشآموختگان دانشاکده باياد درک کااملي از فرايناد

پاشکي بااليني  ،مهندساي  ،برناماه ريااي شاهري و بساياري از

سياستگذاري داشته باشند تا براي حمايتطلباي باراي تغييار در حاوزه

حوزه هاي دي گر ممکن نخواهد بود.

تخصصي خود آماده شوند .سياستگاذاري ياک ابااار مهام و اثرگاذار در

 .۳آموزش در حوزه سالمت عمومي ،اداماهدار اسات .حتاي متخصصاان

بهداشات عمااومي اساات .تاادوين سياسااتهااايي نظيار برچساابگااذاري

شناخته شده حوزه بهداشت عموميهم نياز به دانش و مهارت جدياد

محصوالت غذايي ،حذف سموم ،و ايمني محلهاي کار مثالهاايي از ايان

دارند و آن چياي که يکبار آموختهاند براي تمام عمر حرفاهايشاان

دست است .حمايتطلبي براي ايجاد تغيير در قوانين و مقررات ،درک اثار

کافي نيست .اين موضوع در برناماههااي توانمندساازي اساتادان باه

فرايندهاي سياسي ،افاايش آگاهي عموم جامعه نسبت به موضوع ،استفاده

شکلهاي مختلف از شرکت در کارگاههاا تاا فرصاتهااي مطالعااتي

از رسانه و همکاري سازمانهاي مردم نهاد از روشهاي مهم براي تأثير بر

پيشبيني شده است .آموزش مجازي يکي از اين برنامههاي مهم است

سياستگذاران است.

که دير يا زود ورود جدي به آن الزم خواهد بود .بحران جهاني اخيار

علم توسعه .علم و توسعه در پيوند ناديک با هم هستند و نميتوانند جدا

کوويد  11و تعطيلي بسياري دانشگاههاا در سراسار جهاان ،اهميات

از هم درک شوند و توسعه مبتني بر علم مدرن ،عاملي براي ايجاد قادرت

سرمايهگذاري و بهرهگيري از زيرساختهاي الزم براي آموزش مجازي

پويا براي دولتها است .هرچند مفهوم "علم براي خاودش" بطاور يقاين

و از راه دور را بيش از پيش نشان داد.

يکي از انگياههاي دانشمندان در طول تاري باراي گساترش علاوم باوده
است ،اما "علم" براي "اقدام" ،بدون شک مهمترين ويژگي تمدن معاصار

حل مسئله .آموزش در دانشکده بهداشت بايد افرادي باا تفکار انتقاادي

بهرهوري را يک وظيفهي ضروري و ياک شارط ضاروري باراي موفقيات

پرورش دهد تا شکاف دانش را تشخيص دهناد و ساري عمال کنناد .در

ميدانند .تعداد زيادي از  11هدف توسعه پايدار که توسا ساازمان ملال

دنياي نامطمئن ،غيرممکن است بتوان آيناده را کاامال پايشبيناي کارد.

تدوين شدهاند ،در ارتباط مستقيم و بقيه اهداف در ارتباط غيرمستقيم باا

بنابراين اين حوزه نياز به "ماجراجوياني" دارد کاه آنچاه را مايدانناد در

موضوع سالمت هستند؛ بنابراين آشنايي دانشجويان بهداشت عماومي باا

ناشناختههاي حوزه بهداشت عمومي به کار برند.

علم توسعه ،براي گستردهتر شدن ديدگاه آنها نسبت باه مفهاوم توساعه

چگونگي کارکرد نظام سالمت .دانشآموختگان بهداشت بايد رابطه بين

پايدار و اهداف آن ضروري به نظر ميرسد.

مراقبت پاشکي و نظام سالمت؛ و همچنين عواملي که ساالمت را بهباود

روش هاي تحلي ل داده .داناش اپيادمي ولوژي و آماار زيساتي در

ميبخشند يا به آن صدمه ميزند و تعامل بين آنها شامل رفتار ،ژنتياک،

آماااوزش دانشاااجوي ان بهداشااات عماااومي بسا اي ار مهااام اسااات.

نظام ارجاع ،شبکههاي مراقبت بهداشتي و نقش دولت را بدانند.

دانش آموختگان باي د بتوانند داده تولي د کنند ،از مناب مختلاف باه

رهبري .توسعه مهارتهااي رهباري باراي ايجااد ارتباطاات باه منظاور

داده دسترسي ي ابند و داده ها را تحلي ل کنند و از آن هاا باراي حال

حمايتطلبي براي بهداشت عمومي و درگير کردن ساير بخشهاي سالمت

مسائل پيچي ده استفاده کنند .اگر اي ن آموزش در دانشکده رخ ندهد

و بخشهاي خار از سالمت موضوعي کليدي است .با وارد کردن اجاايي

در آينده فرصت يادگيري آن ،نه غي رممکن ،اما بساي ار کام خواهاد

از رهبري به محتواي آموزشي دانشجويان ،فارغالتحصيالن با تواناييهااي

بود .دنياي امروز دنياي داده هاي بارگ است .اين داده ها کم کم در

رهبري در حوزه کاري خود آشنا خواهند شد.

دستر ،پژوهشگران ،سي است گذران و عموم مردم قارار ماي گيارد.
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موضوعات ضروري براي آموزش در دانشكده بهداشت

است .انسانهاي اماروزي باه "بهارهوري ) "(efficiencyبااور دارناد .آنهاا

دانشکده بهداشت :جهتگيريهاي آينده براي آموزش

آموزش روش کار باا داده هااي باا رگ باه منظاور راهنماايي باراي

هدف حل معضالت و مشکالت اجتماعي براي مردم و به دست ماردم

تصميم سازي اهميت زيادي دارد .در کنار داده هاي مرتب با سالمت

انجام مي شود .يادگيري اينگونه پژوهش ها مي تواند به عناوان روشاي

مثل پرونده هاي پاشکي  ،داده هاي ديگري هم وجود دارناد باه طاور

براي پاسخگويي به مسئوليت هاي اجتماعي دانشکده و کمک به حال

مثال عادات خري د مردم کاه ماي توانناد جمعيا ت تحات مطالعاه را

مشکالت سالمت جوام استفاده شود.

بخااش بناادي کننااد و همامااان محرمااانگي افااراد را جفااد کننااد.

اخالق .آموزش اخالق از ارکان بسيار مهم و ضاروري آماوزش در جامعاه

موضوعات بيشاتري هام در راه هساتن د مثال  geo-trackingکاه باه

امروزي است .هرچند آموزش اخاالق از نهااد خاانواده شاروع شاده و در

مااداخالت اجااازه م اي دهنااد در مکااان هاااي دور پااايش بکننااد و

مدار ،ادامه مييابد ،دانشکده هم بايد از فرصت خود براي آموزش اخالق

سيستم هاي اطالعات جغرافيايي براي رسم تصوير متغيرهااي ماؤثر

و گسااترش فضااايل اخالقااي دانشااجويان بااه منظااور تعميااق حااس

بر هم مثل الگوهاي ترافيک مسيرهاي حمل و نقل .اگار بتاوان باه

مسئوليتپذيري و کمک و همدلي در بهبود سالمت جامعه بهره بگيرد.

طور مؤثري از حجم باالي داده ها استفاده کرد فرصت هاي جديادي

هدف دانشکدههاي بهداشت دنيا در قرن  21تربيت متخصصاني است

خواهي م داشت تا سالمت مردم را بهبود ببخشيم ،مناب را مؤثرتر به

که دانش وسي  ،بين رشتهاي و عميق همراه با مهارتهاي الزم را دارند و

کار گيري م و مشکالت سالمت را پيشگيري و مديريت کنيم.

آنچه بر سالمت عموم مردم تأثيرگذار است را به خوبي ميدانند .با نگاهي

تكنولوژي و اطالعات .با پيشرفت تکنولاوژي در دنياا ،دانشاجويان الزم

به چشمانداز آينده ،پيشرفت و دگرگوني در آموزش در دانشکده بهداشات

است تکنولوژي اطالعاتي ،رسانههاي جمعي ،و اپليکيشنهاي موبايل را به

ميتواند فرصت بي همتايي براي دانشجويان فراهم کند تا بتوانند از عهده

طور مؤثري درک کنند .اينها کاربردهاي بيشماري در بهداشت عماومي

چالشهاي سالمت در جمعيت عمومي در طاول دهاههااي بعاد برآيناد.

خواهند داشت تا حدي که هنوز نميتوان پيشبيناي کارد .باراي مثاال،

بديهي است در اين مسير توانمندسازي استادان به روشهاي مختلاف باا

 “tele-publicدر قيا ،با آنچه درحالحاضر در حال رخ

تأکيد بر همکاري با دانشکدههاي بهداشت مطرح دنيا ضروري مايباشاد.

دادن در پاشکي است ميتواند راهحلي براي کمباود نياروي انسااني ايان

الزم بااه رکاار اساات کااه دانشااکده بهداشاات باي اد ارتباااط خااود را بااا

حوزه باشد .آموزش رساانه و تاأثير آن و مهاارتهااي تولياد محتواهااي

دانشآموختگانش در سراسر عمار حفاد کناد .آماوزشهااي ماداوم باه

آموزشي براي اثرگذاري بر آگاهي و نگرش و تدوين سياستهاي عماومي

دانااشآموختگااان و از طاارف ديگاار ،حماياات ،و پشااتيباني و پيگيااري

سالمت ضروري است.

دانشجويان توس دانشآموختگان و ارائه تجربههاي آنها مهم هستند.

برخي

انواع ”health

اقتصاد سالمت .دانش اقتصاد سالمت بخش پررنگي از کوريکولاومهااي

در پايااان بايااد مطماائن شااويم دانااشآموختگااان اياان دانشااکده،

بهداشت عمومي نيست .دانش کاملتر در اين حوزه نظير مدلهاي مالي و

شايستگيهاي الزم آموزشي ،پژوهشي ،مديريتي ،و خادمترسااني باراي

برنامهرياي ،ارزيابي اقتصادي ،پايداري مناب  ،بهرهوري و ديگر مهارتهاي

شغل خود را به دست آوردهاند.

کليدي بهطور روزافاون مورد نياز است .حتي کارکنان بخش ساالمت کاه
ارتباط مستقيمي با امور مالي ندارناد تحات تاأثير آن هساتند و از آنهاا

نتيجهگيري

آموزش مذکور ميتواند به شکل مطالعات موردي در پروژهها به دانشجويان

در زمانهاي متفاوت ،و فرصتهاي رشد ،نياز به حرکت در مسير تکااملي

دانشکده آموزش داده شود.

دارد .بخشي از ضرورت اين حرکت تکاملي ،ناشي از اين است که مشکالت

ارتباطات .نوشتن و سخنراني در جم با اساتفاده از تکنولاوژي باياد در

موجود ،علوم و رويکردهاي جديد ميطلبند .بخش ديگر ،به علت افااايش

کوريکولوم ديده شود تا ارتباط را مؤثرتر کند .بهعالوه ،آموختن شناسايي و

درک ما از تعيينکنندههاي سالمت ،ارتباطات و تعامالت بين آنها اسات.

تحليل و برقراري ارتباط مؤثر با مخاطبان متعدد يک موضاوع کليادي در

براي بهبود وضعيت سالمت در جامعه ،الزم است از طرياق آماوزشهااي

تبادل اطالعات با شرکا و جمعيت عمومياست .چه نوشتن براي گرنات و

نظري و عملي بهروز و اجراي پژوهشهاي اصيل ،متخصصان با کيفيت در

مقاله پژوهشي باشد ،با به اشتراک گذاشتن ديدگاه از طرياق رساانههااي

حوزه بهداشت تربيت کنيم .آموزش متخصص با کيفيت بايد دغدغه هماه

اجتماعي و يا چانه زني يا حمايت طلبي براي سياستگذاري باشد.

باشد چرا که متخصص بهداشتي که خوب آموزش ديده است توانايي آن را

پژوهش هاي مشارکتي مبتني بر جامع ه .ايان پاژوهش هاا ياک

خواهد داشت که برنامهها ،مداخالت و سياستهاي مؤثر و بهروز مورد نياز

رويکرد مشارکتي در پژوهش است که اعضاي يک اجتماع را باهطاور

براي بهبود سالمت جمعيت در طول سالهاي آتي را فراهم کند .اگر چشم

مساوي با نمايندگان ساازمان هاا و پژوهشاگران در هماه جنباههااي

به راه چنين متخصصاني هستيم بايد عالقمند باه ارائاه باکيفياتتارين و

فرايند پژوهش درگير مي کند .اينگونه پژوهشها باه طاور معماول باا

بهروزترين دانش مرتب با سالمت باشيم.
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انتظار ميرود براسا ،مناب موجود برنامهريااي و تصاميمگياري کنناد.

دانشکده بهداشت براي پاسخگويي به علوم جديد و نيازهاي متفااوت

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

Opinion

School of Public Health: Future Orientations for Education
Elham Shakibazadeh*1, Amirhossein Takian2, Ali Akbari Sari3

Abstract
Background: The needs of society in the field of public health are rapidly changing. Schools of public health should
prepare their students for the ever-changing world. However, the main value and responsibility of the schools is the
commitment to public health. This article reviews the challenges and tasks of the schools of public health, and
discusses the necessary areas for teaching in schools.
Methods: In this study, we reviewed a variety of literature on the issue.
Results: Some important points to be considered in reviewing public health curriculums include: changing traditional
methods of teaching, developing education skills and competencies, creating opportunities for interdisciplinary
research projects, and continuity of education. Necessary topics for education in the schools of public health are as
follows: Problem solving, health system functions, leadership, management and teamwork skills, global health
policy, development, data analysis methods, technology and information processing, health economics,
communication, community-based participatory research, and ethics. Looking at the future prospects, advances and
changes in education at the school of public health can provide students with a unique opportunity to address health
challenges in the general population over the next few decades.
Conclusion: School of public health needs to move in an evolutionary direction to meet the new and upcoming
sciences and the different needs and opportunities for growth. In order to improve health situations in the society, it is
necessary to train quality specialists in the field of public health through up-to-date theoretical and practical training
and conducting research.
Keywords: Health Education, Public Health, School of Public Health
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