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 چكيده
اره در وهم يايدن يان خود را برايد دانشجويبهداشت با يها دانشکده. کند ير مييبه سرعت تغ  يجامعه در حوزه سالمت عموم يازهاين :نه و هدفيزم

روز  يها بر چالش ين مقاله با مروريا. ، تعهد نسبت به سالمت مردم استيبهداشت عموم يت اصلياما همچنان ارزش و مسئول. ر آماده کنندييغحال ت

 .پردازد يس در دانشکده بهداشت ميتدر يبرا يضرور يها در حوزه يشياند بهداشت به ژرف يها ف دانشکدهيو وظا

 .اي و اسنادي استفاده شده است لعات کتابخانهن مطالعه از انواع مطايدر ا :روش

کاال،، توساعه    يبرگااار   يميقاد  يهاا  ر در روشييا تغ: بهداشات عبارتناد از   يهاا  رشته يدرس يها برنامه يند بازنگريچند اصل مهم فرا: ها افتهي

آماوزش در   يبارا  يموضاوعات ضارور  . زشو تاداوم آماو   يا ن رشتهيمشترک و ب يپروژها يحاد فرصت اجرايدر عرصه، ا يها ها و مهارت يستگيشا

، ي، ساالمت جهاان  يت و کار گروهيري، مديرهبر يها کارکرد نظام سالمت، توسعه مهارت ي، چگونگمسئلهحل : ر استيدانشکده بهداشت به شرح ز

. بر جامعه، و اخالق يمبتن يرکتمشا يها و اطالعات، اقتصاد سالمت، ارتباطات، پژوهش يل داده، تکنولوژيتحل يها ، علم توسعه، روشيگذار استيس

ان فراهم کند تا بتوانند از يدانشجو يبرا ييهمتا يتواند فرصت ب يدر آموزش در دانشکده بهداشت م يشرفت و دگرگونينده، پيانداز آ به چشم يبا نگاه

 .نديبعد برآ يها در طول دهه  يت عموميسالمت در جمع يها عهده چالش

بهبود  يبرا. دارد ير تکاملياز به حرکت در مسيرشد، ن يها متفاوت و فرصت يازهايد و نيبه علوم جد ييپاسخگو يبرادانشکده بهداشت  :يريگ جهينت

ت در حوزه بهداشت يفيل، متخصصان با کياص يها پژوهش يبه روز و اجرا يو عمل ينظر يها ق آموزشيت سالمت در جامعه، الزم است از طريوضع

 . ميت کنيترب
 
 بهداشت هاي عالي مدرسهبهداشت همگاني، ، بهداشت آموزش :ها واژه ديکل

 
 مقدمه

تهاران در ساال    يه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پاشاک يهسته اول

شکل گرفت و در  يدانشکده پاشک يانگل شناس يس کرسيبا تأس 1311

باه   يريگرمسا  يهاا  يماريبهداشت و ب يها يوستن کرسيطول زمان با پ

، يولوژيو مااالر  يتولوژيتو پااراز يها با انست غام آنو اد يشناس انگل يکرس

باا عناوان دانشاکده بهداشات و       يبه صورت رسام 13۳۱رماه يتاً در تينها

ش يب يط. س شديدر دانشگاه تهران وقت تأس يقات بهداشتيتو تحقيانست

ران و منطقاه،  يا ن در بهباود ساالمت ماردم ا   ياديا م قرن مشارکت بنياز ن

را  يگونااگون  يتيو مأمور ي، عملکرديساختار راتييدانشکده بهداشت تغ

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

 يجاد، بالندگياغراق در ا يدر کشور عمل نموده و ب  يپرشمار سالمت عموم

 يسالمت به عنوان مرجا  رسام   يتخصص يها به رشته يت بخشيو رسم

  ؛ تا آن جا کاه واژه (1)ناخته شده است در کشور ش ياستناد علوم بهداشت 

فعااالن نظاام ساالمت کشاور معاادل دانشاکده        يدانشکده بهداشت بارا 

به عنوان نهاد مرج  . شود يتهران شناخته م يبهداشت دانشگاه علوم پاشک

گذشاته و بناا بار     يهاا  کشور، در طول دهاه  يسالمت عموم يو مل  يعلم

جامعاه،   يازهاا و تقاضاا  يباه ن  ييو باه منظاور پاساخگو    يات زمانيمقتض

 يهاا  ن گروهياول. در دانشکده بهداشت به وجود آمده است ياديرات زييتغ

ن دانشکده، به منظور آموزش پاسخگو باه مشاکالت بهداشات    يا يآموزش

 .جاد شديدر آن زمان ا يعموم

ر است؛ ييبه سرعت در حال تغ  يجامعه در حوزه سالمت عموم يازهاين

ساالمت ماردم   . کنناد  ير مييهم تغ ازهاين نيا يها کننده نييهمانطور که تع

 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 تهران يسالمت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پاشک يار گروه آموزش و ارتقايدانش: سنده مسئولينو*  .1

 ت عدالت در سالمت، گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پاشکي تهرانگذاري عمومي، دانشکده بهداشت، مرکا تحقيقا گروه سالمت جهاني و سياست .2

 تهران يت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پاشکيرياستاد گروه مد .3
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 يهاا  شارفت ي، پياسا يو س يتحرکاات اجتمااع   ريتأثبه شدت تحت 

به عالوه ساالمت باه   . ستقرار گرفته ا يطي، و تحوالت محيآور فن

شود که الزم است در  يدار شناخته ميجوام  پا عنوان موتور محرکه

ن اامروزه متخصص. (2)ن بهداشت به آن توجه شود ات متخصصيترب

ش يساالمت شاامل گرماا    يهاا  د با چالشي، بايحوزه سالمت عموم

و  يعا يطب يها دها و بحراني، تهدافاايش جمعيت سالمندانن، يزم

 يهاا  يريا گ و هماه  يکيولاوژ يدست ساخته بشر از جمله خطارات ب 

دست و  يطيمح ستيو موضوعات ز يني، شهرنشيروسيو و يبوکريم

هاااره ساوم و    ين موضاوعات، در ابتادا  ياز ا يبرخ. پنجه نرم کنند

نبودناد،    ير توجه بهداشت عموميدر مس يش، حتيحدود دو دهه پ

. شاد  يهاا فکار نما    هرگاا باه آن   شيکه مثال صد ساال پا   يدر حال

 يايااار متفاااوت از دنيبساا يياياانآموختگااان امااروز، بااا د  دانااش

ماا در   ياماروزه چاالش اصال   . خاود روبارو هساتند    يها کسوتشيپ

ان خود يست که چگونه دانشجوا نيدانشکده بهداشت فکر کردن به ا

ر آمااده  ييا ها و هماره در حاال تغ  سرشار از نادانسته يايدن يرا برا

ن يا لحاا  ا  يآماوزش، بارا   يهاا  که سازوکار و روش ي، درحالميکن

 يهاا  پاسا  باه نادانساته    يرکند و پاژوهش بارا  ييد تغيرات، باييتغ

د فراموش يکه نبا يا نکته. روز گردد ا و بهيآن، الزم است مه يضرور

و  ينا يب شيرقابل پا يغ يرات اجتماعيين است که با وجود تغيشود ا

بهداشات   يت اصال يولئارزش و مس امروز، همچنان يايبارگ در دن

ت باارگ ماا در   يولئمس. ، تعهد نسبت به سالمت مردم استيعموم

ناده  يکاار آ  يرويا م نين است که مطمائن شاو  يدانشکده بهداشت ا

 يها م تا بتوانند با چالشيکن يت ميترب يرا به نحو  يبهداشت عموم

 يخوبه نده بيآ يها دهه يها ن چالشيو همچن  يروز بهداشت عموم

 .روبرو شوند

سافت و   يهاا  يمرزبناد . روزافااون اسات   يت سالمت جهانياهم

ت و يا اهم ين مشکالت ماا و مشاکالت جهاان، باه مارور با      يسخت ب

ماا  يتوانناد ساوار هواپ   يما  يبه راحتا  يشود؛ عوامل عفون يم يمعن يب

کروناا   يکناون  يريگ ا را سفر کنند، و همانند جهانيشوند و عرض دن

ن چاالش  يتار  باارگ  يريا ر کنناد و باه تعب  يرو، همه عالم را درگيو

؛ انتشاار  (3)د آورناد  يا دوم پد ير را پس از جنگ جهاان ياخ يها دهه

گار  يد يا را در قااره  يتواند کشاورز يک قاره ميدر  يا گلخانه يگازها

و محصاوالت   يدخاان  يهاا  از شارکت  ياريقرار دهد و بسا  ريتأث تحت

ن اسات کاه   يا نکته مهام و قابال تأمال ا   . دارند ي، عرضه جهانييغذا

 .حل نخواهند شد  يبا بهداشت عموم  يمشکالت مهم بهداشت عموم

اناد؛ از   تال بارگ شاده يجيد يآور ان با فنيجود دانشينسل جد

شاوند و باالطب     يوارد دانشکده بهداشت م يمتفاوت يها نيپليسيد

 يبا توجه به تعهد بهداشت عموم. دارند يق متفاوتيها و عال دگاهيد

 يدرسا  يهاا  ن برنامهي، الزم است در تدوينسبت به عدالت اجتماع 

 يکوشا  راد متعهد و سختت افيجذب و ترب. ميتر فکر کن  يخود وس

ت يا کنناد اهم  يرا درک ما  يو اجتمااع  ين مناف  فارد يکه رابطه ب

بهداشات   يهاا  کاه افاراد را باه سامت رشاته      يتيواقع. دارد ياديز

تر  مهم. است يو دلسوز يرسان دهد احسا، خدمت يسوق م يعموم

 ياخالقا  يهاا  يو توانمناد  يانسان ي، وارستگيو فن  ياز مهارت علم

اسات، دانشاکده     يمعناادار درعرصاه ساالمت عماوم    الزمه خدمت 

 يالزم بارا  ين احسا،، مهاارت و اباارهاا  يد بتواند به ايبهداشت با

 . (۳)کمک و خدمت را اضافه کند 

در  يطاور روزافاونا   کارکنان سالمت به يبازار کار براامروز،  يايدر دن

ه خادمات ساالمت در   ئا در حاوزه ارا  تنهان موضوع يا. ش استيحال افاا

خاار  از   يها ها و حوزه سازمان از ياريست؛ بسين يو کشور يسطح محل

  يباه خادمات ساالمت عماوم     يحوزه وزارت بهداشت، به طاور روزافاونا  

تر  روز روشن روزبه  يات مثبت و مهم بهداشت عمومريتأث. اند مند شده عالقه

د بار  يا تاک ين باه معنا  يا. شود يده ميشتر ديب يشود و بهداشت عموم يم

با  يش فرصت همکاريافاا يعنست؛ بلکه به مين يشغل يها ش فرصتيافاا

گارفتن از   يهمکاار  بناابراين . خاار  از نظاام ساالمت اسات     يهاا  حوزه

جااد  يگذارد و ا يها بر سالمت مردم اثر م ت آنيمختلف که فعال يها حوزه

برخوردار است و  يژه ايت ويان از اهميآموزش دانشجو يد برايجد يشرکا

 .جاد کنديا يتواند ارزش افاوده ا يم

 يشياند و ژرف يد، لاوم بازنگريجد يازهايرات و نيين تغيس  به اپا يبرا

در . شود يبهداشت احسا، م يها رشته يدرس يها برنامه ين و اجرايدر تدو

 :د به خاطر سپردي، چند اصل مهم را باين بازنگريند ايفرا

انشکده بهداشت، عالوه آموزش در د يد برايجد يها با روشن شدن افق .1

 يهاا  هاا و روش  د، الزم اسات عاادت  يا جد يها دهياخصوص بر تفکر در

محاور در کاال، در،    معلام  يکردهاير رويکال، نظ يبرگاار  يميقد

 يکردهاا ياز رو يسات يدانشکده بهداشت با. رات شودييا دستخوش تغين

آماوزش   يمحاور بارا   ، و پاروژه ين رشاته ا يکپارچه، بيفعال،  يآموزش

س يد از تادر يا بهداشت با آموزش در دانشکده. ان استفاده کنديدانشجو

تار،   افتهيادغام  يها متمرکا به برنامه يتخصص يها ، از رشتهيريادگيبه 

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

ا و مادرن و  يا پو يهاا  آموزش به روش يسنت يها کاربرد دانش، از روش

 يازهاا يباه ن ا و پاساخگو  يا ها پو ستا به آموزشيا يها ، و از آموزشمؤثر

 . (۱)معطوف شودک به موضوعات يد اکولوژيکشور و جهان و داشتن د

و در عرصاه در آماوزش    يعملا  يهاا  هاا و مهاارت   يساتگ يتوسعه شا .2

ف يضاع ت ين باه معنا  يا ا. دارد يت روزافاونا يا اهم  يبهداشت عماوم 

 ياساتوار بارا   يا هيا کناد پا  يست بلکه کمک ما ين ينظر يها آموزش

کند تاا   ين هدف کمک ميا. فراهم شود در عمل يم نظريتجربه مفاه

نان، از دانش و مهارت خاود  يآموختگان دانشکده، بتوانند با اطم دانش

 . ده استفاده کننديچيحل مشکالت پ يبرا
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جااد  يباشد کاه فرصات ا   يآموزش در دانشکده بهداشت به نحو .3

ان يدانشاجو  يبارا  يا ن رشاته ي، و بيمشترک، گروه يها هپروژ

مختلف فراهم  يريادگي يها تجارب و سبکمختلف با  يها رشته

سارعت   يآت يها شک در سال يب يا رشته نيب يها آموزش. شود

داخال   يا رشاته  نيبا  يهاا  عاالوه بار آماوزش   . خواهند گرفات 

ها و  را با برنامه  ي، الزم است آموزش بهداشت عموميا دانشکده

، ي، مهندسا يهاا مثال علاوم رفتاار     گار دانشاگاه  يد يهاا  رشته

اطالعاات،   يآور ، فان ياسات خاارج  ي، حقاوق، س يسشنا جامعه

ن يب يک مساعيت تشرياهم. ميوند بانيره پيو غ يشناس تيجمع

 ين معنا يا باه ا   يمختلف در آموزش بهداشت عماوم  يها حوزه

 يهاا  شارفت يکم امکان کار بدون در نظر گارفتن پ  است که کم

از  ياريو بسا  يشاهر  يايا ر ، برناماه ي، مهندسا ينيباال  يپاشک

 .گر ممکن نخواهد بوديد يها حوزه

ن امتخصصا  يحتا . دار اسات  ، اداماه يآموزش در حوزه سالمت عموم .۳

د يا از به دانش و مهارت جديهم ن يشده حوزه بهداشت عموم شناخته

شاان   يا تمام عمر حرفاه  ياند برا بار آموخته کيکه  يايدارند و آن چ

باه   انادتاسا  يتوانمندسااز  يهاا  ن موضوع در برناماه يا. ستين يکاف

 يمطالعاات  يهاا  هاا تاا فرصات    مختلف از شرکت در کارگاه يها کلش

مهم است  يها ن برنامهياز ا يکي يآموزش مجاز. شده است ينيب شيپ

ر يا اخ يبحران جهان. به آن الزم خواهد بود يا زود ورود جدير يکه د

ت يا هاا در سراسار جهاان، اهم    دانشگاه ياريبس يليو تعط 11د يکوو

 يآموزش مجاز يالزم برا يها رساختياز ز يريگ و بهره يگذار هيسرما

 .ش نشان داديش از پيو از راه دور را ب

 

 آموزش در دانشكده بهداشت يبرا يموضوعات ضرور
 يباا تفکار انتقااد    يد افراديآموزش در دانشکده بهداشت با .مسئلهحل 

در .   عمال کنناد  يص دهناد و سار  يپرورش دهد تا شکاف دانش را تشخ

. کارد  ينا يب شيناده را کاامال پا   يرممکن است بتوان آينامطمئن، غ يايدن

دانناد در   يدارد کاه آنچاه را ما    "يانيماجراجو"از به ين حوزه نيا بنابراين

 .کار برنده ب  يحوزه بهداشت عموم يها ناشناخته

ن يد رابطه بيآموختگان بهداشت با دانش .کارکرد نظام سالمت يچگونگ

که ساالمت را بهباود    يعوامل نيو نظام سالمت؛ و همچن يمراقبت پاشک

ک، يا ها شامل رفتار، ژنت ن آنيزند و تعامل ب يا به آن صدمه ميبخشند  يم

 .و نقش دولت را بدانند يمراقبت بهداشت يها نظام ارجاع، شبکه

جااد ارتباطاات باه منظاور     يا يبارا  يرهبار  يهاا  توسعه مهارت .يرهبر

سالمت  يها بخش رير کردن سايو درگ  يبهداشت عموم يبرا يطلب تيحما

 ييبا وارد کردن اجاا. است يديکل يخار  از سالمت موضوع يها و بخش

 يهاا  ييالن با توانايالتحص ان، فارغيدانشجو يآموزش يبه محتوا ياز رهبر

 .خود آشنا خواهند شد يدر حوزه کار يرهبر

کمک خواهد کارد   يتيريمد يها آموزش مهارت .يت و کار گروهيريمد

ک يدانند چطور در  يباشند که م يثرؤران مين بتوانند مدآموختگا تا دانش

و  يان الزم است کار تعامليدانشجو. کار کنند يا ن رشتهيصورت به م و بيت

ده يچيحل مشکالت پ يبرا يا رند تا ارزش افاودهياد بگيرا  يعک مسايتشر

 .دا کننديپ يبهداشت

که  يکسان يبه نف  همه است حت يدگاه جهانيداشتن د .يسالمت جهان

ساالمت  . اناد  چگاه کشور را تارک نکارده  ياند و ه در دفاتر کار خود نشسته

. باشاد   يبهداشت عماوم  يهر دانشجو ياز آموزش برا يد بخشيبا يجهان

 يو موضاوعات ساالمت   يفرهنگ يها يستگيو شا يريپذ با فرهنگ ييآشنا

 .گنجد ين مقوله مين در امربوط به مهاجرا

ناد  ياز فرا يد درک کاامل يا تگان دانشاکده با آموخ دانش .يگذار استيس

ر در حاوزه  ييا تغ يبارا  يطلبا  تيحما يداشته باشند تا برا يگذار استيس

ک ابااار مهام و اثرگاذار در    يا  يگاذار  استيس. خود آماده شوند يتخصص

 يگااذار ر برچساابياانظ ييهااا اسااتين سيتاادو. اساات  يبهداشات عمااوم 

ن يا از ا ييهاا  ر مثالکا يها محل يمني، حذف سموم، و اييمحصوالت غذا

ن و مقررات، درک اثار  ير در قوانييجاد تغيا يبرا يطلب تيحما. دست است

عموم جامعه نسبت به موضوع، استفاده  يش آگاهي، افااياسيس يندهايفرا

بر  ريتأث يمهم برا يها مردم نهاد از روش يها سازمان ياز رسانه و همکار

 .گذاران است استيس

توانند جدا  يک با هم هستند و نميوند ناديدر پ علم و توسعه .علم توسعه

جاد قادرت  يا يبرا يبر علم مدرن، عامل ياز هم درک شوند و توسعه مبتن

ن يقا يبطاور   "خاودش  يعلم برا"هرچند مفهوم . ها است دولت يا برايپو

گساترش علاوم باوده     ي  بارا يدانشمندان در طول تار يها اهياز انگ يکي

تمدن معاصار   يژگين ويتر ، بدون شک مهم"اماقد" يبرا "علم"است، اما 

هاا   آن. بااور دارناد   "(efficiency) يور بهاره "باه   ياماروز  يها انسان. است

ت يا موفق يبارا  يک شارط ضارور  يا و  يضرور ي فهيک وظيرا  يور بهره

دار که توسا  ساازمان ملال    يهدف توسعه پا 11از  ياديتعداد ز. دانند يم

م باا  يرمستقياهداف در ارتباط غ  هيم و بقياند، در ارتباط مستق ن شدهيتدو

باا    يان بهداشت عماوم يدانشجو ييآشنا بنابراين ؛موضوع سالمت هستند

ها نسبت باه مفهاوم توساعه     دگاه آنيتر شدن د گسترده يعلم توسعه، برا

 .رسد ينظر مه ب يدار و اهداف آن ضروريپا

در  يسات يز و آماار  يولوژيدميا داناش اپ . ل دادهي  تحل يها روش

. ار مهااام اساااتيبسااا  يان بهداشااات عماااوميآماااوزش دانشاااجو

د کنند، از مناب  مختلاف باه   يد بتوانند داده توليآموختگان با دانش

حال   يهاا بارا   ل کنند و از آنيها را تحل ابند و دادهي يداده دسترس

ن آموزش در دانشکده رخ ندهد ياگر ا. ده استفاده کننديچيل پئمسا

ار کام خواهاد   يرممکن، اما بسا يغ آن، نه يريادگيفرصت  در آينده

ها کم کم در  ن دادهيا. بارگ است يها داده يايامروز دن يايدن. بود

. رديا گ يگذران و عموم مردم قارار ما   استيدستر، پژوهشگران، س
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 يبارا  ييرگ باه منظاور راهنماا   باا  يهاا  آموزش روش کار باا داده 

سالمت مرتب  با  يها در کنار داده. دارد ياديت زياهم يساز ميتصم

طاور   باه هم وجود دارناد   يگريد يها ، دادهيپاشک يها مثل پرونده

ت تحات مطالعاه را   يا توانناد جمع  يد مردم کاه ما  يعادات خر المث

. افااراد را جفااد کننااد يکننااد و همامااان محرمااانگ يبنااد بخااش

کاه باه    geo-trackingد مثال  هساتن  هام در راه  يشاتر يموضوعات ب

بکننااد و  پااايشدور  يهااا دهنااد در مکااان يمااداخالت اجااازه ماا 

ثر ؤما  يرهاا ير متغيرسم تصو يبرا يياياطالعات جغراف يها ستميس

اگار بتاوان باه    . حمل و نقل يرهايک مسيتراف يبر هم مثل الگوها

 يديا جد يها ها استفاده کرد فرصت داده ياز حجم باال يمؤثرطور 

ه تر بمؤثرم، مناب  را يم داشت تا سالمت مردم را بهبود ببخشيخواه

 .ميت کنيريو مد يريشگيم و مشکالت سالمت را پيريگکار 

ان الزم يا، دانشاجو يا در دن يشرفت تکنولاوژ يبا پ .و اطالعات يتكنولوژ

ه ل را بيموبا يها شنيکي، و اپليجمع يها ، رسانهياطالعات ياست تکنولوژ

 يدر بهداشت عماوم  يشمار يب يها کاربردها نيا. درک کنند يمؤثرطور 

مثاال،   يبارا . کارد  ينا يب شيتوان پ يکه هنوز نم يدخواهند داشت تا ح 

حاضر در حال رخ  ا، با آنچه درحاليدر ق ”tele-public health“انواع  يبرخ

ن يا ا يانساان  يرويا کمباود ن  يبرا يحل تواند راه ياست م يدادن در پاشک

 يد محتواهاا يا تول يهاا  آن و مهاارت  ريتاأث آموزش رساانه و  . حوزه باشد

 يعماوم  يها استين سيو نگرش و تدو يبر آگاه يراثرگذا يبرا يآموزش

 .است يسالمت ضرور 

 يهاا  کولاوم ياز کور يدانش اقتصاد سالمت بخش پررنگ .اقتصاد سالمت

و  يمال يها ر مدلين حوزه نظيتر در ا دانش کامل. ستين  يبهداشت عموم

 يها گر مهارتيو د يور مناب ، بهره يداري، پاياقتصاد يابي، ارزياير برنامه

کارکنان بخش ساالمت کاه    يحت. از استيطور روزافاون مورد ن به يديکل

هاا   آن هساتند و از آن  ريتاأث ندارناد تحات    يبا امور مال  يميارتباط مستق

. کنناد  يريا گ ميو تصام  يايا ر رود براسا، مناب  موجود برنامه يانتظار م

ان يها به دانشجو در پروژه يتواند به شکل مطالعات مورد يآموزش مذکور م

 .دانشکده آموزش داده شود

د در يا با يدر جم  با اساتفاده از تکنولاوژ   ينوشتن و سخنران .ارتباطات

و  ييعالوه، آموختن شناسا هب. تر کندمؤثرده شود تا ارتباط را يکولوم ديکور

در  يديا ک موضاوع کل يبا مخاطبان متعدد  مؤثرارتباط  يل و برقراريتحل

گرنات و   يچه نوشتن برا. است يعمومت يتبادل اطالعات با شرکا و جمع

 يهاا  ق رساانه يا دگاه از طريباشد، با به اشتراک گذاشتن د يمقاله پژوهش

 .باشد يگذار استيس يبرا يت طلبيا حماي يا چانه زنيو  ياجتماع

ک يا هاا   ن پاژوهش يا ا .بر جامع ه  يمبتن يمشارکت يها پژوهش

طاور   هک اجتماع را با ي يدر پژوهش است که اعضا يکرد مشارکتيرو

 يهاا  هاا و پژوهشاگران در هماه جنباه     ندگان ساازمان يبا نما يمساو

معماول باا    طاور  باه ها  نگونه پژوهشيا. کند ير ميند پژوهش درگيفرا

مردم و به دست ماردم   يبرا يهدف حل معضالت و مشکالت اجتماع

 يعناوان روشا  ه تواند ب يها م نگونه پژوهشيا يريادگي. شود يانجام م

دانشکده و کمک به حال   ياجتماع يها تيولئمس به ييپاسخگو يبرا

 .مشکالت سالمت جوام  استفاده شود

آماوزش در جامعاه    يار مهم و ضارور يآموزش اخالق از ارکان بس .اخالق

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

الق آموزش اخ يد از فرصت خود برايابد، دانشکده هم باي يمدار، ادامه م

ق حااس يااان بااه منظااور تعم يدانشااجو يل اخالقاايو گسااترش فضااا 

 .رديدر بهبود سالمت جامعه بهره بگ يو کمک و همدل يريپذ تيولئمس

است  يت متخصصانيترب 21ا در قرن يبهداشت دن يها هدف دانشکده

الزم را دارند و  يها ق همراه با مهارتيو عم يا ن رشتهي ، بيکه دانش وس

 يبا نگاه. دانند يم يخوبه گذار است را بريتأثم مردم آنچه بر سالمت عمو

در آموزش در دانشکده بهداشات   يشرفت و دگرگونينده، پيانداز آ به چشم

ان فراهم کند تا بتوانند از عهده يدانشجو يبرا ييهمتا يتواند فرصت ب يم

. ناد يبعاد برآ  يهاا  در طاول دهاه    يت عموميسالمت در جمع يها چالش

مختلاف باا    يها به روش انادتاس ير توانمندسازين مسياست در ا يهيبد

. باشاد  يما  يا ضروريبهداشت مطرح دن يها با دانشکده يد بر همکاريکأت

د ارتباااط خااود را بااا يااالزم بااه رکاار اساات کااه دانشااکده بهداشاات با 

ماداوم باه    يهاا  آماوزش . آموختگانش در سراسر عمار حفاد کناد    دانش

 پشااتيباني و پيگيااريو  ،تيااگاار، حمايآموختگااان و از طاارف د دانااش

 . ها مهم هستند آن يها تجربه ارائهآموختگان و  ان توس  دانشيدانشجو

ن دانشااکده، يااآموختگااان ا م دانااشيد مطماائن شااويااان باياادر پا

 يبارا  يرساان  ، و خادمت يتيري، مدي، پژوهشيالزم آموزش يها يستگيشا

 .اند ه دست آوردهشغل خود را ب

 

 يريگ جهينت
متفااوت   يازهايد و نيبه علوم جد ييپاسخگو يرادانشکده بهداشت ب

 ير تکاامل ياز به حرکت در مسيرشد، ن يها متفاوت، و فرصت يها در زمان

ن است که مشکالت ياز ا ي، ناشين حرکت تکاملياز ضرورت ا يبخش. دارد

ش يعلت افااا ه گر، بيبخش د. طلبند يد ميجد يکردهايموجود، علوم و رو

. ها اسات  ن آنيسالمت، ارتباطات و تعامالت ب ياه کننده نييدرک ما از تع

 يهاا  ق آماوزش يا ت سالمت در جامعه، الزم است از طريبهبود وضع يبرا

ت در يفيل، متخصصان با کياص يها پژوهش يروز و اجرا به يو عمل ينظر

  د دغدغه هماه يت بايفيآموزش متخصص با ک. ميت کنيحوزه بهداشت ترب

آن را  ييده است توانايخوب آموزش د که يباشد چرا که متخصص بهداشت

از يروز مورد ن مؤثر و به يها استيها، مداخالت و س خواهد داشت که برنامه

اگر چشم . را فراهم کند يآت يها ت در طول ساليبهبود سالمت جمع يبرا

ن و يتار  تيا فيباک ارائاه قمند باه  د عاليم بايهست ين متخصصانيبه راه چن

 .ميسالمت باشن دانش مرتب  با يروزتر به
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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, Public Health Schools 
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