این سند در نشست معاونین آموزشی دانشگاهها /دانشکده های علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کشور مورخ  92و  03مرداد ماه  4021در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تبریز طرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

معاونت آموزشي
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
نسخه پیش نویس نهم؛ غیرقابل استناد
جهت ارائه در اجالس روسای دانشگاههای علوم پزشکي کشور
شهریورماه 4931

9

0

1

فهرست
مقدمه وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي .........................................................................................

3

روش شناسي تدوین ...................................................................................................................................................

44

پیشینه تدوین برنامه جامع .........................................................................................................................

49

تدوین برنامه عملیاتي؛ گام دوم .................................................................................................................

41

ارتباط دوسویه سیاستها و بسته های عملیاتي .....................................................................................

43

مسیر پیش رو ..............................................................................................................................................

02

بسته های تحول و نوآوری ................................................... .....................................................................................

04

بسته آینده نگاری و مرجعیت علمي در آموزش پزشکي ......................................................................

09

بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم ........................................................................................

03

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور .........................................................................................................

91

بسته توسعه راهبردی ،هدفمند و مأموریتگرای برنامه های آموزش عالي سالمت ............................................

14

بسته آمایش سرزمیني ،مآموریت گرایي ،تمرکززدایي و ارتقای توانمندی دانشگاهها ..................

14

بسته اعتالی اخالق حرفه ای ......................................................................................................................

19

بسته بین المللي سازی آموزش علوم پزشکي .......................................................................................

13

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکي ......................................................................................

51

بسته ارتقاء نظام ارزیابي و آزمون های علوم پزشکي .........................................................................

44

بسته اعتباربخشي موسسات و بیمارستانهای آموزشي .....................................................................

44

بسته توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکي .............................................................
................................................... ..........................................................
برنامه پایش بسته های تحولي

39
33

5

6

فرازهایی از سخنان وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
همایش مدیران و معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
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علم سرمایه اصلي هر دولتي است و رسالت حوزه آموزش ترغیب اساتید و دانشجویان به گسترش
علم در حیطه های مختلف است...
تدوین برنامه های تحول آموزش علوم پزشکي مرحله جدیدی از طرح تحول نظام سالالمت اسالت کاله
در راستای اجرایي سازی این برنامه ها ضروری است معاونین آموزشي دانشگاهها از طریق تعامل
با اساتید ،دانشجویان و نخبگان کشوری اهداف حوزه آموزش را دنبال نمایند ....
الزم است با یک نگاه بنیادی به تحول در حوزه آموزش علوم پزشکي به ساماندهي بیمارستان های
آموزشي ،تحول در سنجش های علوم پزشکي خصوصا در آزمون هالای جالامع و بالورد و بالازبیني
مالک های ارتقاء اساتید حوزه علوم پزشکي نگریست و مالي بایسالت مالواردی از ایالن دسالت در ایالن
حوزه مورد توجه قرار گیرد ...
بنده از آقای دکتر باقر الریجاني و همکارانشان در حوزه معاونت اموزشي بابت تدوین این بستهها
تشکر مي کنم و امیدوارم با توجه به تدوین بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکي ،در
ابتدای سال تحصیلي جدید شاهد تحوالت چشمگیری در دانشگاههای علوم پ زشکي کشور باشیم...
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مقدمه وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
آموزش پزشکي در کشور در طي دهه های پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمي ،دسالتاوردهای شالگرفي را بالرای
نظام سالمت کشور به ارمغان آورده است .خصوصاً پس از ادغام آموزش و پالووهش علالوم پزشالکي در نظالام ارائاله
خدمات ،تربیت نیروی انساني بخش سالمت با سرعت قابل توجهي انجام گردید .تا آنجا که امروزه شالاهدیم کاله کلیاله
خدمات سالمت اعم از پیچیده ترین اقدامات تشخیصي و درماني به دست متخصصان ایراني ارائه شالده و بیمالاران بالا
اطمینان خاطر در مراکز درماني داخل کشور مراحل درمان خویش را سپری ميکنند.
اما تغییرات اساسي در چهره بیماریهای کشور خصوصاً افزایش میزان بار بیماریهالای غیرواگیالر ،وهالور فناوریهالای
نوین و پیشرفته تشخیصي و درماني ،تغییرات در هرم جعمیتي کشور و  ...بازنگری در روند تربیت نیالروی انسالاني
بخش سالمت را در راستای تحقق آموز ش پاسخگو بیش از پیش ضروری ميسازد.
تحول در نظام آموزش علوم پزشکي با تأکید بر اولویتهای کشور به عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سالمت مطرح
و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي خود را به تحقق اثربخش آن متعهد ميداند .خوشالبختانه حالوزه معاونالت
آموزشي وزارت با هدایت جناب آقای دکتر الریجاني که تجارب قابل تقدیری در این حیطه دارند ،نقشه راه روشالني را
برای تحول در آموزش علوم پزشکي ترسیم و بر مبنای آن ،بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشالکي را
تدوین و ان شاءاله به اجرا خواهند رساند .توجه به نیازهای مهم کشور در عرصه سالال مت ،تأکیالد بالر اعالتالی جایگالاه
دانشگاهها و ورود به عرصاله دانشالگاههای هالزاره سالوم ،تحقالق آمالوزش پاسالخگو و عالدالت محالور ،بهالرهمنالدی از
فناوریهای نوین و توجه به نهادینه سازی اخالق حرفالهای از ویوگاليهالای برجسالتهای اسالت کاله ایالن سالند را بسالیار
کاربردی ،اثرگذار و ارزشمند ميگرداند.
ضمن تشکر از کلیه همکاران و دستاندرکاران تدوین بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکي ،امیدوارم
کلیه مدیران ،اعضای هیأت علمي و کارکنان محترم ستاد و دانشگاههای علالوم پزشالکي نسالبت باله تحقالق کامالل ایالن
بستهها متعهد بوده و در مسیر نیل به اهداف آن از هیچ تالشي فروگذار نکنند.
توفیق همگان را در راه اعتالی نظام سالمت جمهوری اسالمي ایران از خداوند متعال خواستارم.

دكتر سید حسن هاشمي
وزير
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پیشینه تدوین برنامه جامع
نظام سالمت جمهوری اسالمي ایران بر اساس اسناد باالدستي موجود خصوصاً سیاسالتهای کالالن ابالغالي از سالوی
مقام معظم رهبری ،به عنوان متولي آموزش و تربیت منابع انساني حوزه سالمت شالناخته شالده و در در ایالن راسالتا
وویفه سنگیني را بر دوش دارد .با توجه به گسترش قابل مالحظه دانشگاههای علالوم پزشالکي و مسسسالات آمالوزش
عالي سالمت در کشور ،خوشبختا نه زیرساختهای مناسبي برای ارتقای کمي و کیفي آموزش عالي در حوزه سالالمت
فراهم است که برای بهره مندی از این بستر ،ترسیم نقشه راهي روشن و مبتني بر شالواهد و اسالناد باالدسالتي امالری
ضروری و اجتنابناپذیر است.
برنامه جامع آموزش عالي نظام سالمت در راستای تحقق اهداف برنا مه تحول نظام سالمت ،سندی راهبردی است کاله
بر مبنای اسناد باالدستي از جمله چشمانداز ایران  ،4121نقشه جامع علمي کشور ،نقشه جامع علمي سالمت و برناماله
تحول نظام سالمت تدوین گردید.

سطوح برنامه ریزی در این سند مبتني بر روششناسي تدوین نقشه جامع علمالي سالالمت و مشالتمل بالر مأموریالت،
چشم انداز ،بینشها و ارزشها 40 ،سیاست کلي و  53راهبرد برای تحقق هر سیاست مي باشد .همچنالین ترجمالان تحقالق
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این سند در برنامه تحول نظام سالمت مشتمل بر دستاوردهای کوتالاه مالدت ،میالان مالدت و درازمالدت نیالز بالرای هالر
سیاست آورده شده است.

این سند با استفاده از مدل پانل متخصصان ) (expert pannelو بالا مشالارکت  4نفالر از کارشناسالان و صالاحبنظران
حوزه آموزش پزشکي به صورت اولیه تدوین گردید .سیاستهای کالن مندرج در این برنامه شامل  40مورد زیر است:
 .4نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت
 .0گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت
 .9توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای و ت مرکز بر علوم و فناوری های نوین
 .1حضور در عرصه های آموزشي منطقه ای و جهاني
 .1شبکه سازی در نظام آموزش عالي سالمت
 .5ساماندهي بیمارستانها و مراکز آموزشي درماني
 .4نهادینهسازی اخالق حرفه ای
 .3بهره مندی از فنا وری های نوین در آموزش عالي سالمت
 .3ارتقای منابع انساني بخش آموزش عالي سالمت
 .42تمرکز زدایي در نظام آموزش عالي سالمت
 .44خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالي سالمت
 .40تولید و بوميسازی شواهد معتبر علمي برای ارتقای آموزش عالي سالمت (آموزش پووهي)
سپس ویرایش اولیه جهت ارائه بازخورد در شالورای مالدیران حالوزه معاونالت آموزشالي وزارت بهداشالت ،درمالان و
آموزش پزشکي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و ویرایش دوم بر اساس پیشنهادها تدوین شد .ویالرایش دوم در
جلسه ای با حضور معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي مطالرح و مجالدداً بازخوردهالای
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اصالحي گردآوری و بر مبنای آن ویرایش سوم تدوین شد و این ویرایش به عنوان نسخه مصوب شورای معاونالان
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تلقي و به دانشگاههای علوم پزشالکي و سالایر مسسسالات آمالوزش عالالي
سالمت ابالغ گردید و از ایشان خواسته شد تا برنامه عملیاتي دانشگاه را برای تحقق سیاستهای این برنامه در حالوزه
آن دانشگاه تدوین نمایند.

تدوین برنامه عملیاتی؛ گام دوم
به دنبال تدوین برنامه جامع حوزه آموزش ،به منظور برنامهریزی برای تحقق سیاستها و راهبردهای مندرج در آن
بستههای عملیاتي تدوین تا بر اساس آنها برنامههای عملیاتي و پروژههای ساالنه اجرا گردند.

این بستههای عملیاتي در قالب الگوی  IPOCCسازماندهي گردیدند.
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بر اساس این مدل برنامهریزی،هر نظامي دارای یک ورودی خواهد بود که با پیادهسازی سلسله فرآیندهایي بالر روی
ورودی ها ،خروجي موردانتظار سیستم حاصل خواهد شد .برخي اقدامات در این الگالو در پالسزمیناله هماله اقالدامات و
گامها قرار داشته و بر روی همه بخشهای نظام سایه ميافکنند که از این اقدامات با عنوان  contextیاد ميشود.
بدیهي است که اقدامات نظارت ،ارزیابي و کنترل بر کلیه فرآیندها و بخشهای نظام حاکم خواهد بود.
با این ترتیب به منظور پوشش همه ابعاد این الگو و سازماندهي اقدامات علملیاتي در جهالت تحقالق سیاسالتهای کالالن
دوازده گانه مندرج در برنامه جامع ،تالش گردید تا بسته های عملیاتي مبتني بر اجالزای ایالن مالدل سالازماندهي شالوند.
برنامه های موجود در معاونت و برنامههایي که باید در آینالده تالدوین گردنالد تحالت عنالوان بسالتههالای محتوامحالور،
ورودیهای سیستم را تأمین ميکنند .گزینش و انتخاب ورودی دیگر نظام آ موزش که همانا داوطلبان ورود به دانشگاه
و فراگیران هستند (به جز دانشجویان تحصیالت تکمیلي) چندان در حیطه مدیریت معاونت قرار ندارند.
اقداماتي که به منظور پیادهسازی و گسترش این برنامهها مورد توجه هستند تحت عنالوان بسالتههالای فرآینالد محالور
طبقه بندی شدند .مجموعه این ورودی و این فرآیند در نهایت منجر به تحقق بسته خروجي محور آمالوزش خواهالد شالد
که همانا بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور شامل محصوالت  ،تولیالدات و خالدمات مالرتب اسالت .در ایالن میالان
اقدامات مرتب

با اعتالی اخالق حرفه ای و همچنین عدالت آموزشي به عنوان بستههای زمینهای مد نظر قالرار گرفتنالد.

اقدامات مرتب

با سنجش و اعتباربخشي نیز با توجه به ماهیت خود ،به عنوان بسالتههالای نظالارت و ارزیالابي محالور

معرفي گردیدند.
البته با توجه به ماهیت محتوایي این بستهها ،همپوشانيهایي نیز میان آنها وجود دارد و خ کشالي کامالل میالان آنهالا
چندان منطقي به نظر نمي رسد .برای مثال ،بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور باله عنالوان خروجالي نظالام آمالوزش
مدنظر است اما عدالت مي تواند به عنوان بسته زمینهای نیز در کنار اخالق پزشکي زمینه تحقق اهداف را فراهم آورد.
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جدول سازماندهی بستههای تحول و نوآوری بر مبنای الگوی IPOCC
آینده نگاري و مرجعيت علمی در آموزش پزشکی
بستههاي محتوا محور (تأمين برنامههاي ورودي)

توسعه راهبردی ،هدفمند و مأموریتگرای برنامههای
آموزش عالي سالمت
ارتقای سنجش و آزمونها (بخش مربوط به گزینش
دانشجویان تحصیالت تکمیلي)
بینالمللي سازی آموزش پزشکي

بستههاي فرآیند محور

مجازی سازی آموزش پزشکي
آمایش سرزمیني ،تمرکززدایي و توانمندسازی دانشگاهها

بستههاي خروجی محور

آموزش پاسخگو و عدالت محور
اعتالی اخالق حرفهای

بستههاي زمينهاي

حرکت به سمت دانشگاههای هزاره سوم
توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش پزشکي
آموزش پاسخگو و عدالت محور (بخش عدالت محوری)

بستههاي نظارت و ارزیابی محور

ارتقای سنجش و آزمونهای علوم پزشکي
اعتباربخشي مسسسات و مراکز آموزش عالي سالمت
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مدل مفهومی ارتباط اجزای مختلف برنامه های تحول حوزه آموزش عالی سالمت و سطوح نظارتی

بستههای تحول و نوآوری

برنامه جامع

اسناد و تکالیف

در آموزش

حوزه آموزش

باالدستي

عالي سالمت

عالي سالمت

حوزه آموزش

برنامه پایش و نظارت بر

برنامه نظارت و دیده باني

رصد و ترجمان تکالیف

روند اجرای بستههای

راهبردی بر سیاستهای

نظام سالمت در حوزه

تحول و نواوری

کالن حوزه آموزش

آموزش عالي

ارتباط دوسویه سیاستها و بستههای عملیاتی
نکته ای که نباید از نظر دور داشت ،این که همواره ارتباط متقابلي میان سیاستها و جهتگیریهای کلي برنامه جامع و
بسته های عملیاتي وجود دارد .به این شکل که اجرای هر بسته ،زمینه تحقق حداقل یک سیاست را فراهم نموده و برای
هر سیاست حداقل یک بسته ی عملیاتي تدوین گردیده است .ارتباط این دو جزء در نمودار زیر آورده شده است.
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مسیر پیش رو
واضح است که تدوین بسته هالای عملیالاتي نقظاله پایالان کالار نیسالت و تحقالق اهالداف و سیاسالتهای کالالن از مجالرای
پیاده سازی بستهها ،در گرو ترجمان بستههای عملیاتي در قالب پروژهها و اقدامات روشن است .این پروژههالا مسالیر
تحقق بسته ها و در نهایت اهداف کالن را ترسیم نموده و با اجرای آنها در نهایت شاهد پیاده شدن بستههالای عملیالاتي
در سطح ستاد و دانشگاههای علوم پزشکي خواهیم شد.

93

14

99

ناظر به:
 سیاست  : 4نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت
 سیاست  : 1حضور در عرصه های آموزشي منطقه ای و جهاني
 سیاست  :40تولید و بوميسازی شواهد معتبر علمي برای ارتقالای آمالوزش
عالي سالمت (آموزش پووهي)

19

خروجی مورد انتظار:
انتظار می رود در صورت تحقق بسته ،دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی
حاصل گردد:

 ترسیم نقشه راه تحول  02ساله آموزش علوم پزشکي در راستای کسب مرجعیت علمي
 شفاف سازی شاخص های کسب مرجعیت علمي در آموزش علوم پزشکي
 تبیین الزامات سخت افزاری و نرم افزاری تحقق مرجعیت علمي در آموزش علوم پزشکي
 تبیین نقش سازمان ها و نهادهای دخیل در کسب مرجعیت علمي در آموزش علوم پزشکي

91

محور:
طراحی نظام رصد حرکت در مسير مرجعيت علمی در آموزش علوم پزشکی

واحد مجری:
مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکي
با همکاری کلیه دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:


تحلیل مفهومي و تعیین ویوگي های تعریفي مرجعیت علمي در حوزه آموزش علوم پزشکي

 تعیین شاخص های مرجعیت علمي
 توسعه سنجه ها و نظام جمع آوری اطالعات در مورد مرجعیت علمي

شاخصهای پایش:
 تعداد شاخص های احصا شده برای مرجعیت علمي
 میزان سنجه های ارزیابي تحقق مرجعیت علمي

12

محور:
تدوین سند آینده نگاري و نقشه راه تحقق مرجعيت در آموزش علوم پزشکی در افق چشم انداز

واحد مجری:
مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکي
با همکاری کلیه دبیرخانه های معاونت آموزشي ،مراکز تحقیقاتي ،قطب های علمالي و دانشالگاههای علالوم پزشالکي و
خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 تحلیل روندها و ابرروندهای حاکم بر آموزش علوم پزشکي
 تحلیل پویایي یا داینامیسم زیرحوزه های دانش ،فناوری ،و نوآوری در آموزش علوم پزشکي
 تدوین سناریوهای ممکن ،محتمل ،و مطلوب برای آموزش علوم پزشکي
 تعیین اهداف و غایت های توسعه آموزش علوم پزشکي
 تعیین الزامات ،زیرساخت ها ،و اقدامات ضروری برای نیل به تعیین اهداف و غایالت هالای توسالعه آمالوزش
علوم پزشکي

شاخصهای پایش:
 تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه مرجعیت آموزش علوم پزشکي

96

محور:
طراحی و استقرار نظام نوآوري در حوزه آموزش علوم پزشکی

4

واحد مجری:
مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکي
با همکاری کلیه دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 توسعه و استقرار سامانه ملي ثبت ،مرور و به اشتراک گذاری نوآوری های آموزشي
 توسعه و استقرار سامانه مخزني  ،0آرشیو فایل های حجمي (مدیا فایل) نوآوری های آموزشي
 استقرار نظام حمایت های اجرایي و علمي از نوآوری های آموزشي
 استقرار نظام حمایت های مالي از نوآوری های آموزشي

شاخصهای پایش:
 تعداد نوآوری های آموزشي ثبت شده در سامانه ملي
 تعداد فایل های حجمي آرشیو شده در سامانه مخزني
 تعداد نوآوری های آموزشي مورد حمایت
 میزان حمایت مالي از نوآوری های آموزشي

Technology Specific Innovation System in Medical Education
D-Space

1
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12

محور:
استقرار مرکز ملی تحقيقات راهبردي آموزش پزشکی

واحد مجری:
معاونت آموزشي
با همکاری کلیه دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 شناسایي ،اکتساب ،توسعه و بکارگیری دانش در آموزش پزشکي در سطح کشور
 تعیین اولویت های آموزش پزشکي بر مبنای نیازهای ملي و مبتنالي بالر آمالایش سالرزم یني آمالوزش عالالي
سالمت
 حمایت از ترجمان و کاربست نتایج پووهش ،مخصوصا طالرح هالای کالالن و اسالتراتویک ،در زمیناله ارتقالای
آموزش پزشکي
 هدایت ،نظارت و حمایت مادی و معنوی از نوآوریهای آموزشي در دانشگاه های علوم پزشکي اعم از دولتي
و غیردولتي
 حمایت از دانشگاههای علوم پزشکي در جهت تبدیل نتایج تحقیقالات باله اقالدامات عملالي در ارتقالای آمالوزش
پزشکي کشور

شاخصهای پایش:
 استقرار مرکز ملي تحقیقات راهبردی آموزش پزشکي
 تعداد پروژه های واگذار شده از سوی مرکز
 میزان اعتبارات و گرنت های اعطا شده برای اجرای پروژه ها

98

ناظر به:
 سیاست  : 4نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت
 سیاست  : 1حضور در عرصه های آموزشي منطقه ای و جهاني
 سیاست  :40تولید و بوميسازی شواهد معتبر علمي برای ارتقالای آمالوزش
عالي سالمت (آموزش پووهي)

13

خروجی مورد انتظار:
انتظار می رود در صورت تحقق بسته ،دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی
حاصل گردد:

 دانشگاه های علوم پزشکي گذار خود را به دانشگاه های نسل سوم طي مي کنند
 جایگاه دانشگاه های علوم پزشکي در اقتصاد دانش کشور تبیین مي گردد
 وابستگي دانشگاه های علوم پزشکي به بودجه های دولتي به حداقل مي رسد

03

محور:
بازبينی و بازنگري ساختار و عملکرد دانشگاه هاي علوم پزشکی در گذار به دانشگاه هاي نسل سوم

واحد مجری:
دبیرخانه مرکز مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکي
با همکاری کلیه دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 بازنگری رسالت ،غایات ،و کارکردهای دانشگاه های علوم پزشکي بر اساس مدل دانشگاه های کارآفرین
 بازبیني ساختار دانشگاه های علوم پزشکي بر اساس کارکردهای دانشگاه کارآفرین
 مهندسي فرایندهای دانشگاه های علوم پزشکي بر اساس مدل دانشگاه کارآفرین
 توسعه زیرساخت ها و منابع دانشگاه های علوم پزشکي بر اساس مدل دانشگاه کارآفرین

شاخصهای پایش:
 میزان تحقق استانداردهای ساختاری دانشگاه های کارآفرین
 میزان تحقق استانداردهای کارکردی دانشگاه های کارآفرین
 میزان تحقق استانداردهای فرایندی دانشگاه های کارآفرین
 میزان تحقق استانداردهای زیرساختي دانشگاه های کارآفرین

94

محور:
کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنيان در دانشگاه هاي علوم پزشکی در قالب نظام نوآوري (ملی و منطقه اي)

واحد مجری:
شورای عالي برنامه ریزی علوم پزشکي
با همکاری مرکز مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکي ،کلیه دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشالگاههای علالوم
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 طراحي نظام نوآوری منطقه ای در مناطق آمایشي مبتني بر تعامل مراکز آموزش عالي سالمت ،دانشگاه های
وزارت علوم و بخش صنعت و خدمات در منطقه آمایشي
 طراحي و اجرای مدل های راه اندازی شرکت های دانش بنیان در حوزه آموزش عالي سالمت
 طراحي و اجرای الگوهای کارآفریني در حوزه سالمت به منظور ایجاد و ارتقالاء جایگالاه هالای شالغلي دانالش
آموختگان علوم پزشکي
 طراحي و اجرای برنامه های آموزشي جدید تولیدمحور و علمي کاربردی براساس نیازهای بومي و ملي در
حوزه علوم پزشکي
 راه اندازی مراکز رشد (انکوباتور) و پارک های دانش و فناوری در هر یک از مناطق آمایشي
 راه اندازی صندوق حمایت از نوآوری ها (سرمایه گذاری خطرپذیر) در هر یک از مناطق آمایشي

شاخصهای پایش:
 تعداد پروژه های پووهشي یا  R&Dمشترک میان دانشگاه و بخش صنعت و خدمات
 تعداد دانشجویان و اساتید که در برنامه های تبادل در بخش صنعت و خدمات حضور پیدا مي کنند
 تعداد شرکت های دانش بنیان تاسیس شده
 میزان درآمد های اختصاصي دانشگاه از محل تعامل با بخش صنعت و خدمات
 تعداد رساله ها و پووهش های دانشگاهي که از سوی بخش صنعت و خدمات تامین مالي مي شوند.
 تعداد مشاغل جدید (با درآمد غیر دولتي) ایجاد شده در حوزه علوم پزشکي

09

محور:
طراحی و توسعه سامانه محاسبه هزینه تمام شده تربيت نيروي انسانی در رشته – مقواط متتلوآ آمووزش
عالی سالمت و حمایت از تحقيقات مرتبط

واحد مجری:
معاونت اجرایي معاونت آموزشي
با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشالکي ،شالورای عالالي برناماله ریالزی علالوم پزشالکي ،دبیرخانالههالای
تخصصي حوزه معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 طراحي و استقرار سامانه محاسبه هزینه تمام شده رشته مقاطع دانشگاهي
 حمایت از انجام مطالعات هزینه اثربخشي آموزش عالي سالمت
 حمایت از انجام مطالعات بازگشت سرمایه آموزش عالي سالمت
 حمایت از انجام مطالعات افزایش بهره وری آموزش عالي سالمت

شاخصهای پایش:
 تعداد دانشگاه هایي که شهریه خود را بر اساس محاسبات هزینه تمام شده تعیین مي کنند
 تعداد مطالعات انجام شده با موضوع هزینه اثربخشي آموزش عالي سالمت
 تعداد مطالعات انجام شده با موضوع بازگشت سرمایه آموزش عالي سالمت
 تعداد مطالعات انجام شده با موضوع افزایش بهره وری آموزش عالي سالمت

99

محور:
طراحی و استقرار نظام تامين و تتصيص مالی پایدار ،عدالت محور و غير بودجوه اي  4آمووزش عوالی سوالمت
مبتنی بر مطالعات هزینه اثربتشی ،بازگشت سرمایه ،و افزایش بهره وري

واحد مجری:
معاونت اجرایي معاونت آموزشي
با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشالکي ،شالورای عالالي برناماله ریالزی علالوم پزشالکي ،دبیرخانالههالای
تخصصي حوزه معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 توسعه مدل جامع درآمدزایي دانشگاه های علوم پزشکي
 طراحي مدل گرانت های آموزشي در دانشگاه های علوم پزشکي
 طراحي مدل وام های آموزشي در دانشگاه های علوم پزشکي
 طراحي مدل سوبسیدهای دروني (از رشته های کم اولویت به رشته های پر اولویت ،از رشته های پر تقاضا
به رشته ها ی کم تقاضا ،و از فراگیران برخوردار به فراگیران محروم) در دانشگاه های علوم پزشکي

شاخصهای پایش:
 درصد درآمد دانشگاه های علوم پزشکي که از محل های غیر بودجه ای تامین مي گردد
 میزان سوبسید غني به فقیر در صندوق درآمدهای شهریه ای دانشگاه ها

Non-budgetary, equitable mode of finance

01

1

ناظر به:
 سیاست  : 4نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت
 سیاست  :0گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت
 سیاست  :1شبکه سازی در نظام آموزش عالي سالمت
 سیاست  : 3ارتقای منابع انساني بخش آموزش عالي سالمت

92

خروجی مورد انتظار:
انتظار می رود در صورت تحقق بسته ،دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی
حاصل گردد:

 انطباق برنامه های آموزش عالي حوزه سالمت با نیازهای جامعه به خدمات این بخش
 تربیت نیروی انساني و ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خدمات سالمت برای اقشار جامعه
با نیازهای خاص مانند سالمندان ،زنان ،کودکان و ...
 شناسایي دقیق نیاز به نیروی انساني حوزه سالمت در سطوح ملي ،منطقه ای و استاني
 ایجالالاد زمینالاله مناسالالب بالالرای رشالالد و شالالکوفایي دانشالالجویان بالالا توانمنالالدی هالالای مختلالالف
علمي،فرهنگي و اجتماعي

06

محور :
طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نيازهاي آموزشی مبتنی بر نيازهاي جامعوه (بوار بيمواري هوا و
ریسک فاکتورها) ،فنآوري هاي مرتبط با پيشگيري ،تشتيص و درمان در حوزه سوالمت (موداخالت سوالمت) و
مرزهاي دانش در حوزه سالمت در کشور
واحد مجری :
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي
با همکاری مراکز تحقیقاتي ،حوزه های مختلف وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکي کشور

اهداف :
 طراحي و استقرار نظام شناسائي و ارزیابي نیازهای آموزشي مبتني بر نیازهای جامعه (بالار بیمالاری هالا و
ریسک فاکتورها)
 طراحي و استقرار نظام شناسائي و ارزیابي نیازهای آموزشي مبتني بر فنآوری های تشخیصالي و درمالاني
(مداخالت سالمت)
 طراحي و استقرار نظام شناسائي و ارزیابي نیازهای آموزشي مبتني بر مرزهای دانش
 تهیه راهنماهای بالیني (گایدالینها) براساس نیازهای جامعه (بار بیماری ها و ریسک فاکتورها) ،فنآوری هالای
تشخیصي و درماني (مداخالت سالمت) و مرزهای دانش در حوزه سالمت در کشور

شاخص های پایش :
 تعداد برنامه های آموزشي ( کوریکولومها) تهیه /بازنگری شده براساس نیازهای آموزشي مبتني بر نیازهای
جامعه (بار بیماری ها و ریسک فاک تورها) به کل برنامه های آموزشي
 تعداد برنامه های آموزشي (کوریکولومها) تهیه /بازنگری شده براساس فنآوری های تشخیصي و درمالاني
(مداخالت سالمت) به کل برنامه های آموزشي
 تعداد برنامه های آموزشي (کوریکولومها) تهیه /بازنگری شده براساس مرزهای دانش به کالل برناماله هالای
آموزشي
 تعداد راهنماهای بالیني (گایدالینها) تهیه /بازنگری شده براساس نیازهای جامعه (بالار بیمالاری هالا و ریسالک
فاکتورها) ،فنآوری های تشخیصي و درماني (مداخالت سالمت) و مرزهای دانش در حوزه سالمت در کشور
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محور :
بازنگري و تدوین برنامه هاي آموزشی (کوریکولومها) در راستاي پاستگوئی به نيازهاي جامعه ،فنآوري هاي
تشتيصی و درمانی و مرزهاي دانش (مرجعيت علمی) به تفکيک رشته و مقط تحصيلی

واحد مجری :
شورای عالي برنامهریزی
با همکاری دبیرخانه های آموزشي ،دبیرخانه شورای گسترش و دانشگاههای علوم پزشکي کشور

اهداف :
 بازنگری و تدوین کوریکولوم تمامي رشته ها براساس نیازهای جامعه ،فنآوری های تشخیصي و درماني و
مرزهای دانش (مرجعیت علمي)
 اجرا ی کوریکولوم تمامي رشته ها براساس نیازهای جامعه ،فنآوری های تشخیصي و درمالاني و مرزهالای
دانش (مرجعیت علمي)
 ارزیابي کوریکولوم تمامي رشته ها براساس نیازهای جامعه ،فنآوری های تشخیصي و درماني و مرزهالای
دانش (مرجعیت علمي)
شاخص های پایش :
 تعداد کوریکولوم بازنگری شده رشته ها براساس نیازهای جامعه ،فنآوری های تشخیصي و درمالاني و
مرزهای دانش (مرجعیت علمي)
 تعداد کوریکولوم اجرا شده رشته ها براساس نیازهای جامعاله ،فنالآوری هالای تشخیصالي و درمالاني و
مرزهای دانش (مرجعیت علمي)
 تعداد کوریکولوم ارزیابي شده رشته ها براساس نیازهای جامعه ،فنآوری های تشخیصالي و درمالاني و
مرزهای دانش (مرجعیت علمي)

08

محور :
طراحی نظام ایجاد حساسيت و انگيزشی مناسب براي سياستگذاران ،ذینفعان ،اساتيد ،دانشجویان ،ارائه کنندگان
خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاستگوئی به نيازهاي واقعی جامعه و توجه به تعيينکنندههواي اجتمواعی
سالمت ()SDH

4

واحد مجری :
مرکز مطالعات و توسعه آموزش
با همکاری دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي کشور

اهداف :
 تعیین و استقرار راههای ایجاد حساسیت در سیاستگذاران ،اساتید ،دانشالجویان ،ارائاله کننالدگان خالدمات باله
منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نیازهای جامعه
 تعیین و استقرار راههای انگیزشي مناسب در سیاستگذاران ،اساتید ،دانشجویان ،ارائاله کننالدگان خالدمات باله
منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نیازهای جامعه
 تعیین و استقرار راههای ایجاد حساسیت در سیاستگذاران ،اساتید ،دانشالجویان ،ارائاله کننالدگان خالدمات باله
منظور توجه به تعیینکنندههای اجتماعي سالمت
 تعیین و استقرار راههای انگیزشي مناسب در سیاستگذاران ،اساتید ،دانشجویان ،ارائاله کننالدگان خالدمات باله
منظور توجه به تعیینکنندههای اجتماعي سالمت
شاخص های پایش :
 تعداد برنامه های اجرا شده جهت ایجاد حساسیت در سیاستگذاران ،اساتید ،دانشالجویان ،ارائاله کننالدگان
خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نیازهای جامعه
 تعداد برنامه های اجرا شده جهت انگیزش مناسب در سیاستگذاران ،اساتید ،دانشالجویان ،ارائاله کننالدگان
خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نیازهای جامعه
 تعداد برنامه های اجرا شده جهت ایجاد حساسیت در سیاستگذاران ،اساتید ،دانشالجویان ،ارائاله کننالدگان
خدمات به منظور توجه به تعیینکنندههای اجتماعي سالمت
 تعداد برنامه های اجرا شده جهت انگیزش مناسب در سیاستگذاران ،اساتید ،دانشالجویان ،ارائاله کننالدگان
خدمات به منظور توجه به تعیینکنندههای اجتماعي سالمت

Social determinants of health
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محور :
طراحی و استقرار نظام برنامه ریزي و مدیریت تربيت نيروي انسانی علوم پزشکی

واحد مجری :
کارگروه برآورد تربیت نیروی انساني علوم پزشکي
با همکاری حوزه های مختلف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههای علوم پزشکي کشور

اهداف :
 ایجاد بانک اطالعات پزشکان و دندانپزشکان و کلیه رشته های علوم پزشکي
 برآورد تعداد مورد نیاز دانش آموخته کلیه رشته های علوم پزشکي سال 4121
 تعیین بهترین راهکارها جهت استفاده از فارغ التحصیالن رشته های علوم پزشکي در مناطق محروم و دارای
کمبود
 تعیین بهترین راهکارها جهت پذیرش دانشجویان بومي
 اجرایي نمودن راهکارهای استفاده از فارغ التحصیالن رشته های علوم پزشکي در مناطق محروم و دارای کمبود
 اجرایي نمودن راهکارهای پذیرش دانشجویان بومي

شاخص های پایش :
 تعداد بانک اطالعات پزشکان و دندانپزشکان و کلیه رشته های علوم پزشکي
 میزان پوشش هر بانک اطالعات
 تعداد رشته های برآورد شده برای سال 4121
 وجود لیست راهکارها جهت استفاده از فارغ التحصیالن رشته های علوم پزشکي در مناطق محروم و دارای
کمبود
 وجود لیست راهکارها جهت پذیرش دانشجویان بومي
 میزان کاهش نابرابری با استفاده از ضریب جیني در توزیع فارغ التحصیالن رشته های علوم پزشکي
 میزان پذیرش و فعالیت دانشجویان بومي در منطقه خود

13

ناظر به:
 سیاست  : 4نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت
 سیاست  :9توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز
بر علوم و فناوری های نوین
 سیاست  : 3بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالي سالمت
 سیاست  : 44خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالي سالمت

14

خروجی مورد انتظار:
انتظار می رود در صورت تحقق بسته ،دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی
حاصل گردد:

 طراحي کوریکولوم های نوین متناسب با نیازهای کشور
 بازنگری کوریکولوم های موجود به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با شرای امروز کشور
 بازنگری در تربیت پزشکان به منظور ارتقاء توانمندی ایشان در ارائه خدمات جامعهنگر با
تاکید بر برنامه پزشک خانواده
 طراحي الگوهای نوین تربیت سرمایه انساني مهارت محور برای رفع نیاز مراکز ارائه خدمات
سالمت

19

محور:
بازنگري و ارتقاي راهبردي و ماموریت گراي برنامه هاي آموزش علوم پزشکی

واحد مجری:
دبیرخانه شورای عالي برنامه ریزی علوم پزشکي
با همکاری دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 تدوین برنامه دانشگاهها برای ایجاد رشته های جدید مبتني بر مزیت های منطقه ای و ماموریت هر دانشالگاه
توس خود دانشگاه
 بازنگری برنامه درسي دوره پزشکي ع مومي براساس نیازهای نظام سالمت و با مدنظر قالرار دادن سیاسالت
استقرار پزشک خانواده
 طراحي و تدوین برنامه آموزشي دوره تخصصي پزشک خانواده و اجرای آن در دانشگاههای علوم پزشالکي
کشور
 طراحي مدل های جدید ارائه رشته آم وزش پزشکي جهت شرکت حداکثری اعضای هیالأت علمالي دانشالگاه در
آن در راستای توسعه توانمندسازی اعضای هیأت علمي در آموزش

شاخص های پایش:
 تعداد دانشگاههایي که برنامه توسعه رشته های خود را مبتني بر مزیت های منطقه ای و ماموریتشان ارائاله
نموده اند.
 تعداد برنامه های بازنگری شده پزشکي عمومي مبتني بر نیازهای نظام سالمت و استقرار پزشک خانواده
 ارائه برنامه آموزشي تخصصي پزشک خانواده
 طراحي مدل یا مدل های جدید ارائه رشته آموزش پزشکي
 تعداد اعضای هیأت علمي که دوره آموزشي استفاده از مدل های جدید رشته آموزش پزشکي را سپری مالي
کنند.
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محور:
توسعه رشته ها و مقاط تحصيلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد باالدستی

واحد مجری:
شورای عالي برنامه ریزی
با همکاری دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 تدوین برنامه جامع توسعه رشته های جدید تا سال  4121مبتني بر اسناد باالدستي به ویوه نقشاله جالامع علمالي
سالمت
 تعیین ماموریت برای دانشگاهها متناسب با ورفیت و امکانات آن برای تهیه برنامه آموزشي رشته های جدید
 اجرایي سازی سند راهبردی رشته ها و مقاطع بصورت هدفمند و مبتني بر اولویت ها
 بازنگری بنیادی در رشته های موجود که نیاز کشور به دانش آموختگان آنها به حداقل رسیده و تبالدیل آنهالا باله
رشته های مورد نیاز

شاخصهای پایش:
 تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه رشته های جدید
 تدوین و تصویب سند تقسیم کار بین دانشگاههای علوم پزشک ي برای تهیه برنامه آموزشي رشته های جدید
 تعداد رشته های جدید هدفمند و مبتني بر اسناد باالدستي که راه اندازی مي شوند
 تعداد برنامه هایي که دستخوش بازنگری بنیادین شده است.

11

محور:
شناسایی ظرفيت هاي فرابتشی حوزه سالمت به منظور توسعه برنامه هاي ميان رشته اي

واحد مجری:
شورای عالي برنامه ریزی
با همکاری دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 بررسي و شناسایي ورفیت های آموزش عالي ،صنعت و  ...فراتر از حوزه سالمت بطور ملي و استاني
 شناسایي نیازهای درازمدت آینده مبتني بر اسناد آینده نگاری
 طراحي رشته های میان رشته ای جدید مبتني بر ورفیت ها و نیازها
 تقسیم کار بین دانشگاههای علوم پزشکي کشور برای تدوین برنامه رشته های جدید میان رشته ای

شاخص های پایش:
 تدوین مستند شناسایي ورفیت های فرا تر از حوزه سالمت
 تعداد برنامه های تدوین شده رشته های جدید میان رشته ای
 درصد دانشگاههایي که در این زمینه مشارکت داشته اند
 تعداد رشته های میان رشته ای جدید راه اندازی شده

12

محور:
طراحی و استقرار نظام تربيت نيروهاي حدواسط

واحد مجری:
اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکي
با همکاری دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 طراحي و تاسیس نهاد سیاستگذار در خصوص تربیت نیروهای حدواس و آموزشهای مهارتي و حرفه ای
 تدوین مقررات و آیین نامه های ناور بر نظام اعتباربخشي آموزش های حدواسال مهالارتي و حرفاله ای در
نظام سالمت
 اعتالی ارائاله خالدمات سالالمت  ،شالامل افالزایش کیفیالت و تنالوع کلیاله خالدمات از جملاله خالدمات پرسالتاری،
پیرادندانپزشکي ،ارتقاء دانش سالمت دهالان و دنالدان در جامعاله ،بهالره منالدی از رفتارهالای سالالمت محالور،
پیدایش باورهای اجتماعي و ترویج عمومي رفتارهای سالمت محور و  ...در جامعه
 اشتغال زایي هدفمند نظام سالمت از طریق رویکرد حرفه -محور
 افزایش بهره وری از طریق تربیت نیروی انساني ماهر در حوزه سالمت

شاخص های پایش:
 تاسیس نهاد سیاستگذار آموزش های عالي حرفه ای و مهارتي در نظام سالمت
 تعداد آیین نامه های تدوین و تصویب شده نالاور بالر نظالام اعتباربخشالي آمالوزش هالای حرفاله ای در نظالام
سالمت
 تعداد مراکز اعتباربخشي شده و مجری آموزش های مهارتي و حرفه ای و تربیت نیروهای حدواس
 تعداد فراگیران فعال در مراکز مجری آموزش های مهارتي و حرفه ای و تربیت نیروهای حدواس
 تعداد برنامه های مهارتي و حرفه ای اعتباربخشي شده و دارای نیازسنجي
 تعداد نیروهای تربیت شده در دوره های مهارتي ،حرفه ای و حدواس

16

ناظر به:
 سیاست  :4نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت
 سیاست  :0گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت
 سیاست  : 5ساماندهي بیمارستانها و مراکز آموزشي درماني
 سیاست  :42تمرکز زدایي در نظام آموزش عالي سالمت

12

خروجی مورد انتظار:
انتظار می رود در صورت تحقق بسته ،دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی
حاصل گردد:

 استقرار کالن مناطق آمایشي با شرح ووایف و حیطه اختیارات شفاف
 ترسیم ماموریت های روشن برای دانشگاههای علوم پزشکي
 پیاده سازی برنامه های ارتقای توانمندی دانشگاهها در راستای تحقق ماموریت های محوله
 چابک سازی ستاد از مجرای واسپاری ووایف ستادی به سازمان های محیطي مختلف


18

گسترش آموزش های آزاد حوزه پزشکي از طریق ارتقای توانمندی دانشگاهها

محور:
ماموریت محور نمودن مناطق آمایش سرزمينی

واحد مجری :
دبیرخانه ستاد اجرایي سند آمایش سرزمیني آموزش عالي سالمت
با همکاری دبیرخانه های مناطق آمایشي و دانشگاههای علوم پزشکي سراسر کشور

اهداف:
 تشکیل دبیرخانه های کالن منطقه های مصوب جلسه  450شورایعالي انقالب فرهنگي تحت عنوان «سیاسالتها
و ضواب اجرائي آمایش آموزش عالي در عرصه سالمت در جمهوری اسالمي ایران»
 استقرار کامل سیاست ها و ضواب اجرایي آمایش سرزمین با مشارکت کالن منطقه ها و دانشگاه های علوم
پزشکي و خدمات بهداشتي درماني
 ماموریت محور نمودن دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکي و خالدمات بهداشالتي درمالاني و موسسالات
آموزش عالي سالمت
 تدوین آئین نامه و دستورالعملها ی واگذاری (تفویض) اختیارات در امور مالي ،اداری و آموزشالي باله کالالن
منطقه ها و دانشگاه های ملي و استاني علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني در راستای تمرکز زدایي و
نظام مند نمودن گسترش آموزش عالي سالمت
 طر احي و اجرایي سازی الگوهای ارتقای اختیارات دانشالگاه هالای علالوم پزشالکي در حالوزه آمالوزش عالالي
سالمت

شاخص های پایش :
 تعداد آئین نامه ها و دستورالعمل های تدوین و ابالغ شده درخصوص تمرکز زدایي در حوزه آموزش عالي
سالمت
 میزان تحقق سیاست ها و ضواب اجرایي آمایش سرزمین با مشارکت کالن مناطق و دانشگاهها
 تعداد دانشگاهها و موسسا ت آموزش عالي سالمت ماموریت محور شده
 میزان تحقق برنامه های طراحي و اجرایي سازی الگوهای ارتقاء اختیارات دانشگاههای علوم پزشکي
 تعداد دبیرخانه های کالن منطقه ای تشکیل شده

13

محور :
گسترش محيطی آموزش عالی سالمت در کشور

واحد مجری :
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکي
با همکاری ،دبیرخانه ستاد اجرایي سند آمایش سرزمیني آموزش عالي سالمت ،دبیرخانه های حوزه آموزش پزشکي
کشور ،دبیرخانه های مناطق آمایشي علوم پزشکي کشور و دانشگاههای علوم پزشالکي و خالدمات بهداشالتي درمالاني
کشور

اهداف :
 اجرائي نمودن مصوبه جلسه  450شورایعالي انقالالب فرهنگالي درخصالوص « سیاسالتها و ضالواب اجرائالي
آمایش آموزش عالي در عرصه سالمت در جمهوری اسالمي ایران»
 افزایش دسترسي محیطي به رشته مقاطع کارداني و کارشناسي آموزش عالي سالمت
 کاهش نیاز دانشجویان به مهاجرت به سایر شهرها برای آموزش علوم پزشکي
 افزایش ما ندگاری دانش آموختگان بومي همگام با توسعه امکان ارائه خدمات
 استفاده از امکانات و توان بخش غیر دولتي در ناوگان آموزش عالي سالمت
 هدفمندی در توسعه مراکز آموزشي و رشته مقاطع دارای اولویت در نظام سالمت
شاخص های پایش :
 تعداد دانش آموختگان تربیت شده در مناطق آمایشي براساس توزیع در آن منطقه
 تعداد و درصد رشته ـ مقاطع جدید مجوز داده شده (دولتي و خصوصي)
 تعداد مراکز آموزشي و مجتمع های آموزش عالي سالمت تاسیس شده
 میزان افزایش درصد دانشجویان بومي
 میزان برآورد شده کاهش نیاز نظام سالمت به دانش آموختگان گروه علوم پزشکي

53

محور:
طراحی و اجرایی سازي الگوهاي واسپاري خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بتش غيردولتی

واحد مجری:
دبیرخانه شورای گسترش علوم پزشکي کشور
با همکاری دبیرخانه های حوزه آموزش ،دبیرخانه های مناطق آمایشي کشور و دانشگاههای علوم پزشکي و خالدمات
بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 طراحي و اجرایي سازی الگوهای نقش آفریني بخش غیردولتي در آموزش عالي علوم پزشکي
 واسپاری ماموریتهای قابل واگذاری حوزه آموزش به سایر مراکز و نهادها از قب یل سازمان نظام پزشالکي،
انجمن های علمي و  ...در راستای تحقق سیاستهای وزارت بهداشت
 نظام مند نمودن آموزش علوم پزشکي در بخش غیردولتي با توجه به سالند راهبالردی گسالترش جغرافیالایي
آموزش عالي سالمت
 نظارت بر آموزش علوم پزشکي در بخش غیردولتي

شاخصهای پایش:
 تدوین و تصویب سند راهبردی گسترش جغرافیایي آموزش عالي سالمت در بخش غیردولتي
 تعداد مصوبات مرتب با واسپاری از سوی شورای گسترش علوم پزشکي
 میزان مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتي در حوزه آموزش عالي
 تعداد برنامه های واگذار شده به بخش غیردولتي

24

محور:
اج راي نظام اعتباربتشی آموزشی مراکز و برنامه هاي آموزش مداوم و آموزشهاي مهارتی و حرفه اي در نظام
سالمت

واحد مجری:
اداره کل اموزش مداوم
با همکاری دبیرخانه های مناطق آمایشي کشور و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 طراحي و پیاده سازی نظام اعتبار بخشي آموزش های مهارتي و حرفه ای در حوزه نظام سالمت
 به روزرساني اطالعات و اطالع رساني به موقع فعالیت های مربوط به مشمولین
 اعتبار بخشي مراکز و برنامه های آموزش مداوم حوزه سالمت
 ارتقای کیفیت آموزش های مداوم
 استفاده بهینه از توان و ورفیت های دانشگاههای علوم پزشکي در برنامه های آموزش مداوم
 خود ارزیابي و ارزیابي بروني مراکز آموزش مداوم
 افزایش کارآمدی برنامه های آموزش مداوم از طریق ترغیب آموزش های گروه کوچک ،تعاملي و الکترونیک

شاخصهای پایش:
 تعداد برنامه های آموزش مهارتي و حرفه ای اعتباربخشي شده
 تعداد مراکز و برنامه های آموزش مداوم اعتباربخشي شده
 تعداد ارزیابيهای دروني و بروني کلیه مراکز آموزش مداوم در کشور
 اجرای فرآیندهای پیش بیني شده برای نظارت بر مراکز و تفویض اختیار برنامه ها به مراکز آموزش مداوم
مطابق مصوبات سي و سومین و سي و چهارمین جلسه شورای عالي آموزش مداوم

59

ناظر به:
 سیاست  : 4نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت
 سیاست :4نهادینهسازی اخالق حرفه ای

29

خروجی مورد انتظار:
انتظار می رود در صورت تحقق بسته ،دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی
حاصل گردد:

 تدوین الزامات ساختاری و برنامه ای به منظور اعتالی اخالق حرفهای
 تدوین شاخص های تحقق اخالق حرفه ای در محی های آموزشي مرتب با علوم پزشکي
 تدوین برنامه های اعتباربخشي دانشگاهها و مراکز آموزشي در حوزه اخالق حرفه ای
 شفاف سازی ووایف و اختیارات حوزه های ستادی و محیطي در زمینه اعتالی اخالق حرفه
ای
 طراحي الگوی بهره مندی از آموزه های دیني در راستای اعتالی اخالق حرفه ای
 ارتقاء دانش و انگیزش اعضاء هیأت علمي دانشگاهها در زمینه اخالق حرفه ای از مجالرای
برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلندمدت آکادمیک

51

محور:
طراحی و اجراي مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش

4

واحد مجری :
شورای عالي برنامه ریزی آموزشي
با همکاری مرکز مطالعات و توسعه ،دبیرخانه شورای عالي اخالق پزشکي و دانشگاههای علالوم پزشالکي و خالدمات
بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 هدف گذاری ارزشي در برنامه های آموزشي
 تدوین محتوای ارزشي مستقیم و غیر مستقیم برای برنامه های آموزشي
 ادغام آموزش اخالق حرفه ای و مباني ارزشالي باله شالکل طالولي (تالم طالولي) در کلیاله مراحالل برناماله هالای
آموزشي
 استفاده از روش های آموزشي متناسب برای انتقال ارزش ها
 ارز شیابي تکویني و نهایي توسعه اخالقي و ارزشي فراگیران

شاخص های پایش :
 نسبت/تعداد موسساتي که کمیته برنامه ریزی درسي مبتني بر ارزش در آنها فعال است.
 نسبت/تعداد برنامه های درسي که بر اساس مدل بومي برنامه درسي مبتني بر ارزش اصالح شده اند.

Value Based Curriculum

1

22

محور:
طراحی و استقرار نظام دیده بانی ،نيازسنجی  ،آسيب شناسی  ،و ارتقاء ارزش ها و اخالق حرفه اي پزشوکی در
نظام آموزش عالی سالمت

واحد مجری :
مرکز مطالعات و توسعه
با همکاری دبیرخانه شورای عالي اخالق پزشکي ،مراکز تحقیقالاتي مالرتب و دانشالگاههای علالوم پزشالکي و خالدمات
بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 طراحي ابزار و اجرای مطالعه پیمایشي ارزشها در میان فراگیران  4دانشگاه های علوم پزشکي
 ایجاد ساختار متناسب برای رصد و پایش وضعیت ارزشها و مباني اخالقالي در دانشالگاه هالا و موسسالات
آموزش عالي پزشکي

شاخص های پایش :
 نسبت و تعداد دانشگاه ها و موسساتي که ساختار مناسب را برای رصد و پایش ارزش های اخالق حرفه ای
ایجاد کرده اند.
 تعداد  /نسبت موسسات آموزش عالي که مطالعه پیمایشي ارزشها در میان فراگیران را انجام داده اند.

Student' Value Survey

56

1

محور:
تدوین و اجراي برنامه جام مدیریت کوریکولوم پنهان براي نهادینوه سوازي ارزش هوا و اخوالق حرفوه اي در
موسسات آموزش عالی سالمت

واحد مجری:
دبیرخانه شورای عالي اخالق پزشکي
با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 طراحي ابزار سنجش وضعیت کوریکولوم پنهان
 تدوین کدهای اخالق حرفه ای در حوزه های آموزش ،پووهش ،درمان ،و امور اداری
 استقرار نظام پایش رعایت استانداردهای اخالق حرفه ای در حوزه های آمالوزش ،پالووهش ،درمالان ،و امالور
اداری
 لحاظ نمودن شاخص رعایت استانداردهای اخالالق حرفاله ای در رتباله بنالدی و اعتباربخشالي دانشالگاه هالا و
موسسات آموزش عا لي علوم پزشکي

شاخصهای پایش:
 درصدی از دانشکده های علوم پزشکي که در آنها ارزیابي کوریکولوم پنهان صورت گرفته است.
 درصدی از دانشگاههای علوم پزشکي که در آنها برنامه مدیریت کوریکولوم پنهان اجرا شده است.

22

محور:
ترویج و توسعه زیرساخت هاي اخالق حرفهاي در مراکز آموزش عالی نظام سالمت

واحد مجری:
شورای عالي برنامهریزی
با همکاری دبیرخانه شورای عالي اخالق پزشالکي  ،دبیرخاناله هالای منالاطق آمایشالي و دانشالگاههای علالوم پزشالکي و
خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 حمایت از تاسیس و فعالیت های انجمن های علمي و دانشجویي مرتب با اخالق حرفه ای
 شبکه سازی موسسات و متخصصین حوزه اخالق حرفه ای
 ارتقای گفتمان بین رشته ای اخالق پزشکي و حمایت از نظریه پردازی در این حوزه
 تقویت ارتباط های بین المللي به ویوه ارتباط با کشورهای اسالمي و سازمان های بین المللي بالرای تبالادل
تجربیات
 توسعه دوره های تکمیلي برای اعضای هیات علمي مانند فلوشیپ  ،پسادکترا و فرصت های مطالعالاتي چنالد
ماهه در حوزه اخالق حرفه ای
شاخصهای پایش:
 میزان حمایت از فعالیت های نظریه پردازی اخالق حرفه ای پزشکي
 میزان حضور متخصصان مربوطه در همایش های بین المللي ،تبادل دانشجو و استاد ،کسب کرسالي اخالالق
حرفه ای یونسکو ،مرکز همکاریهای سازمان بهداشت جهاني در حوزه اخالق
 میزان /تعداد اسناد موجود در بانک اطالعاتي
 تعداد اعضای شبکه اخالق حرفه ای پزشکي
 تعداد و میزان فعالیت انجمن های علمي با هدف اعتالی اخالق حرفه ای
 تعداد و میزان فعالیت کانون های دانشجویي با هدف اعتالی اخالق حرفه ای

58

ناظر به:
 سیاست  : 9توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز
بر علوم و فناوری های نوین
 سیاست  : 1حضور در عرصه های آموزشي منطقه ای و جهاني
 سیاست  :3ارتقای منابع انساني بخش آموزش عالي سالمت
 سیاست  :44خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالي سالمت

23

خروجی مورد انتظار:
انتظار می رود در صورت تحقق بسته ،دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی
حاصل گردد:

 تدوین سند آمایش منطقه ای و بین المللي آموزش علوم پزشکي
 تدوین شاخص های دانشگاههای با عملکرد بین المللي و مدل پایش آن
 طراحي مدل بهره مند تبادالت علمي بین المللي
 تدوین الگوی انعطاف در کوریکولوم های آموزشي به منظور گسالترش جالذب دانشالجویان
خارجي
 اعتبار بخشي بین المللي دانشگاه های علوم پزشکي کشور

63

محور:
تدوین و بسترسازي براي استقرار نقشه آمایش بين الملل آموزش علوم پزشکی کشور
واحد مجری:
حوزه مشاور بین الملل معاونت آموزشي
با همکاری مرکز خدمات آموزشي ،دانشگاههای علوم پزشکي کشور و حوزه بالین الملالل وزارت بهداشالت ،درمالان و
آموزش پزشکي
اهداف:
 شناسایي ورفیت های موجود در دانشگاههای داخل کشور برای فعالیت های بین المللي و ماموریالت محالور
کردن دانشگاههای کشور جهت برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و جهان
 شناسایي بازارهای آموزش عالي سالمت موجود در منطقه و جهان جهت حضور دانشگاههای داخالل کشالور
در عرصه های بین المللي و جلب ذهن های فعال و برتر از ملیت هالای مختلالف و نتیجتالا پیشالرفت علمالي و
تحقیقاتي موثرتر دانشگاههای علوم پزشکي
 بهبود و گسترش حضور جهاني دانشگاه های علوم پزشکي در مجامع علمي بین المللي و شناساندن توانائي
های علمي و آموزشي جمهوری اسالمي ایران در زمینه علوم پزشکي در سطح دنیا
 ایجاد همکاری با صنعت و اقتصاد برتر ملل مختلف از طریق ایجاد همکاری های تحقیقاتي بالا آنهالا و بهبالود
بخشیدن و ایجاد تنوع مفید علمي و فرهنگي از طریق تبادل دانشجو با دانشگاه های برتر جهان
شاخصهای پایش:
 تعداد دانشگاه هایي که در جهت بین المللي سازی آموزش فعالیت مي کنند
 تعداد کوریکولوم های ترجمه شده
 تعداد شعب دائر شده در خارج از کشور جهت پذیرش و تربیت دانشجو
 تعداد برنامه های مشترک در حال اجرا با دانشگاه های خارجي
 تعداد دانشجویان خارجي شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکي
 تعداد اساتید دانشگاه که با دانشگاه های خارج همکاری دارند
 تعداد اساتید خارجي که با دانشگاه همکاری مشترک علمي و تحقیقاتي دارند
 نسبت دانشجویان خارجي شاغل به تحصیل در دانشگاههای علوم پزشکي کشور
 تعداد رشته محل های دارای استانداردهای الزم برای پذیرش دانشجویان خارجي

14

محور:
طراحی مسير راه ) (Road Mapو اجرایی سازي شبکه تبادالت علمی و برنامه هاي آموزشی مشترک با دانشگاه
هاي معتبر جهان

واحد مجری:
حوزه مشاور بین الملل معاونت آموزشي
با همکاری مرکز خدمات آموزشي ،مرکز امور هیئت علمي ،دانشگاههای علوم پزشکي کشور و حوزه بین الملل وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

اهداف:
 گسترش ارتباطات علمي با مراکز و نهادهای آموزشي و تحقیقالاتي معتبالر بالین المللالي ازطریالق راه انالدازی
دپارتمانهای مجازی مشترک
 برگزاری دوره های آموزش علوم پزشکي مشترک با دپارتمانهای معتبر بین المللي
 اجرای مشترک طرحهای پووهش در آموزش با دپارتمانهای آموزش پزشکي مراکز معتبر دنیا و تبادل استاد
و دانشجو با کشورهای دیگر با تاکید برکشورهای منطقه و جهان اسالم
 جلب حمایتهای قانوني الزم درراستای تشویق طرفهای خارجي قراردادهای بین المللي
شاخصهای پایش:
 تعداد دوره های کوتاه مدت آموزش علوم پزشکي که در هر سال بطور مشترک با دانشگاه های معتبر جهان
برگزار میشود
 تعداد متخصصان ایراني شاغل در دانشگاه های معتبردنیا که با دانشگاه های داخل کشور همکاری میکنند
 تعداد متخصصان خارجي که با دانشگاه های داخل کشور همکاری میکنند
 تعداد قراردادهای همکاری علمي و فناوری مشترک منعقد شالده بالا سالایر دانشالگاهها و مراکالز آموزشالي و
تحقیقاتي خارج کشور
 تعداد کنگره ها و سمینارهای علمي مشترک با دانشگاههای خارج از کشور
 تعداد دپارتمان های مجازی مشترک با موسسات معتبر بین المللي
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محور:
طراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشکی کشور ) )EducationIranبه منظور معرفی ظرفيت آمووزش
عالی سالمت کشور در سطح دنيا

واحد مجری:
حوزه مشاور بین الملل معاونت آموزشي
با همکاری دانشگاههای علوم پزشکي کشور ،حوزه بین الملل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشالکي و معاونالت
اجرایي معاونت آموزشي

اهداف:
 معرفي دانشگاههای علوم پزشکي کشور به زبان رایج بین المللي به سایر کشورها
 معرفي ورفیت پذیرش دانشجویان بین الملل در دانشگاههای علوم پزشکي کشور
 گ سترش ارتباطات علمي با مراکز و نهادهای آموزشي و تحقیقاتي معتبر بین المللي
 کمک به تربیت نیروی انساني سالمت برای کشورهای منطقه
 ورود به عرصه های بین المللي در آموزش پزشکي

شاخصهای پایش:
 تعداد دانشگاههای علوم پزشکي ثبت شده در پورتال
 تعداد درخواستهای ثبت شده برای تحصیل در دانشگاههای ثبت شده در پورتال
 میزان بازدید مراجعین خارج از کشور از پورتال
 تعداد صفحات ایجاد شده و اطالعات وارد شده در پورتال برای هر دانشگاه

19

محور:
اعتباربتشی بين المللی دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشکی کشور

واحد مجری:
حوزه مشاور بین الملل معاونت آموزشي
با همکاری دانشگاههای علوم پزشکي کشور

اهداف:
 فراهم نمودن زمینه اعتبار بخشي دانشگاههای علوم پزشکي کشور توس سازمان های اعتباربخشي معتبالر
بین المللي
 نظام مند نمودن و استانداردسازی بین المللي فرآیند نظارت و ارزیابي دانشگاه های علوم پزشکي کشور
 اجرای برنامه اعتبار بخشي در دانشگاهها مطابق با چارچوب استاندارهای بین المللي
 ایجاد سیستم رتبه بندی استاندارد در کشور

شاخصهای پایش:
 تعداد دانشگاه هایي که وارد فرایند اعتباربخشي بین المللي مي شوند
 تعداد دانشگاه هایي که اعتباربخشي بین المللي آنها مورد تایید قرار مي گیرد
 اجرای رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکي کشور با توجه به سیستم رتبه بندی استاندارد بین المللي
 تعداد برنامه های آموزشي که مورد اعتبار بخشي و ارزشیابي بین المللي قرار مي گیرند
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ناظر به:
 سیاست  :4نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت
 سیاست :0گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت
 سیاست : 1حضور در عرصه های آموزشي منطقه ای و جهاني
 سیاست :1شبکه سازی در نظام آموزش عالي سالمت
 سیاست : 3بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالي سالمت

12

خروجی مورد انتظار:
انتظار می رود در صورت تحقق بسته ،دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی
حاصل گردد:

 راه اندازی دانشگاه مجاز ی علوم پزشکي به عنوان بستری برای گسترش مجازی سازی
 تربیت سرمایه انساني متخصص در زمینه فضای مجازی
 به روزرساني کوریکولوم ها به منظور ارتقاء قابلیت ارائه آنها در فضای مجازی
 گسترش زیرساخت های فناوری اطالعات در سطوح صفي و ستادی به منظور بسترسازی
آموزش مجازی
 طراحي مدل انگیزشي دانشگاههای علوم پزشکي به منظور توسعه فعالیت های مجازی
 طراحي مدل های بین المللي آموزشهای مجازی در راستای آموزشهای Double Affiliate

دانشگاههای علوم پزشکي کشور
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محور:
طراحی ،راه اندازي و استقرار دانشگاه مجازي علوم پزشکی

واحد مجری:
دانشگاه علوم پزشکي فضای مجازی
با همکاری دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 طراحالي و راه انالدازی نالرم افالزار سیسالتم مالدیریت یالادگیری )(LMS: Learning Management System
برای ارائه به دانشگاه های متقاضي به منظور استفاده در کاربری کمک آموزشي و ارائه رشته های مجالازی
(یا ترکیبي)
 طراحي و راه اندازی بسته نرم افزاری ملالي  (Massine Open Online Courses) MOOCsبالرای دانشالگاه
های علوم پزشکي کشور
 تدوین محتواهای الکترونیکي رشته های علوم پزشکي و ارائه آنهالا از طریالق  MOOCsبالا مشالارکت کامالل
دانشگاه های علوم پزشکي
 تعیین اولویت ،طراحي و راه اندازی نرم افزارهای تخصصي برای ادغالام آمالوزش مجالازی در برناماله هالای
عملي و بالیني (مانند سامانه ملي راند مجازی ،سامانه های مشاوره پزشکي ،بیمارسالتان مجالازی ،داروخاناله
مجازی و )...
 طراحي و راه اندازی  e-Porfolioو  e-log bookبرای ارائه به دانشگاه های متقاضي

شاخص های پایش:
 راه اندازی نهایي  LMSدر سال اول بعد از شروع پروژه
 راه اندازی نهایي بستر  MOOCsدر سال اول بعد از شروع پروژه
 پوشش محتوای الکترونیکي مربوط باله  ٪92از برناماله در حالداقل  9رشالته در سالال اول بالا مشالارکت
دانشگاهها
 میزان پوشش محتوایي تم های طولي Meta Skills ،و بسته های  Student Supportدر سال اول

12

محور:
طراحی استانداردهاي فرایندي آموزش مجازي علوم پزشکی و اعتباربتشی برنامه هاي مربوطه

واحد مجری:
شورای عالي برنامه ریزی علوم پزشکي کشور
با همکاری دانشگاه علوم پزشکي فضای مجازی و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 ایجاد ساختار جدید در ستاد معاونت آموز شي وزارت بهداشت با سطح و جایگاه مشالخص بالرای نظالارت و
برنامه ریزی توسعه فعالیت های آموزش مجازی
 تدوین و تصویب اساسنامه ،آیین نامه ها و دستورالعملهای مجموعه فوق
 راه اندازی دانشکده مجازی در دانشگاه های واجد شرای متقاضي
 راه اندازی و استقرار مراکز آموزش مجازی ف عال در سایر دانشگاه ها
 تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به نحوه تعامل مجموعه ستادی با دانشگاه علالوم
پزشکي فضای مجازی ،دانشکده های مجازی و مراکز آموزشي مجازی دانشگاه ها
 تدوین نظام جامع توانمندسازی و انگیزشي – حمایتي استقرار آموزش مجازی در دانشگاه ها
 استفاده از ورفیت های آموزش مجازی برای توسعه و تسریع روند بین المللالي شالدن و جالذب دانشالجویان
خارجي
 ایجاد نظام اعتبار بخشي آموزش مجازی

شاخص های پایش:
 راه اندازی ساختاری و تعداد آیین نامه ها و دستورالعمل های تصویب شده در این حیطه
 تعداد دانشکدههای مجازی جدید راهاندازی شده در دانشگاه های واجد شرای
 تعداد مراکز آموزش مجازی راه اندازی شده در سایر دانشگاه ها
 تعداد دانشجویان مجازی خارجي جذب شده
 ارتقای کیفي آموزش های مجازی با استفاده از جذب اساتید بنام خالارجي و داخلالي بالا اسالتفاده از فنالاوری
آموزش مجازی
 میزان تحقق برنامه ایجاد نظام اعتباربخشي آموزش مجازی
 ایجاد ساختار نوین نظارتي و مدیریتي در ستاد برای توسعه آموزش مجازی

68

محور:
تدارک و تامين زیرساخت ها و مناب فيزیکی ،اطالعاتی و انسانی الزم براي توسعه آموزش مجازي

واحد مجری:
دانشگاه علوم پزشکي فضای مجازی
با همکاری معاونت اجرایي معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 شناسایي ورفیت های موجود برای توسعه آموزش مجازی
 شناسایي منابع راهبردی مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی
 برآورد سرمایه انساني متخصص مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی
 شناسایي رشته – مقاطع نوین در زمینه یادگیری الکترونیکي و آموزش های مجازی در سطح جهان
 تدوین کوریکولومها و تصویب آنها

شاخص های پایش:
 تعداد دانشجوی پذیرش شده در هر کدام از رشته های فوق حداقل در یک دانشگاه
 تعداد نیروی انساني متخصص تربیت شده
 فضای فیزیکي اختصاص داده شده برای توسعه آموزش مجازی
 تعداد پورتال های راه اندازی شده
 تعداد کوریکولوم های تدوین و تصویب شده در این زمینه

13

محور:
ظرفيت سازي در برنامه ها و کوریکولوم هاي متداول آموزشی به منظور ارائه و ارزیابی قسمتی از برنامه ها و
کوریکولوم ها به صورت مجازي با تاکيد بر رشته مقاط تحصيالت تکميلی

واحد مجری:
شورای عالي برنامه ریزی
با همکاری دبیرخانه های حوزه آموزش پزشکي کشور ،معاونالت اجرایالي و دانشالگاههای علالوم پزشالکي و خالدمات
بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 ار تقاء عدالت آموزشي از مجرای افزایش دسترسي به آموزش عالي سالمت
 کاهش هزینه های تربیت منابع انساني
 امکان دسترسي به منابع آموزشي در هر زمان و مکان ممکن
 ارتقاء قابلیت بین المللي سازی برنامه های آموزشي
 ایجاد امکان سنجش و ارزشیابي فراگیران در فضای مجازی
 برآورده نمودن نیازهای مورد نیاز ذینفعان و کاربران در سامانه جامع.
 ارتقای سیستم های اطالعاتي (اطالعات و فناوری) معاونت
 راه اندازی کارپوشه و کارنمای الکترونیالک و پیوسالتن باله شالبکه اطالعالات بیمارسالتاني و شالبکه اطالعالات
آموزشي تحت وب کشور
شاخصهای پایش:
 درصد کوریکولوم های مجازی سازی شده علوم پزشکي
 تعداد دوره های ارائه شده در فضای مجازی
 درصد رشته های آموزشي تخصصي و فوق تخصصي متصل شده به شبکه الکترونیک کارپوشه و کارنما
 درصد دستیاراني که کارپوشه و کار نمای الکترونیک را تکمیل مینمایند
 درصد ورود اطالعات بروز در کارپوشه و کارنمای الکترونیک به تفکیک دانشگاه

73

ناظر به:
 سیاست  :0گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت
 سیاست  :4نهادینهسازی اخالق حرفه ای
 سیاست  : 3ارتقای منابع انساني بخش آموزش عالي سالمت

24

خروجی مورد انتظار:
انتظار می رود در صورت تحقق بسته ،دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی
حاصل گردد:

 ارتقاء و به روزرساني فرایندهای مرکز سنجش آموزش علوم پزشکي کشور
 ایجاد زمینه مناسب به منظور برگزاری آزمون های بین المللي در داخل کشور
 ایجاد تحول در فرایند سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلي
 طراحي الگوهای سنجش مهارت های حرفه ای در دانش آموختگان علوم پزشکي
 استقرار مراکز منطقه ای ارزیابي آموزشي و مهارت های بالیني در مناطق آمایشي

79

محور:
ارتقاي آزمونهاي علوم پزشکی با بهره مندي از تجربيات بين المللی

واحد مجری:
مرکز سنجش آموزش پزشکي
با همکاری دبیرخانه های حوزه آموزش ،دبیرخاناله هالای منالاطق آمایشالي و دانشالگاههای علالوم پزشالکي و خالدمات
بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 استاندارد سازی سواالت آزمونها
 استفاده از روشهای جدید نمره سازی
 ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختي داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده داوطلبان
باشد.
 آماده سازی داوطلبان برای موفقیت در آزمون های استاندارد
 استفاده از بانک تست مسسسات بین المللي سنجش
 استفاده از تجربه های موجود جهاني برای ارتقاء مرکز سنجش پزشکي
 به کارگیری و بومي سازی تکنیک ها و شیوه های نوین سنجش و ارزیابي داوطلبان و فراگیران

شاخص پایش:
 میزان کاهش خطاهای سواالت
 میزان افزایش درصد توانمندی های علمي
 درصد قوانین و آئین نامه های اصالح شده متناسب با تغییرات
 تعداد روشهای جدید پذیرش دانشجو
 تعداد فعالی ت در راستای آزمون های بین المللي
 میزان افزایش سواالت بانک تست
 تعداد سواالت مسسسات بین المللي در بانک تست سنجش

29

محور:
ارتقاء مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور بهبود فرآیند پذیرش،سنجش و ارزشيابی

واحد مجری:
مرکز سنجش آموزش پزشکي
با همکاری دبیرخانه های حوزه آموزش و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 ایجاد واحد آزمون سازی در مرکز سنجش
 ایجاد واحد آمار و انفورماتیک
 آماده سازی فضای فیزیکي مناسب
 ارتقای تجهیزات مرکز سنجش
 تقویت سرمایه انساني

شاخص پایش:
 راهاندازی واحد آزمون سازی مرکز سنجش
 راهاندازی واحد آمار و انفورماتیک فعال
 تعداد و نوع تجهیزات ارتقاء یافته مرکز سنجش
 تعداد دوره های بازآموزی و آموزشي ویوه توانمندسازی سرمایه انساني مرکز سنجش
 میزان فضای فیزیکي اختصاص یافته (  1222متر)

71

محور:
تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکيد بر مقاط تحصيالت تکميلی

واحد مجری:
شورای عالي برنامه ریزی
با همکاری مرکز سنجش آموزش علوم پزشکي ،دبیرخانه ها ی حوزه آموزش و دانشگاههای علوم پزشکي و خالدمات
بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 ا یجاد عالقه در داوطلبان برای فراگیری مهارتها
 هدایت داوطلبان به فراگیری عمیق و مبنایي علوم و کاهش استفاده از محقووات در آزمونهای پذیرش
 استاندارد سازی سواالت آزمونها(کتبي و شفاهي)
 ایجاد امکان استفاده از سواالت سنجش توانمندی تصمیم گیری
 ایجاد امکان سنجش خصوصی ات غیر شناختي داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینالده ایشالان
است.
 ایجاد اهمیت برای فعالیت در عرصه و ارائه خدمات در نظام سالمت

شاخص پایش:
 درصد سواالت استاندارد و فاقد خطای آزمونها
 کاهش میزان افت تحصیلي دانشجویان
 درصد تغییر رشته پس از قبولي
 درصد موفقیت داوطلبان پس از قبولي در مقطع تحصیالت تکمیلي
 نسبت توانمندی های بالیني و قضاوتي پذیرفته شدگان آزمونها
 تعداد قوانین و آئین نامه های اصالح شده و متناسب با تغییرات

22

محور:
طراحی و پياده سازي نظام ارزیابی نهایی و تایيد صالحيت حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشکی در راستاي
ارتقاء کيفيت آموزش پزشکی

واحد مجری:
شورای عالي برنامه ریزی
با همکاری مرکز سنجش آموزش علوم پزشکي ،کلیه دبیرخانه ها ی معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشالکي و
خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 تدوین دستورالعمل علمي و آیین نامه اجرایي آزمون صالحیت پایان دوره
 تدوین استانداردهای الزم برای اعتباربخشي مراکز برگزار کننده آزمون فوق الذکر
 کمک به برگزاری دوره های آموزش اساتید و کارشناسان برای طراحي سواالت ارزیابي مهارت حرفه ای و
مدیریت آزمون
 ارزشیابي یک دوره اجرای آزمون بر اساس نظام فوق الذکر

شاخص پایش:
 تعداد دستورالعمل ها و سند استانداردهای ارسالي برای تصویب در شورای عالي برنامه ریزی
 گزارش ارزیابي اولیه مراکز متقاضي برگزاری آزمون
 میزان هزینه کرد اعتبارات در تجهیز مراکز واجد شرای اولیه
 تعداد دوره های برگزار شده آموزش اساتید و کارشناسان در زمینه ارزیابي صالحیت حرفه ای
 میزان تحقق برنامه ارزشیابي اجرای آزمون

76

ناظر به:
 سیاست  : 4نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت
 سیاست :0گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت
 سیاست :5ساماندهي بیمارستانها و مراکز آموزشي درماني

22

خروجی مورد انتظار:
انتظار می رود در صورت تحقق بسته ،دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی
حاصل گردد:

 ارتقالای کیفیالت خالالدمات آموزشالي در دانشالالگاهها و دانشالکده هالای علالالوم پزشالکي مطالالابق
استانداردهای ملي و بین المللي
 ارتقای کیفیت خدمات مراکز آموزشي درماني مطابق استانداردهای ملي و بین المللي
 ایجاد فضای رقابتي سازنده در دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزشي و درماني
 تضمین و ارتقای کیفیت برنامه ها و فرایندهای آموزش عالي علوم پزشکي

78

محور:
طراحی و اجراي برنامه اعتباربتشی موسسهاي دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکی

واحد مجری:
دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکي کشور
با همکاری دبیرخانه های حوزه آموزش و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابي دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکي
 طراحي و اجرای برنامه اعتبار بخشي موسسهای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکي
 تضمین و ارتقاء مستمر کیفیت در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکي

شاخصهای پایش:
 تعداد آییننامههالا و دسالتورالعملهالای مربالوط باله سالاختار و فرآینالد اعتباربخشالي دانشالگاهها و
دانشکدههای علوم پزشکي کشور در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکي کشور
 تعداد اسالتانداردهای اعتباربخشالي موسساله ای دانشالکده هالا ،مصالوب شالده در شالورای گسالترش
دانشگاههای علوم پزشکي کشور
 تعداد بازدیدهای انجام شده از دانشگاههای علوم پزشکي کشور
 تعداد دانشکده های اعتباربخشي شده در کشور
 استقرار و اجرای نرم افزار شناسنامه دانشکده ها

23

محور:
طراحی و اجراي برنامه اعتباربتشی موسسهاي مراکز آموزشی درمانی (مراکز ارائه خدمات آموزشی)

واحد مجری:
دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکي کشور
با همکاری دانشگاههای علوم پزشکي کشور

اهداف:
 ساماندهي صالدور مجالوز آموزشالي بالرای مراکالز آموزشالي درمالاني بالر اسالاس معیارهالای ارزشالیابي و
اعتباربخشي بیمارستانهای آموزشي
 نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابي از مراکز آموزشي درماني و اعطاء مجوز آموزشي آنها
 طراحي و اجرای برنامه اعتباربخشي موسسهای مراکز آموزشي درماني کشور

شاخصهای پایش:
 تعداد آییننامهها و دستورالعملهای مربوط باله سالاختار و فرآینالد اعتباربخشالي مراکالز آموزشالي
درماني کشور تصویب شده در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکي کشور
 تعداد استانداردهای اعتباربخش ي موسسهای مراکز آموزشالي درمالاني  ،مصالوب شالده در شالورای
گسترش دانشگاههای علوم پزشکي کشور
 استقرار و اجرای نرم افزار شناسنامه مراکز آموزشي درماني
 تدوین آییننامه اجرایي صدور مجوز آموزشي برای مراکز آموزشي درماني
 تعداد بازدیدهای انجام شده از مراکز آموزشي درماني
 تعداد مجوزهای اعطاء شده برای مراکز آموزشي درماني
 نسبت مراکز آموزشي درماني در هر استان و کشور که اطالعات خالود را در نالرمافالزار شناسالنامه
بیمارستانهای آموزشي تکمیل کردهاند
 نسبت مراکز آموزشي درماني اعتباربخشي شده در هر استان و کشور

83

محور:
اعتباربتشی برنامه هاي آموزشی در دانشگاههاي علوم پزشکی کشور

مجری :
شورای عالي برنامهریزی
با همکاری دبیرخانه های آموزشي معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 شناسایي نقاط قوت و ضعف در برنامه های آموزشي (کوریکولوم ها) به منظور ارائه بازخورد به مسئولین
ذی رب و گروههای بازنگری کوریکولوم در سطح کشور و دانشگاه ها جهت ارتقاء مستمر کیفیت
 نظام مند نمودن فرایند نظارت و ارزیابي برنامه های آموزشي
 طراحي و اجرای فرایند اعتباربخشي برنامه های آموزشي بصورت ادواری

شاخص های پایش
 تدوین معیارهای اعتباربخشي برنامه های آموزشي
 تدوین آئین نامه اجرایي انجام اعتباربخشي برنامه ای
 تعداد استانداردهای اعتباربخشي برنامه ای تصویب و ابالغ شده
 نسبت برنامه های آموزشي اعتباربخشي شده در کشور به کل برنامه ها

14

محور:
استانداردسازي فرایندهاي آموزش علوم پزشکی

واحد مجری:
مرکز مطالعات و توسعه آموزش
با همکاری کلیه دبیرخانه های معاونت آموزشي

اهداف:
 تدوین استانداردهای فرایندهای آموزشي
 توانمندسازی گروه های آموزشي
 ارزشیابي داخلي فرایندهای آموزشي بر اساس استانداردهای تدوبن شده

شاخصهای پایش:
 تعداد گروه ها و دپارتمان های آموزشي که جهت تحقق استانداردهای فرایندی توانمندسازی شده اند.
 تعداد گروه ها و دپارتمان های آموزشي که بر اساس استانداردهای فرایندی ارزشیابي شده اند.
 تعداد گروه ها و دپارتمان های آموزشي که واجد استانداردهای فرایندی مي باشند.

89

ناظر به:

 سیاست های دوازده گانه برنامه آموزش عالي حوزه سالمت

19

خروجی مورد انتظار:
انتظار می رود در صورت تحقق بسته ،دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی
حاصل گردد:

 تأمین امکانات و زیرساختهای الزم برای گسترش رشتهها و برنامالههالای آموزشالي جدیالد
خصوصاً در تحصیالت تکمیلي
 ارتقای توانمندی گروههای آموزشي در تربیت متخصصان
 تأمین بیمارستانهای آموزشي مجهز به منظور ارتقای کیفیت آموزشهای بالیني
 ایجاد شبکه گسترده فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش علوم پزشکي

81

محور:
بستر سازي براي کمال و تعالی (  )Excellenceرشته هاي علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بين رشته اي در
شرایط پسا تحریم

واحد مجری:
شورای عالي برنامه ریزی
با همکاری دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 ارتقای توانمندی علمالي و فنالي اعضالای هیئالت علمالي و دانشالجویان تحصالیالت تکمیلالي در زمیناله آخالرین
فناور یهای روز دنیا
 راه اندازی آزمایشگاه های مرجع آموزشي در کالن منطقه های کشور
 جهت دهي آموزش و پووهش دوره های تحصیالت تکمیلي در راستای تربیالت دانشالجویان فنالاور و تولیالد
محص والت مبتني بر دانش

شاخصهای پایش:
 تعداد دوره های برگزار شده برای ارتقای توانمندی علمي و فني اعضای هیئت علمي و دانشجویان تحصیالت
تکمیلي در سطح ملي
 تعداد اعضای هیئت علمي و دانشجویان تحصیالت تکمیلي اعزام شده به خارج از کشور به منظالور تحصالیل
آخرین فناور یهای ر وز دنیا
 تعداد آزمایشگاه های مرجع آموزشي راه اندازی شده در کالن منطقه های کشور
 تعداد ثبت اختراعات ملي یا پتنت های ثبت شده بین المللي حاصل از پایان نامه های دانشجوئي
 نسبت اعضای هیأت علمي و دانشجویان شرکت کننده در دوره های ارتقاء توانمندی

12

محور:
نقشه راه بقا براي تقویت زیر ساخت هاي تجهيزاتوی گروههواي آموزشوی دسوت انودرکار تربيوت دانشوجویان
کارشناسی ارشد و دکتري تتصصی)(Ph.D

واحد مجری:
معاونت اجرایي معاونت آموزشي
با همکاری شورای عالي برنامه ریزی ،دبیرخاناله هالای معاونالت آموزشالي و دانشالگاههای علالوم پزشالکي و خالدمات
بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 ترمیم بخشي از کاستي های موجود منابع و تجهیزات ناشي از توسعه کمي تحصیالت تکمیلالي در سالالهای
اخیر
 ایجاد انگیزه در گروههای مسئول دوره های تحصیالت تکمیلي از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکالرد
آموزشي
 ارتقای کیفیت آموزش عملي دوره های تحصیالت تکمیلي
 ارتقای کیفیت پایان نامه های تحصیالت تکمیلي
 افزایش ضریب تاثیر ( )Impact Factorانتشارات علمي حاصل از دوره های تحصیالت تکمیلي

شاخصهای پایش:
 میزان بودجه تخصیص یافته به گروههای مختلف برای تامین تجهیزات آزمایشگاهي
 تعداد پایان نامه های ثبت شده در جهت تولید محصول یا پووهش در مرز های دانش
 بررسي کیفیت مقاالت حاصل از پایان نامه های دانشجوئي( ضریب تاثیر ( ) Impact Factorمجلاله مربوطاله
و تعداد استنادات به مقاله) در بازه های زماني مختلف

86

محور:
طراحی و اجراي سيستم اطالعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور

واحد مجری:
معاونت اجرایي حوزه معاونت آموزشي
با همکاری حوزه های مختلف معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 طراحالالي و راه انالالدازی پورتالالال هالالای مالالورد نیالالاز و ارتقالالای پورتالالال هالالای موجالالود معاونالالت آموزشالالي و
دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکي کشور
 تهیه بانک جامع اطالعاتي رشته ها و مقاطع دایر در دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکي
 تهیه بانک جامع اطالعاتي اعضای هیات علمي دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکي
 تهیه بانک جامع اطالعاتي امکانات ،تجهیزات و فضاهای آموزشي دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکي
 مکانیزه نمودن فرآیندهای جاری تاسیس و ارزشیابي دوره ای رشته ها
شاخصهای پایش:
 تعداد پورتال های راه اندازی شده ویا ارتقا یافته معاونت آموزشي و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکي
 تعداد بانک جامع اطالعاتي رشته ها و مقاطع در دانشگاههای علوم پزشکي
 تعداد بانک جامع اطالعا تي اعضای هیات علمي دانشگاههای علوم پزشکي
 تعداد بانک جامع اطالعاتي امکانات ،تجهیزات و فضاهای آموزشي دانشگاههای علوم پزشکي
 تعداد فرآیندهای مکانیزه تاسیس و ارزشیابي دوره ای رشته ها در دبیرخانه ها و دانشگاهها

12

محور:
تقویت زیر ساخت هاي تجهيزاتی بيمارستانهاي آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگير در آموزش

واحد مجری:
معاونت اجرایي معاونت آموزشي
با همکاری دبیرخانه شورای آموزش پزشکي تخصصي و عمومي ،حالوزه هالای مختلالف وزارت بهداشالت ،درمالان و
آموزش پزشکي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 ترمیم بخشي از کاستي های موجود منابع و تجهیزات ناشي از توسعه کمي تحصیالت تکمیلالي در سالالهای
اخیر
 ایجاد انگیزه در گروههای مسئول دوره های پزشکي و دندانپزشکي عمومي ،تخصصي و فوق تخصصالي از
طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشي
 ارتقای کیفیت آموزش بالیني دوره های پزشکي و دندانپزشکي عمومي ،تخصصي و فوق تخصصي

شاخصهای پایش:
 میزان بودجه تخصیص یافته به بیمارستان ها ،کلینیک ها و مراکز آموزشي برای تامین تجهیزات مورد نیاز
 درصد انطباق تجهیزات و منابع موجود در بیمارستان ها ،کلینیک ها و مراکز آموزشي با نیازهای تجهیزاتالي
مورد نیاز برای توسعه آموزش

88

ناظر به:
 سیاست های دوازده گانه برنامه جامع آموزش عالي سالمت

13

23

محور:
طراحی و پياده سازي مدل جام و ادغام یافته و سامانه ارزیابی و نظارت بور فعاليوت دانشوگاهها در راسوتاي
تحقق سياست هاي دوازده گانه برنامه

واحد مجری:
کمیته تحقیق و توسعه
با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي کشور ،واحد فناوری اطالعالات معاونالت آموزشالي ،مرکالز
سنجش آموزش پزشکي کشور و دبیرخانه های معاونت آموزشي وزارت بهداشت

اهداف:
 تقویت روحیه ماموریت گرایي در دانشگاههای علوم پزشکي کشور
 همسوسازی ورفیت های دانشگاهها و قطب های دانشگاهي در جهت اهداف کالن آموزش پزشکي کشور
 ارائه بازخوردهای بههنگام جهت ارتقاء عملکرد دانشگاهها
 ایجاد بانک داده متمرکز از مجموعه رخداد های منتهي به آموزش در دانشگاه های علوم پزشکي کشور و
اتصال آن به بانک داده های موجود در زیر مجموعه های وزارت بهداشت دران و آموزش پزشکي
 ایجاد داشبورد اطالعات ي برای مدیران ارشد دانشگاهي و ستاد وزارتي برای رصد برخ

فعالیتهای

آموزشي دانشگاه

شاخصهای پایش:
 تعداد دانشگاههای مجری خودارزیابي
 تعداد دانشگاههای ارزیابي شده
 تعداد بازخوردهای ارائه شده به دانشگاهها
 میزان تحقق سیاستهای دوازدهگانه
 تعداد دانشگاه هایي که به شبکه سراسری داده های آموزشي متصل شده اند
 تعداد دانشگاه هایي که ارسال و روز آمد سازی منظم داده ها را انجام داده اند
 نسبت تحقق برنامه های ابالغي دبیرخانه های معاونت آموزشي به دانشگاه های علوم پزشکي کشور

34

محور:
طراحی و پياده سازي طرح رتبه بندي آموزشی دانشگاهها (راد )1

واحد مجری:
مرکز توسعه آموزش علوم پزشکي
با همکاری دبیرخانه مناطق آمایشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 شناسایي نقاط ضعف و تالش منسجم و هماهنگ ستاد وزارت و دانشگاهها برای رفع موانع و مشکالت
 هدایت دانشگاهها به سمت اهداف کالن بخش آموزش عالي کشور و حرکت به سوی دستیابي به اهداف نقشه
جامع علمي کشور
 افزایش روحیه همکاری در فضایي سالم و رقابتي برای سرعت بخشیدن به بالندگي دانشگاههای علوم
پزشکي کشور در بخش آموزش

شاخصهای پایش:
 تعداد دانشگاههای مجری خودارزیابي
 تعداد دانشگاههای ارزیابي شده

29

حوزه معاونت آموزشی ضمن تشکر از حمایت هاي بی دریغ
جناب آقاي دکتر حسن هاشمی وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
جناب آقاي دکتر باقر الریجانی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
اعضاي محترم شوراي معاونين وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
از همراهی و همکاري افراد ذیل در تدوین این سند قدردانی می نماید:
 دکتر حمید اکبری

 دکتر محمدعلي محققي

 دکتر عطاءاله پورعباسي

 دکتر مسلم بهادری

 دکتر امیراحمد اخوان

 دکتر سیدمحمد توانگر

 دکتر سید حسن امامي رضوی

 دکتر نادر ممتازمنش

 دکتر پروین پاساالر

 دکتر علي حائری

 دکتر طاهره چنگیز

 دکتر فرشید عالءالدیني

 دکتر شهرام یزداني

 دکتر سیدرضا مجدزاده

 دکتر احمد خالق نواد طبری

 دکتر فرشاد فرزادفر

 دکتر سعید عسگری

 دکتر جبرائیل نسل سراجي

 دکتر جمشید حاجتي

 دکتر سید ناصر استاد

 دکتر شهرام اجتماعي مهر

 دکتر محمد جلیلي

 آقای محمدحسین پورکاومي

 دکتر سید کامران سلطاني عربشاهي

 دکتر علي بیداری

 دکتر محمدمهدی صدوقي

 دکتر علیرضااستقامتي

 دکتر حسن ابوالقاسم گرجي

 دکتر سیدمنصور رضوی

 دکتر عظیم میرزازاده

 دکتر آبتین حیدرزاده

 دکتر فاطمه سادات نیری

 دکتر سیدمحسن رحیمي

 دکتر الهه ملکان راد

 دکتر نیما رضایي

 دکتر علي اکبر حق دوست

 دکتر سید علي حسیني

 دکتر سیدعلي ابطحي

 دکتر ابراهیم کالنتر

 دکتر زهره قمیان

 آقای نوراله اکبری دستک

 آقای عبدالناصر نوروززاده

 خانم زهرا خیری

 خانم سلمازسادات نقویالحسیني

همچنين از نظرات ارزشمند معاونين محترم آموزشی دانشگاههاي علوم پزشوکی و خودمات بهداشوتی درموانی
کشور در بازبينی ویرایش هشتم این سند کمال تشکر را دارد.
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