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برنامه راهبردي

بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی

مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه سالمت

در کالن منطقه یک آمایش آموزش عالی سالمت

1394- 1399سال 

1394ماه اسفندتاریخ تنظیم: 
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اولبسته 

پزشکیموزشدر آعلمیمرجعیتونگاريآینده

یکلهاييرگیجهتواستهایسمجموعه از سیاستسه ناظر به 
یعالآموزشنظامنینويافقهادرمندرجگانهدوازده

:سالمتحوزهدرکشور
نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام . 1سیاست
سالمت

. حضور در عرصه هاي آموزشی منطقه اي و جهانی4سیاست 
براي . تولید و بومی سازي شواهد معتبر علمی12سیاست 

ارتقاء آموزش عالی سالمت ( آموزش پژوهی)
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G1پزشکیوزشآمدرعلمیمرجعیتونگاري. آینده

G1O1  استقرار نظام رصد حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی در کالن منطقه . طراحی و
1395تا پایان سال درصد 100به میزان یک 

G1O1S1 . منطقهعلوم پزشکیمرجعیت علمی در دانشگاه هايشاخصهاي شناسایی و تدوین

G1O1S1A1 .علمیمرجعیتهايشاخصتدوین

G1O1S1A2 .علمیمرجعیتهايسنجهتدوین

G102.دانشگاههاي کالن منطقه یک تا 100استقرارنظام نوآوري در حوزه آموزش علوم پزشکی در طراحی و %
95پایان سال 

G1O2S1 .نظارت ، شناسایی و حمایت از نوآوري هاي آموزشی در کالن منطقه یک
G1O2S1A1 .آموزشیهاينوآوريگذارياشتراكبهورورمثبت،ايمنطقهسامانهاستقرار

G1O2S1A2 .ايمنطقهآموزشینوآوریهايانتخابوشناسایی

G1O2S1A3استقرار نظام حمایت هاي اجرایی،علمی و مالی از نوآوریهاي آموزشی .

G1O3 .تا% 100یزانمبهپزشکیعلومآموزشدرمرجعیتتحققراهنقشهونگاريآیندهسندتدوینوطراحی
95سالپایان

G1O3S1 .یکمنطقهکالندانشگاههايپزشکیعلوماموزشبرحاکمروندهايتحلیلوهاظرفیتشناسایی

G1O3S1A1.تعیین الزامات و اقدامات ضروري براي نیل به اهداف و غایت هاي توسعه آموزش علوم پزشکی

G1O3S1A2 .یکمنطقهکالنپزشکیعلومآموزشدرمرجعیتتحققراهنقشهونگاريآیندهسندتنظیم

G1O4. 95حداقل دو مرکز تا پایان سال توسعه مراکز تحقیقاتی در کالن منطقه یک آمایشی

G1O4S1 .طراحی و استقرار مرکز تحقیقات در آموزش پزشکی

G1O4S1A1. قه اينیازهاي منطتعیین الویت هاي آموزش پزشکی بر مبناي نیازهاي ملی و مبتنی بر

G1O4S1A2.اخذ مجوز راه اندازي مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
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G1O4S2 حمایت مادي و معنوي از نوآوریهاي آموزشی در دانشگاه هاي علوم پزشکی منطقه اعم از دولتی و غیر .
دولتی در جهت تبدیل نتایج تحقیقات به اقدامات عملی در ارتقاء آموزش  پزشکی

G1O4S2A1.معنويوماديحمایتبرايآموزشدرپژوهشهايالویتتعیین
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بسته دوم

سومنسلدانشگاههايويسبهحرکت

یکلهاييرگیجهتواستهایسناظر به سه سیاست از مجموعه 
کشوریعالآموزشنظامنینويافقهادرمندرجگانهدوازده

:سالمتحوزهدر

. نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در 1سیاست 
نظام سالمت

. حضور در عرصه هاي آموزشی منطقه اي و 4سیاست 
جهانی

. تولید و بومی سازي شواهد معتبر علمی 12سیاست 
براي ارتقاي آموزش عالی سالمت ( آموزش پژوهی)
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G2سومنسلدانشگاههايسويبه. حرکت

G2O1 .،نسلدانشگاههايبهدرگذاریکمنطقهکالنپزشکیعلومدانشگاههايو عملکردساختاربازنگريطراحی
برنامهتاپایاندرصد ساالنه20سوم به میزان 

G2O1S1 .کارآفریندانشگاهکارکردهايمدل براساسپزشکیعلومدانشگاههايو عملکردساختارطراحیباز

G2O1S1A1 .استقرار استانداردهاي ساختاري دانشگاههاي کارآفرین

G2O1S1A2 .استقرار استانداردهاي فرایندي دانشگاههاي کارآفرین

G2O1S1A3.استقرار استانداردهاي کارکردي دانشگاههاي کارآفرین

G2O1S1A4 زیر ساخت ها و منابع و استقرار استانداردهاي زیر ساختی دانشگاههاي کارآفرین. اصالح

G2O2 . طراحی واجراي الگوهاي کار آفرینی وخلق ثروت دانش بنیان در تمامی دانشگاههاي علوم پزشکی کالن
1396منطقه یک تاپایان سال 

G2O2S1خلق کارآفرینی و زش علوم پزشکی جهت . شناسایی ظرفیتهاي موجود منطقه اي و دانشگاهی در عرصه آمو
ثروت دانش بنیان 

G2O2S1A1 .تدوین نظام نامه نوآوري در مناطق آمایشی مبنی بر تعامل با وزارت علوم ، بخش صنعت و خدمات در منطقه آمایشی

G2O2S1A2 .منطقههايدانشگاهدربنیاندانشهايشرکتاندازيراه

G2O2S1A3 .منطقههايدانشگاهدررشدمرکزاندازيراه

G2O2S1A4 .منطقههايدانشگاهدرسالمتفناوريوعلمپاركاندازيراه

G2O2S1A5 .منطقههايدانشگاهدر) خطرپذیرگذاريسرمایه(هانوآوريازحمایتهايصندوقنمایندگیاندازيراه

G2O3 . مختلفمقاطع–رشته درصد 20نیروي انسانی، ساالنه تمام شده تربیت قیمتطراحی واستقرار سامانه محاسبه
برنامهتاپایانسالمتعالیآموزشآمایشیکمنطقهکالندرسالمتعالیآموزش

G2O3S1 .استقراروطراحیخصوصدر) کشوريسطحدر(ايمنطقهبرونوايمنطقهدرونمشارکتجلبوهماهنگی
سامانه
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G2O3S1A1 .دانشگاههردرسالمتعالیآموزشدروريبهرهافزایشواثربخشی–هزینهمطالعاتاجراي

G2O3S1A2 .یکمنطقهکالندرانسانینیرويتربیتشدهتمامقیمتمحاسبهسامانهاستقرار

G2O3S1A3 .انسانینیرويتربیتشدهتمامقیمتمحاسبه

.G2O4بهسالمتعالیآموزشايبودجهغیروورمحعدالتپایدار،مالیتخصیصوتامیننظامقرارتاسوطراحی
برنامهپایانتا% 20ساالنهمیزان

G2O4S1 .منطقهدانشگاههايدرآمدزاییجامعمدلبازطراحی

G2O4S1A1.منطقهکالندانشگاههايايبودجهغیردرآمدزاییهايظرفیتاحصاءوشناسایی

G2O4S1A2.اي علوم پزشکیطراحی مدل جامع در آمد زایی در دانشگاهه

G2O4S1A3.طراحی مدل گرانت هاي آموزشی در دانشگاههاي علوم پزشکی

G2O4S1A4.طراحی مدل وامهاي آموزشی در دانشگاههاي علوم پزشکی

G2O4S2 .تقاضا،کمبهتقاضاپرهايرشتهازاولویت،پربهاولویتکمهايرشتهازدرونیسوبسیدهاينمودنهدفمند
منطقهدانشگاههايمحرومفراگیرانبهبرخوردارفراگیران

G2O4S2A1 .منطقهکالندانشگاههايدرنیازموردوموجودهايرشتهوهاظرفیتاحصاءوشناسایی
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بسته سوم

آموزش پاسخگو و عدالت محور

هاييرگیجهتواستهایسسیاست از مجموعه چهارناظر به 
یعالآموزشنظامنینويافقهادرمندرجگانهدوازدهیکل

:سالمتحوزهدرکشور

. نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در 1سیاست 
نظام سالمت

. گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت2سیاست 

شبکه سازي در نظام آموزش عالی سالمت. 5سیاست

ارتقاء منابع انسانی بخش آموزش عالی . 9سیاست
سالمت
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G3آموزش پاسخگو و عدالت محور .

G3O1بار بیماریها و (نیازهاي جامعهبخش آموزش عالی سالمت مبتنی بر آموزشینیازهاي برآورد. طراحی و
در حوزه (مداخالت سالمت) و مرزهاي دانشتشخیص و درمانهاي مرتبط با پیشگیري،فناوري،)ریسک فاکتورها

95درصد تا پایان سال 100به میزان سالمت

G3O1S1 .نیازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي جامعه (بار بیماریها و ریسکطراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی
فاکتورها)

G3O1S1A1 .تعیین بار بیماریها و ریسک فاکتورها

G3O1S1A2 .(بار بیماري ها و ریسک فاکتورها)تهیه و بازنگري کوریکولومها بر اساس نیازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي جامعه

G3O1S2 .یصی و درمانی طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر فناوریهاي تشخ
(مداخالت سالمت)

G3O1S2A1 .(مداخالت سالمت)تهیه و بازنگري کوریکولومها بر اساس نیازهاي آموزشی مبتنی بر فناوریهاي تشخیصی و درمانی

G3O1S3مرزهاي دانشبر. طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی

G3O1S3A1ها بر اساس نیازهاي آموزشی مبتنی بر مرزهاي دانش. تهیه و بازنگري کوریکولوم

G3O1S4طراحی و تهیه راهنماي بالینی(گایدالین ها) بر اساس نیازهاي جامعه(بار بیماریها و ریسک فاکتورها .(،
فناوریهاي تشخیصی و درمانی(مداخالت سالمت) و مرزهاي دانش در حوزه سالمت

G3O1S4A1فناوریهاي ،)(بار بیماریها و ریسک فاکتورهادر منطقه ها) بر اساس نیازهاي جامعه. تهیه راهنماي بالینی(گایدالین
تشخیصی و درمانی و مرزهاي دانش

G3O2 .سالپایانتادرصد100میزانبهپزشکیعلومانسانینیرويمدیریتوریزيبرنامهنظاماستقراروطراحی
95

G3O2S1 .1404سالتاپزشکیعلومهايشتهرکلیهآموختهدانشتعدادنیازسنجی

G3O2S1A1 .هابیمارستانظرفیتازمنديبهرهباپرستارتربیت

G3O2S1A2 .پزشکیهايرشتهکلیهوداروسازيدندانپزشکان،پزشکان،اطالعاتبانکایجاد
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G3O2S1A3 .بومیدانشجویانپذیرشجهتراهکاربهترینتعیین

G3O2S1A4 .پزشکیعلومهايرشتهالتحصیالنفارغجذبجهتهکاررابهترینتعیین
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هارمبسته چ

آموزشهايبرنامهگرايماموریتو،هدفمندراهبرديتوسعه
سالمتعالی

یکلهاييرگیجهتواستهایسمجموعه از ناظر به چهار سیاست 
درکشوریعالآموزشنظامنینويافقهادرمندرجگانهدوازده

:سالمتحوزه

. نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت1سیاست 

توسعه دانش هاي نوین با تاکید بر حیطه هاي میان رشته اي . 3ستسیا
و تمرکز بر علوم و فناوریهاي نوین

. بهره مندي از فناوریهاي نوین در آموزش عالی سالمت8سیاست

خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سالمت. 11سیاست
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G4 .سالمتعالیآموزشهايبرنامهگرايماموریتوهدفمندراهبردي،توسعه
G4O1یکحداقلنهساالباالدستیاسنادبرمبتنیپزشکیعلومآموزشهايبرنامهگرايماموریتوراهبردي. ارتقاي

برنامهطولدریکمنطقهکالندربرنامه

G4O1S1 .طراحی و تدوین برنامه ایجاد رشته هاي جدید مبتنی بر مزیت هاي منطقه اي و ماموریت هر دانشگاه

G4O1S1A1 . اسقرار تهیه و تدوین برنامه درسی دوره پزشکی عمومی بر اساس نیازهاي نظام سالمت و با مد نظرقرار دادن سیاست
پزشک خانواده

G4O1S1A2تدوین برنامه آموزشی دوره تخصصی پزشک خانواده .

G4O1S1A3 .راه اندازي دانشکده هاي جدید

G4O2 . درصد نیاز شناسایی 100توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد باالدستی به میزان
95شده تا پایان سال 

G4O2S1 :به رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکییکمنطقهکالننیازبندياولویتوشناسایی

G4O2S2A1 . مبتنی بر اسناد باالدستی بخصوص نقشه جامع علمی سالمت1404تدوین برنامه جامع توسعه رشته هاي جدید تا سال

G4O2S2A2براي تهیه برنامه آموزشی رشته هاي جدید. تعیین ماموریت براي دانشگاههاي منطقه متناسب با ظرفیت و امکانات آن

G4O3 . تا پایان درصد 100توسعه برنامه هاي میان رشته اي متناسب با ظرفیت هاي فرابخشی حوزه سالمت به میزان
برنامه

G4O3S1  .از قبیل طب سالمندي ، پزشک خانواده، به رشته هاییمنطقهشناسایی ظرفیت هاي فرابخشی حوزه سالمت )
کینی، اختالالت متابولیک در نوزادان و ....)طب تس

G4O3S1A1 :تهیه نقشه نیازمندیهاي آموزش عالی سالمت،صنعت و ..... بطور استانی و کالن منطقه

G4O3S1A2 :تدوین نقشه نیازهاي دراز مدت آینده مبتنی بر اسناد آینده نگاري

G4O3S1A3 :نیازهاوهاظرفیتربمبتنیجدیدايرشتهمیانهايرشتهنیازسنجی

G4O3S1A4 :نیازهاوهاظرفیتبرمبتنیشدهمصوبهايرشتهکوریکولومطراحی
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بسته پنجم

توانمندوزداییسرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکزآمایش
دانشگاههاسازي

یکلهاييرگیجهتواستهایسمجموعه از ناظر به چهار سیاست 
کشوریعالآموزشنظامنینويافقهادرمندرجگانهدوازده

:سالمتحوزهدر
. نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام 1سیاست 
سالمت

. گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت2سیاست 

ساماندهی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی.6سیاست 

. تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی سالمت10سیاست 
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G5 .سازيتوانمندوزداییتمرکزگرایی،ماموریتسرزمینی،آمایش
دانشگاههاي کالن منطقه یک

G5O1 . 94د تا پایان سال درص100مناطق آمایشی کالن منطقه یک به میزان نمودنماموریت محور

G5O1S1 .طراحی و اجرایی سازي الگوهاي ارتقاء اختیارات دانشگاههاي کالن منطقه یک در حوزه آموزش عالی سالمت

G5O1S1A1.در امور مالی، اداري و آموزشی به در راستاي تفاهم نامهتدوین آیین نامه ها و دستورالعمل هاي واگذاري اختیارات
ههاي کالن منطقهدانشکده هاي دانشگا

G5O2 .غیر دولتی در ارائه خدمات آموزشی حداقل یک رشته ساالنه در دولتی وفراهم سازي و گسترش حضور بخش
منطقه تا پایان برنامه .

G5O2S1 .نیاز سنجی رشته هاي مورد نیاز جهت واسپاري به ارگانهاي آموزشی واجد شرایط

G5O2S1A1 .آموزش عالی سالمت در بخش غیر دولتیرش جغرافیاییتدوین و تصویب سند راهبردي گست

G5O2S1A2تدوین آیین نامه و نظارت بر اموزش علوم پزشکی در بخش غیر دولتی .

G5O2S1A3راه اندازي رشته هاي کاردانی مطابق با نیاز بخش آموزش عالی سالمت .

G5O2S1A4ش عالی سالمت. راه اندازي رشته هاي کارشناسی مطابق با نیازبخش آموز

G5O2S1A5راه اندازي مراکز آموزشی و مجتمع هاي آموزش عالی سالمت .

G5O3. اجراي نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه هاي آموزش مداوم در تمامی دانشگاههاي علوم پزشکی
درصد برنامه هاي جاري آموزش مداوم ساالنه تا پایان برنامه .20منطقه به میزان 

G5O3S1. آموزش مداوم جامعه پزشکی و پیراپزشکیبرنامه هاي جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی در اجراي

G5O3S1A1 .پیاده سازي نظام اعتبار بخشی

G5O3S1A2 .ارزیابی درونی و بیرونی مراکز آموزشی مجري آموزش مداوم

G5O3S1A3 کوچک،تعاملی و الکترونیک. پیاده سازي برنامه هاي آموزش مداوم از طریق آموزش گروه

G5O3S1A4 پیاده سازي مکانیسم جمع آوري و اطالع رسانی به موقع فعالیتهاي مربوط به مشمولین .
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G5O3S1A5:همگانیبهداشتمراقبتهاياولویتباآموزشینوینبرنامهتدوین

G5O3S1A6:بیمارستانیمراقبتهاياولویتباآموزشینوینبرنامهتدوین
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ششمبسته 

اعتالي اخالق حرفه اي

یکلهاييرگیجهتواستهایسمجموعه از سیاست دو ناظر به 
کشوریعالآموزشنظامنینويافقهادرمندرجگانهدوازده

:سالمتحوزهدر

نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام .1سیاست 
سالمت

ايحرفهاخالقسازينهادینه: 7سیاست
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G6ايحرفهاخالق. اعتالي
G6O1 . در تمامی دانشگاههاي استقرار نظام نیازسنجی، آسیب شناسی و ارتقاي ارزشها و اخالق حرفه ايطراحی و

1394علوم پزشکی کالن منطقه یک تا پایان سال 

G6O1S1ساماندهی شوراي اخالق پزشکی مطابق دستورالعمل ابالغی وزارت .

G6O1S1A1 .1394سالپایانتایکمنطقهکالنپزشکیعلومدانشگاههايتمامیدرپزشکیاخالقورايشتشکیل

G6O2 . در برنامه درسی اسالمی و باز تعریف کدهاي اخالق حرفه اي و مهارتهاي ارتباطی براساس آموزه هاي ایرانی
96درصد تا پایان سال 100به میزان مقاطع تحصیلی -تمامی رشته

G6O2S1 مشارکت گروههاي آموزشی ذیربط جهت باز تعریف کدهاي اخالقی حرفه اي و مهارتهاي ارتباطی رشته: جلب
هاي علوم پزشکی

G6O2S1A1  :منطقهدانشگاههايازیکهردرارتباطیمهارتهايوايحرفهاخالقآموزشیگروههايتشکیل

G6O3.ارائه باطی در سر فصل آموزشی سطوح مختلف توسعه و طراحی مفاهیم اخالق حرفه اي و مهارتهاي ارت
تا پایان برنامه .سالیانه درصد 20به میزان نظام سالمت دهنده خدمات 

G6O3S1شدهتعریفبازاخالقیکدهايبامطابقايحرفهاخالقآموزشیبرنامه هاي : طراحی

G6O3S1A1 .خدماتدهندگانارائهکلیهجهت....) ومداومشآموزخدمت،ضمنهايدورهازاعم( آموزشیهايدورهبرگزاري
سالمتنظام

G6O4 اعم از خدمات آموزشی، پژوهشی، اخالق حرفه اي در آموزش عالی سالمت پایش : طراحی و استقرار نظام )
منطقه یک تا پایان برنامه .کالن در هر یک از دانشگاههاي بهداشتی و درمانی) 

G6O4S1.یک در طراحی و استقرار نظام دیده بانی اخالق حرفه اي در نظام کالن منطقه ي جلب مشارکت دانشگاهها
آموزش عالی سالمت

G6O4S1A1.یکمنطقهکالندانشگاههايازیکهردرايحرفهاخالقبانیدیدهنظامتدوین آیین نامه
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G6O4S2 .میاندرارزشهایمایشیپمطالعهياجراوابزارطراحیبه منظور یککالن منطقه دانشگاههايمشارکتجلب
پزشکیعلومهايرشتهفراگیران

G6O4S2A1.معیارهاي اخالق حرفه اي و اسالمیو ساخت ابزارسنجشطراحی

G6O4S2A2اجراي مطالعه پیمایشی ارزشها در میان فراگیران رشته هاي علوم پزشکی .

G6O5 .درصد تحقق 100وزش عالی نظام سالمت به میزان توسعه زیر ساخت هاي اخالق حرفه اي در مراکز آم
شاخصهاي پیش بینی تا پایان برنامه

G6O5S1 :یک در شبکه سازي موسسات و متخصصین حوزه اخالق حرفه ايمنطقهکالندانشگاههايمشارکتجلب

G6O5S1A1.تدوین آیین نامه و حمایت از فعالیت هاي نطریه پردازي اخالق حرفه اي پزشکی

G6O5S1A2.پیاده سازي دستورالعمل ارزشیابی اخالق حرفه اي دستیاران

G6O5S1A3تدوین آیین نامه تاسیس و حمایت از فعالیت هاي انجمن هاي علمی و دانشجویی مرتبط با اخالق حرفه اي .

G6O5S1A4صت هاي مطالعاتی. راه اندازي دوره هاي تکمیلی براي اعضاي هیات علمی مانند فلوشیب،پسادکترا و فر

G6O6 .موسساتدرايحرفهاخالقسازينهادینهبرايپنهانکوریکولوممدیریتجامعبرنامهاجرايوتدوین
95سالپایانتاصددر20میزانبهسالمتعالیآموزش

G6O6S1.پنهانکوریکولوموضعیتسنجشابزارطراحی

G6O6S1A1 .حوزه هاي آموزشی،پژوهشی،درمان و اداريتدوین کدهاي اخالق حرفه اي در

G6O6S1A2ارزیابی کوریکولوم پنهان در دانشکده هاي دانشگاههاي کالن منطقه یک .

G6O6S1A3استقرار نظام پایش رعایت استانداردهاي اخالق حرفه اي در حوزه هاي آموزش،پژوهش،درمان و اداري .
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بسته هفتم

بین المللی سازي آموزش علوم پزشکی

هاييرگیجهتواستهایسمجموعه از ناظر به چهار سیاست 
یعالآموزشنظامنینويافقهادرمندرجگانهدوازدهیکل

:سالمتحوزهدرکشور
. توسعه دانش هاي نوین با تاکید بر حیطه هاي میان 3یاست س

رشته اي و تمرکز بر علوم و فناوري هاي نوین
. حضور در عرصه هاي آموزشی منطقه اي و جهانی4سیاست 
. ارتقاء منابع انسانی بخش آموزش عالی سالمت9سیاست 
. خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی 11سیاست 
سالمت
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G7 .پزشکیلومعآموزشسازيالمللیبین
G7O1. توسعه و گسترش برنامه هاي مشترك علمی آموزشی با مراکز معتبر بین المللی حداقل ساالنه یک برنامه

تا پایان برنامه .در کالن منطقه یک مشترك 

G7O1S1.. شناسایی و اولویت بندي مراکز معتبر جهت اجراي برنامه هاي مشترك علمی و آموزشی

G7O1S1A1.المللیبینمعتبرمراکزباآموزشیوعلمیمشتركهايبرنامهاجرايشرایطسازيبستر

G7O1S1A2.برگزاري برنامه مشترك با دیگر دانشگاههاي خارجی

G7O2.فرصتهاي ،گسترش تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاههاي داخلی و خارجی در قالب بورسهاي تحصیلی
تا پایان برنامه .دانشگاههاي علوم پزشکی منطقه در هریک از ساالنه مورد10تعداد به و موارد مشابه مطالعاتی 

G7O2S1.هايفرصت،شناسایی و ایجاد فرصتها جهت تبادل استاد در بین دانشگاههاي داخل در قالب بورسهاي تحصیلی
.و موارد مشابهمطالعاتی

G7O2S1A1 .صدور مجوز براي بورس تحصیلی در داخل کشور

G7O2S1A2. کشورداخلصدور مجوز براي فرصت مطالعاتی در

G7O2S2 .شناسایی و ایجاد فرصتها جهت تبادل استاد در بین دانشگاههاي خارج در قالب بورسهاي تحصیلی ،
فرصتهاي مطالعاتی و موارد مشابه.

G7O2S2A1.جملهاز(المللیبینرسانیاطالعسامانهبکار گیري ازEducationiran(

G7O2S2A2صدور مجوز براي بورس تحصیلی در خارج از کشور .

G7O2S2A3.صدور مجوز براي فرصت مطالعاتی در خارج  ازکشور

G7O3. درصد تا 3به میزان در دانشگاههاي علوم پزشکی کالن منطقه یک توسعه تعداد پذیرش دانشجویان خارجی
پایان برنامه 

G7O3S1 .جهت جذب دانشجویان خارجی.واجد شرایط کشورهاي بازاریابی فرصتها در بین

G7O3S1A1.جلب مشارکت سازمانهاي اسپانسر
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G7O3S1A2عقد تفاهم نامه با سازمانهاي ذیربط .

G7O4 :96سالپایانتادرصد100میزانبهايمنطقهپزشکیعلومآموزشالمللبینآمایشنقشهطراحی

: G7O4S1ماموریتوالمللیبینهايفعالیتبرايیکمنطقهکالنههايدانشگادرموجودهايظرفیتشناسایی
جهانومنطقهکشورهايباارتباطبرقراريجهتمنطقههايدانشگاهکردنمحور

G7O4S1A1 :عقد تفاهم نامه همکاري تحقیقاتی با دانشگاههاي منطقه و جهان

G7O4S1A2اي کالن منطقه به مجامع بین المللی. اطالع رسانی و معرفی ظرفیت هاي دانشگاهه

: G7O4S2یکمنطقهکالنههايدانشگاحضورجهتجهانومنطقهدرموجودسالمتعالیآموزشبازارهايشناسایی
موثرترتحقیقاتیوعلمیپیشرفتنتیجتاًومختلفهايملیتازبرتروفعالهايذهنجلبوالمللیبینهايعرصهدر

پزشکیمعلوههايدانشگا

G7O4S2A1 :دانشجوتربیتوپذیرشجهتکشورازخارجدرشعباندازيراه

G7O4S2A2 :دانشگاهیهايهمکاريایجادطریقازصنعتباهمکاريدفتراندازيراه

: G7O4S3خارجیدانشجویانپذیرشبرايالزماستانداردهايباهارشتهسازياستاندارد

G7O4S3A1 :جهت جذب دانشجو خارجیمحلرشتهاستانداردسازي

G7O4S3A2:جذب دانشجوي خارجی بر اساس رشته و محل

G7O5 :راهمسیرطراحی( Road Map )بامشتركآموزشیهايبرنامهوعلمیتبادالتشبکهسازياجراییو
96سالپایانتایکمنطقهکالندرجهانمعتبرهايدانشگاه

G7O5S1 :المللیبینمعتبرتحقیقاتیوآموزشینهادهايومراکزبالمیعارتباطاتگسترش

G7O5S1A1 :مشتركمجازيدپارتمانهاياندازيراه

G7O5S1A2 :المللیبینمعتبردپارتمانهايبامشتركپزشکیعلومآموزشهايدورهبرگزاري

: G7O5S1A3دنیامعتبرمراکزپزشکیآموزشدپارتمانهايباآموزشدرپژوهشطرحهايمشتركاجراي

G7O5S2:المللیبینقراردادهايخارجیطرفهايتشویقراستايدرالزمقانونیحمایتهايجلب
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G7O5S2A1 :خارجتحقیقاتیوآموزشیمراکزوههادانشگاسایرباشدهمنعقدمشتركفناوريوعلمیهمکاريقراردادهايعقد
کشور

G7O5S2A2 :کشورازخارجهايدانشگاهبامشتركعلمیسمینارهايوهاکنگرهبرگزاري

G7O6 :یکمنطقهکالنپزشکیآموزشپورتالساماندهیوطراحی( EducationIran )ظرفیتمعرفیمنظوربه
96سالپایانتاجهانوکشورسطحدریکمنطقهسالمتعالیآموزش

G7O6S1:المللیبینمعتبرتحقیقاتیوموزشیآنهادهايومراکزباعلمیارتباطاتگسترش

G7O6S1A1:کشورهاسایربهالمللیبینرایجزبانبهیکمنطقهکالنپزشکیعلومدانشگاههايمعرفی

:G7O6S1A2یکمنطقهکالنپزشکیعلومدانشگاههايدرالمللبیندانشجویانپذیرشظرفیتمعرفی

G7O7 :پایانتایکمنطقهکالنپزشکیعلومآموزشموسساتوهادانشگاهلیالملبیناعتباربخشینظامطراحی
96سال

: G7O7S1هايسازمانتوسطیکمنطقهکالنپزشکیعلومهايدانشگاهبخشیاعتبارزمینهنمودنفراهم
خارجیوداخلیمعتبراعتباربخشی

: G7O7S1A1خارجیوداخلینداردهاياستاچارچوببامطابقي منطقه هادانشگاهاعتباربخشی
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تمشهبسته

توسعه آموزش مجازي در علوم پزشکی

یکلهاييرگیجهتواستهایسمجموعه از سیاست پنج ناظر به 
درکشوریعالآموزشنظامنینويافقهادرمندرجگانهدوازده

:سالمتحوزه
. نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت1سیاست 
مت. گسترش عدالت در آموزش عالی سال2سیاست 
. حضور در عرصه هاي آموزشی منطقه اي و جهانی4سیاست 
شبکه سازي در نظام آموزش عالی سالمت. 5سیاست
بهره مندي از فناوریهاي نوین در آموزش عالی سالمت. 8سیاست
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G8پزشکیعلومدرمجازيآموزش. توسعه
G801 تا پایان در هر یک از دانشگاههاي کالن منطقه سه رشته : توسعه الگوهاي آموزش از راه دور و مجازي حداقل

95سال 

G8O1S1:مجازيآموزشنیازموردهايرشتهتوسعهطراحی و

G8O1S1A1ریزي هاي برنامههاي مورد نیاز در قالب آموزش از راه دور و مجازي (از جمله رشتهبندي رشتهت: نیازسنجی و اولوی
الکترونیکی و آموزش پزشکی)

G8O1S1A2ریزي الکترونیکی و آموزش پزشکیهاي برنامهاندازي رشته: تهیه و تنظیم مستندات راه

G8O1S2هاي مجازي موزش رشتهافزاري جهت آافزاري و سختسازي بستر نرم: فراهم

G8O1S2A1 :هاي مجازي افزارهاي مورد نیاز جهت آموزش رشتهسختتامین

G8O1S2A2 :هاي مجازي افزارهاي مورد نیاز جهت آموزش رشتهنرمتامین

G8O1S3 :ریزي الکترونیکی و آموزش پزشکیهاي مجازي برنامهاندازي رشتهراهطراحی و

G8O1S3A1 :ریزي الکترونیکی و آموزش پزشکیهاي برنامهاندازي رشتهراهشرایطآماده سازي

G8O1S3A2ریزي الکترونیکی و آموزش پزشکیهاي برنامههاي مجري رشتهنامه با یکی از دانشگاه: انعقاد تفاهم

G802 : یک تا کالن منطقههر یک از دانشگاههاي دانشکده در یک توسعه،طراحی دانشکده آموزش مجازي حداقل
برنامهایان پ

G8O2S1دانشکده مجازياندازي : طراحی و راه

G8O2S1A1 :تامین امکانات سخت افزاري مورد نیاز

G8O2S1A2 :تامین امکانات نرم افزاري مورد نیاز

G8O2S1A3پیگیري اخذ مجوز دانشکده مجازي :
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G8O2S2 :در برنامه هاي تئوري،عملی و طراحی و راه اندازي نرم افزار هاي تخصصی براي ادغام آموزش مجازي
بالینی(مانند سیستم مدیریت یادگیري،سامانه راند آموزشی،سامانه مشاوره پزشکی،بیمارستان مجازي،داروخانه مجازي و 

(...

G8O2S1A1 :) راه اندازي نرم افزار سیستم مدیریت یادگیريLMS(

G8O2S1A2 :همکاري در تهیه محتواي کورسهاي ان الین

G8O2S1A3 :اه اندازي سامانه راند آموزشیر

G8O2S1A4 :همکاري در تهیه محتواي تم هاي طولیMeta Skills و بسته هايStudent Support

G8O2S3 .طراحی و راه اندازي مرکز آموزش مجازي

G8O2S3A1 :تامین امکانات سخت افزاري مورد نیاز جهت راه اندازي مرکز آموزش مجازي

G8O2S3A2 :جهت راه اندازي مرکز آموزش مجازيت نرم افزاري مورد نیازتامین امکانا

G8O2S3A3پیگیري جهت راه اندازي مرکز آموزش مجازي :

G8O2S4 .طراحی نظام اعتباربخشی آموزش مجازي

G8O2S4A1 :بخشی آموزش مجازيراحصاء شاخصهاي اعتبا

G8O2S4A2 :آموزش مجازيدرون و برون دانشگاهیبخشیاجراي اعتبار

G8O3 : 100توسعه زیر ساخت ها و منابع فیزیکی ،اطالعاتی و انسانی الزم براي توسعه آموزش مجازي به میزان
برنامهدرصد تا پایان 

G8O3S1 براي توسعه آموزش مجازيو تامین منابع ظرفیت هاي موجود : شناسایی

G8O3S1A1 :براي توسعه مجازي سازياطالعاتی مورد نیاز انسانی،منابع فیزیکی،تدوین شناسنامه

G8O3S1A2 :ها و تصویب آنهاتدوین کوریکولوم

G8O3S1A3 :اندازي پرتال آموزش مجازيراه

G8O3S1A4 :هیات علمی در زمینه آموزش مجازياعضايتوانمندسازي
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G8O4 : و مقاطع توسعه زیر ساخت ها در ظرفیت سازي برنامه و کوریکولومهاي متداول آموزشی با تاکید بر رشته
تحصیالت تکمیلی

G8O4S1 : شرح حال و خالصه پروندهآموزشی اعم از کار پوشه،کارنما،طراحی شبکه الکترونیک

G8O4S1A1 :رشته هاي فوق تخصصیبراي شرح حال و خالصه پروندهکارنما،آموزشی اعم از کار پوشه،یک راه اندازي شبکه الکترون

شته پزشکی عمومیکارآموزان و کارورزان ر، دستیاران، 

G8O4S1A2 :تخصصی، تخصصی و پزشکی فوقتوسط دانشجویان شرح حال و خالصه پرونده،پیگیري تکمیل کارپوشه و کارنما
عمومی
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نهمبسته 

پزشکیعلومآزمونهايوارزیابینظامارتقاء

یکلهاييرگیجهتواستهایسمجموعه از سیاست سه ناظر به 
کشوریعالآموزشنظامنینويافقهادرمندرجگانهدوازده

:سالمتحوزهدر
. گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت2سیاست 
. نهادینه سازي اخالق حرفه اي7سیاست 
. ارتقاء منابع انسانی بخش آموزش عالی سالمت9سیاست 
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G9 .پزشکیعلومآزمونهايوارزیابینظامارتقاء
G9O1بین مناطق دهگانه تا پایان :ارتقاي رتبه آزمونهاي دانشگاههاي علوم پزشکی کالن منطقه یک به رتبه سوم در
برنامه

G9O1S1 :سازياستانداردوفراگیرانوداوطلبانارزیابیوسنجشنوینهايشیوهوهاتکنیکساماندهیوشناسایی
سواالت

G9O1S1A1:استاندارد سازي سواالت

G9O1S1A2:فراگیرانوداوطلبانابیارزیوسنجشوسواالتاستانداردسازيافزارهاينرمرسانیبروزوتهیه

G9O1S1A3:استانداردسواالتتهیهبرايعلمیهیأتاعضايتوانمندسازيکارگاهبرگزاري

G9O1S1A4:تهیه بانک تست سواالت

G9O2:سنجش و ،شکی به منظور بهبود فرایند پذیرشطراحی واستقرار مرکز منطقه اي سنجش آموزش  علوم پز
در بین مناطق دهگانه تا پایان برنامهارزشیابی و کسب  رتبه سوم

G9O2S1:پزشکیعلومآموزشسنجشايمنطقهمرکزجهتالزمافزارينرموافزاريسختبسترسازي

G9O2S2A1 :پزشکیعلومآموزشسنجشايمنطقهمرکزنیازافزارموردسختتامین

G9O2S2A2 :پزشکیعلومآموزشسنجشايمنطقهمرکزنیازموردافزارنرمتامین

G9O2S2A3 :راه اندازي واحد آمار و انفورماتیک

G9O3 بستر سازي  نظام پذیرش  منطقه اي دانشجویان علوم پزشکی درمقاطع تحصیالت تکمیلی حداقل یک مقطع :
تا پایان برنامهسالیانه

G9O3S1 یکاي دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی کالن منطقه: طراحی شیوه نامه پذیرش منطقه

G903S1A1 :یکمنطقهکالنتکمیلیتحصیالتمقاطعدانشجویانايمنطقهپذیرشنامهشیوهتدوین

G903S1A2 :تدوین و اصالح قوانین و مقررات متناسب با تغییرات
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G9O4 طراحی وپیاده سازي نظام ارزیابی نهایی وتایید صالحیت حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشکی  به میزان :
% تا پایان برنامه100

G9O4S1 :   طراحی استانداردهاي الزم جهت اعتبار بخشی دانشگاههاي برگزار کننده آزمون

G904S1A1:آزمونکنندهبرگزارهايدانشگاهاعتباربخشیهايسنجهتدوینوهاشاخصاحصاء

G904S1A2:آزمونکنندهبرگزارهايدانشگاهاعتباربخشیاجراي

G904S2:نمند سازي اساتید وکارشناسان جهت طراحی سواالت ارزیابی مهارت حرفه ايتوا

G904S2A1 :کارشناسانواساتیدتوانمندسازيآموزشیهايدورهبرگزاري
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دهمبسته 

اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان هاي آموزشی

یکلهاييرگیجهتواستهایسمجموعه از سیاست سه ر به ناظ
کشوریعالآموزشنظامنینويافقهادرمندرجگانهدوازده

:سالمتحوزهدر
. نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام 1سیاست 
سالمت

. گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت2سیاست 
موزشی درمانی. ساماندهی بیمارستانها و مراکز آ6سیاست 
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G10آموزشیهايبیمارستانوموسساتبخشی.  اعتبار
G10O1.100آموزشی درمانی به میزان اجراي الگوهاي اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانها و مراکزافزایش سطح

.96درصد تا پایان سال 

G10O1S1استقرار الگوي اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانها در مراکز آموزشی و درمانی :

G10O1S1A1 :مربوطهدانشگاهتوسطدرمانیوآموزشیمراکزآموزشیاعتباربخشیانجام

G10O1S1A2 :یکمنطقهکالندرشدهاعتباربخشیزشیآموهايبیمارستانبنديرتبهتحلیل

G10O2 در : ارتقاء بیمارستانهاي آموزشی جهت ورود به عرصه اعتبار بخشی هاي بین المللی حداقل یک بیمارستان
تا پایان برنامه .هر دانشگاه کالن منطقه 

G10O2S1 :المللیبینآموزشیاعتباربخشیمدلطراحی

G10O2S1A1:المللیبیناعتباربخشیاخصهايتهیه و تدوین ش

G10O2S1A2 :المللیبینبیمارستانها بر اساس شاخصهاي اعتباربخشیاجراي

G10O3 :100میزانبهپزشکیعلومهايودانشکدهدانشگاهآموزشیاعتباربخشیالگوهاياجرايسطحافزایش
96سالپایانتادرصد

G10O3S1 :پزشکیعلومهايدانشکدهودانشگاهدریآموزشاعتباربخشیالگوياستقرار

G10O3S1A1:یکمنطقهکالندرپزشکیعلوميهاودانشکدهدانشگاهآموزشیاعتباربخشیتهیه و تصویب شاخصهاي

G10O3S1A2 .کالن منطقهپزشکیعلومهايدانشکدهودانشگاهدرونی و بیرونی اعتباربخشیانجام

: G10O3S1A3منطقهکالندرشدهاعتباربخشیهايدانشکدهوشگاهدانبنديرتبهتحلیل

G10O4 :یکحداقلالمللیبینهاياعتباربخشیعرصهبهورودجهتپزشکیعلومهايدانشکدهودانشگاهارتقاء
برنامه.پایانتامنطقهکالندانشگاههردردانشکده
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G10O4S1 :المللیبینآموزشیاعتباربخشیمدلطراحی

G10O4S1A1:تهیه مجموعه تطبیقی مدلهاي اعتبار بخشی آموزشی بین المللی

G10O4S2A1:المللیبینآموزشی اعتباربخشیاجراي
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بسته یازدهم

علوم آموزشساختهايزیرارتقايوتوسعه

پزشکی

مندرجگانهدوازدهناظر به تمامی سیاستهاي
درکشوریعالآموزشنظامنینويافقهادر

سالمتحوزه
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G11پزشکیعلومآموزشساختهايزیرارتقايو. توسعه

G11O1 :رشتهبینونوینهايرشتهبویژهپزشکیعلومهايرشتهتعالیوکمالبرايبسترسازيدراستانداردبهبود
برنامهپایانتادرصد100میزانبهاي

G11O1S1 :توانمند سازي اعضاي هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینه آخرین فناوریهاي دنیا

G11O1S1A1 :کارگاه آموزشی ثبت نوآوریها و پتنت هابرگزاري

:G11O1S1A2شی در کالن منطقهراه اندازي آزمایشگاههاي مرجع آموز

G11O1S1A3.اعزام اعضاي هیات علمی به منظور تحصیل آخرین فناوریهاي روز دنیا

G11O1S1A4.نوینهايآوريفنباآشناییجهتکارگاهبرگزاري

G11O1S1A5.نوینهايآوريفنباآشناییجهتسمیناربرگزاري

G11O1S1A6.تدریسروشهايدورهمنظمبرگزاري

.G11O1S2تکمیلیتحصیالتدانشجویانفنیوعلمیتوانمنديارتقاء

G11O1S2A1.اطالعاتوفناوريتخصصیرشتهبامرتبطنوینهايآوريفنباآشناییجهتکارگاهبرگزاري)IT   (

G11O1S2A2.اعزام دانشجویان به منظور تحصیل آخرین فناوریهاي روز دنیا

G11O1S2A3.تکمیلیتحصیالتدانشجویانتوانمنديارزیابیجهتمنطقهکالنسطحدرمپیادالوهاآزمونبرگزاري

G11O1S3 :درمانوبهداشت(جامعاطالعاتیبانکطراحی و ایجاد(

G11O1S3A1:تدوین شناسنامه تجهیزات آموزشی گروهها،دانشکده ها و بیمارستانها

G11O1S3A2:آموزشیهیزاتتججامعاطالعاتیبانکپورتالروزرسانیبه

G11O2:تا% 100میزانبهیکمنطقهکالندرپزشکیعلومآموزشیکپارچهاطالعاتیسیستماستقراروطراحی
95سال پایان

G11O2S1 :اطالعاتیبانکایجادراستايدرپورتالاندازيراهوطراحی

G11O2S1A1 :تحصیلیمقاطعوهارشتهاطالعاتیجامعبانکروزرسانیبه
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G11O2S1A2:تهیه بانک جامع اعضاي هیات علمی

G11O2S1A3 :آموزشیفضايوامکاناتاطالعاتیجامعبانکرسانیروزبه

G11O3 :پایانتا% 20ساالنهدانشجویانتقویتجهتآموزشیهايگروهتجهیزاتیهايساختزیرتقویتوبهبود
نامه

G11O3S1 :آموزشیهايگروهنیازموردتجهیزاتینتامومنابعنیازسنجیوشناسایی

G11O3S1A1. آموزشیگروههايو امکانات مورد نیازمنابع نیازسنجی

G11O3S1A2.آموزشیهايگروهنیازموردانسانی منابعنیازهايتأمین

G11O4هدفمنديهاآموزشمنظوربهیکمنطقهدانشگاههايدرزنانجامعهايبیمارستاناندازيراهو. توسعه
برنامهپایانتاموردیک

G11O4S1.زنانجامعبیمارستانجانماییجهتیکمنطقهکالندانشگاههايآمادگیمیزانوهافرصتشناسایی

G11O4S1A1.تدوین شناسنامه تجهیزات و منابع فیزیکی و انسانی مرتبط موجود

G11O4S1A2 . مورد نیازتدوین شناسنامه تجهیزات،منابع فیزیکی و انسانی

G11O4S2.زنانجامعبیمارستانجانماییجهتیکمنطقهکالندربخشیبرونوبخشیدرونهماهنگی

G11O4S2A1 :نتیجهحصولتامنطقهدرنفوذصاحبوذیصالحگروههايبابخشیبرونهماهنگی

G11O4S2A1 :یکمنطقهکالندربخشیدرونهماهنگی

G11O4S2A1.تان جامع زنانراه اندازي بیمارس
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بسته دوازدهم

برنامه پایش بسته هاي تحولی

سیاست هاي دوازده گانه برنامه جامع آموزش عالی سالمتسیاست. 
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G12برنامه پایش بسته هاي تحولی .

G1201 :کالنهايدانشگاههايفعالیتبرنظارتوارزیابیسامانهیافته،ادغاموجامعمدلسازيپیادهوطراحی
95سالپایانتادرصد100میزانبهیکمنطقه

G12O1S1 نظارت بر فعالیت هاي آموزشی مدل جامع ارزیابی وو انتخاب : شناسایی

G12O1S1A1 :آموزشنواوريوتحولهايبستهبرنظارتوارزیابیجامعمدلتدوین

G12O1S1A2 :آموزشنواوريوتحولهايبستهبرارزیابیونظارتوپایشهايشاخصاحصاء

G12O1S2 :یکمنطقهکالندانشگاههايدرآموزشنواوريوتحولهايبستهبرنظارتوپایش

G12O1S2A1 :انجام پایش دوره اي بر نحوه اجراي بسته هاي تحول و نوآوري

G1202 :تاساالنهدرصد100میزانبهطقهمنهايدانشگاهآموزشیبنديرتبهطرحسازيپیادهوطراحیوتوسعه
برنامهپایان

G12O2S1 بازطراحی طرح رتبه بندي آموزشی دانشگاه ها :

G12O2S1A1 : هادانشگاهآموزشیبنديرتبهتحلیل و


