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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 ديتاریخ 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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G1یپزشکآموزشدرعلمیمرجعیتونگاري. آینده
G1O1  استقرار نظام رصد حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش . طراحی و

1395تا پایان سال درصد 100به میزان علوم پزشکی در کالن منطقه یک 

G1O1S1 . مرجعیت علمی در شاخصهاي شناسایی و تدوین
منطقهعلوم پزشکیدانشگاه هاي

G1O1S1A1 .علمیمرجعیتهايشاخصتدوین

G1O1S1A2 .احصاي شاخص هاي مرجعیت علمی

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

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

G1O2S1A1 .گذارياشتراكبهومرورثبت،ايمنطقهسامانهاستقرار
آموزشیهاينوآوري

G1O2S1A2 .ايمنطقهآموزشینوآوریهايانتخابوشناسایی

G1O2S1A3 .هریکدرپزشکیآموزشراهبرديتحقیقاتمرکزاستقرار
یکمنطقهکالنهايدانشگاهاز
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G1O3 .آموزشدرمرجعیتتحققراهنقشهونگاريآیندهسندتدوینوطراحی
95سالپایانتا% 100میزانبهزشکیپعلوم

G1O3S1 .اموزشبرحاکمروندهايتحلیلوهاظرفیتشناسایی
یکمنطقهکالندانشگاههايپزشکیعلوم

G1O3S1A1.برحاکمهايروندتحلیلوشناساییکارگروهتشکیل
منطقهپزشکیعلومآموزش

G1O3S2دریتمرجعتحققراهنقشهونگاريآیندهسند. تنظیم
یکمنطقهکالنپزشکیعلومآموزش

G1O3S2A1راهنقشهونگاريآیندهسندتدوینکارگروه. تشکیل
مرجعیت
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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)



7

G2 .سومنسلدانشگاههايسويبهحرکت
G2O1 .،منطقهکالنپزشکیعلومدانشگاههايو عملکردساختاربازنگريطراحی

برنامهتاپایاندرصد ساالنه20سوم به میزان نسلدانشگاههايبهدرگذاریک

G2O1S1 .پزشکیعلومدانشگاههايو عملکرد ساختارطراحیباز
کارآفریندانشگاهکارکردهايمدل براساس

G2O1S1A1دانشگاهمدلجهت تدوینتخصصیهايکمیته. تشکیل
تطبیقیمطالعاتباکارآفرین

G2O1S1A2دانشگاهمدلبرمبنايمنطقهدانشگاههايدرونی. ارزیابی
کارآفرین

G2O1S1A3.دانشگاهمدلمبنايبرمنطقهدانشگاههايدرونیارزیابی
کارآفرین

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

G2O2S1نشگاهی در . شناسایی ظرفیتهاي موجود منطقه اي و دا
خلق ثروت دانش کارآفرینی و عرصه آموزش علوم پزشکی جهت 

بنیان 
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G2O2S1A1 .دانشگاهیوايمنطقههايظرفیتشناساییکارگروهتشکیل

G2O2S1A2 .برنامهپایانتامنطقهدانشگاههايدررشدمرکزاندازيراه

G2O2S1A3 .دریپزشکعلومهايفناوريوعلمپاركاندازيراه
برنامهپایانتامنطقهدانشگاههاي

G2O2S1A4 .هانوآوريازحمایتهايصندوقنمایندگیاندازيراه
برنامهپایانتامنطقهدانشگاههايدر) خطرپذیرگذاريسرمایه(

G2O2S1A5.دروريبهرهافزایشواثربخشی–هزینهمطالعاتاجراي
دانشگاههردرالیانهسمطالعهیکحداقلسالمتعالیآموزش

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

برنامهتاپایانسالمتعالیآموزش

G2O3S1 .منطقهبرونوايمنطقهدرونمشارکتجلبوهماهنگی
سامانهاستقراروطراحیخصوصدر) کشوريسطحدر(اي

G2O3S1A1 .تمامقیمتمحاسبهبرنامهاستقرارجهتتخصصیتیمتشکیل
انسانینیرويتربیتشده
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G2O3S1A2 .انسانینیرويتربیتشدهتمامقیمتمحاسبهسامانهاستقرار
یکمنطقهکالندر

G2O3S1A3 .درصد20درانسانیينیروتربیتشدهتمامقیمتمحاسبه
سالهردرمنطقهدرسالمتعالیآموزشمقاطع–رشته

.G2O4غیرومحورعدالتپایدار،مالیتخصیصوتامیننظاماسقراروطراحی
برنامهپایانتا% 20ساالنهمیزانبهسالمتعالیآموزشايبودجه

G2O4S1 .منطقهدانشگاههايدرآمدزاییجامعمدلبازطراحی

G2O4S1A1.ايبودجهغیردرآمدزاییهايظرفیتاحصاءوشناسایی
منطقهکالندانشگاههاي

G2O4S2 .کمهايرشتهازدرونیسوبسیدهاينمودنهدفمند
فراگیرانتقاضا،کمبهتقاضاپرهايرشتهازاولویت،پربهاولویت

منطقهدانشگاههايمحرومفراگیرانبهبرخوردار

G2O4S2A1 .نیازموردوموجودهايرشتهوهاظرفیتاحصاءواییشناس
منطقهکالندانشگاههايدر
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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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G3 .آموزش پاسخگو و عدالت محور

G3O1 طراحی و برآورد نیازهاي بومی به منابع انسانی بخش آموزش عالی سالمت .
94درصد تا پایان سال 100مبتنی بر نظام سطح بندي ارائه خدمات به میزان 

G3O1S1 نیاز سنجی نیازهاي بومی به منابع انسانی تخصصی سالمت .
براساس سطح بندي ارائه خدمات 

G3O1S1A1 . تشکیل کارگروه نیاز سنجی نیروي انسانی

G3O1S2 .طراحیFocus Group Discussionنیرويبرآوردجهت
بنديسطحبامطابقسالمتبخشنیازموردسالمتتخصصیانسانی

خدماتارائه

G3O1S2A1 .تخصصیانسانینیرويتاییدجهتکانونیگروهشکیل
شدهآوردبرسالمت

G3O2 . و منطقه اي ارتقاي محتوي آموزش عالی سالمت مبتنی بر نیازهاي
هاي پایه و بالینی تا ریکولومودرصد ک20بین المللی به میزان ملی و استانداردهاي 

95پایان سال 
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G3O2S1 .کوریکولومهاي آموزش  عالی سالمت مبتنی بر بازنگري در
منطقه اينیازهاي 

G3O2S1A1 .عالیآموزشکوریکولومهايطراحیبازوارتقاءکمیتهتشکیل
ايمنطقهنیازهايبرمبتنیسالمت

G3O2S2آموزشی عالی سالمت مبتنی بر هايدر کوریکولوم. بازنگري
و ملیاستانداردهاي بین المللی

G3O2S2A1 .عالیآموزشکوریکولومبازطراحیوارتقاءکمیتهتشکیل
ملیوالمللیبیناستانداردهايبرمبتنیسالمت

G3O3 .کالندانشگاههايدرسالمتعالیآموزشبانیدیدهنظاماستقراروطراحی
95سالپایانتایکمنطقه

G3O3S1 . طراحی نظام دیده بانی آموزش عالی سالمت

G3O3S1A1 .سالمتعالیآموزشبانیدیدهنظامکارگروهتشکیل

G3O3S1A2 .احصاء شاخصهاي دیده بانی آموزش عالی سالمت

G3O3S2 . فراهم نمودن بستر استقرار نظام دیده بانی آموزش عالی
سالمت
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G3O3S2A1 . آموزش فراهم آوري امکانات سخت افزاري نظام دیده بانی
سالمتعالی 

G3O4 .تمر کیفیت در عرصه آموزش عالی سالمت  اجراي حداقل یک مدل ارتقاء مس
95کیفیت تا پایان سال ارتقاي 

G3O4S1 . طراحی و استقرار مدل تعالی آموزش عالی سالمت در
دانشکده هاي تابعه

G3O4S1A1 .عالیآموزشدرکیفیتارتقايمدلانتخابوکارگروهتشکیل
سالمت

G3O4S1A2 .دانشگاههادرگزیدهبرمدلسازيپیاده

G3O5 . درصد  تا 20توسعه و گسترش بستر آموزش مبتنی بر جامعه ساالنه به میزان
پایان برنامه

G3O5S1 . استاندارد سازي مراکز بهداشتی و درمانی منتخب جهت
آموزش و مهارت اندوزي مبتنی بر جامعه

G3O5S1A1 .وبهداشتیمراکزشاخصهاياحصاءوکارگروهتشکیل
جامعهبرمبتنیاندوزيمهارتوآموزشجهتاستاندارددرمانی

G3O5S1A2 .درمانیبهداشتیمرکزسازياستاندارد
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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



16

G4 .برنامهگرايماموریتو،هدفمندراهبرديتوسعه
سالمتعالیآموزشهاي

G4O1برمبتنیپزشکیعلومآموزشهايبرنامهگرايماموریتوراهبردي. ارتقاي
برنامهطولدریکمنطقهکالندربرنامهیکحداقلساالنهباالدستیاسناد

G4O1S1افزارينرموافزاريسختهايساختزیرنمودن. فراهم
مبنايبریکمنطقهکالنویژههايماموریتنمودنعملیاتیجهت
دستیباالاسناد

G4O1S1A1 .نمودنعملیاتیجهتتخصصیهايکارگروهتشکیل
ویژههايتماموری

G4O2 .رشته در کالن 5حداقل واسطحدنیروهايتربیتنظاماستقراروطراحی
منطقه یک تا پایان برنامه

G4O2S1 :تربیتبهیکمنطقهکالننیازبندياولویتوشناسایی
واسطحدنیروهاي

G4O2S1A1 .اولویتوشناساییجهتتخصصیهايکارگروهساماندهی
واسطحدنیروهايتربیتبهیکمنطقهکالننیازبندي
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G4O2S1A2 .،کاردانیهايرشتهکوریکولومبازطراحیوطراحیبررسی
واسطحد

G4O3 درصد وضع 20به میزان منطقه . توسعه مقاطع تحصیالت تکمیلی مبتنی بر نیاز
موجود تا پایان برنامه

G4O3S1ته هاي .  نیاز سنجی و اولویت بندي ضرورت راه اندازي رش
تحصیالت تکمیلی مورد نیاز منطقه ( از قبیل طب سالمندي ، پزشک 

خانواده، طب تسکینی، اختالالت متابولیک در نوزادان و ....)

G4O3S1A1 :رشتهبندياولویتونیازسنجیتخصصیکارگروهتشکیل
پزشکسالمندي،طبقبیلاز( منطقهنیازموردتکمیلیتحصیالتهاي

....)ونوزاداندرمتابولیکاختالالتتسکینی،طبخانواده،

G4O3S1A2 :،تحصیالتهايرشتهکوریکولومبازطراحیوطراحیبررسی
طبخانواده،پزشکسالمندي،طبقبیلاز( منطقهنیازموردتکمیلی

....)   ونوزاداندرمتابولیکاختالالتتسکینی،

G4O3S2 .اندازيراهجهتافزاريسختوافزارينرمبسترسازي
سالمندي،طبقبیلاز(منطقهنیازموردتکمیلیتحصیالتهايرشته

....)ونوزاداندرمتابولیکاختالالتتسکینی،طبخانواده،پزشک
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G4O3S2A1:ایجادمنظوربهبخشیبرونوبخشیدرونهايپیگیري
قبیلاز( منطقهنیازموردتکمیلیتحصیالتهايرشتهاندازيراهشرایط

ونوزاداندرمتابولیکاختالالتتسکینی،طبخانواده،پزشکسالمندي،طب
  (....

G4O3S2A2 :بهمتبوعوزارتارزشیابیهیأتبازدیدجهتبسترسازيآماده
قبیلاز( منطقهنیازموردتکمیلیتحصیالتهايرشتهاندازيراهمنظور

ونوزاداندرمتابولیکتالالتاختسکینی،طبخانواده،پزشکسالمندي،طب
   (....
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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 .وزداییتمرکزگرایی،ماموریتسرزمینی،آمایش
ي کالن منطقه یکدانشگاههاسازيتوانمند

G5O1. در دانشگاههاي کالن ارتقاء سطح تفویض اختیارات به دانشکده هاي تابعه
95سال درصد تا پایان100بر مبناي فرآیند محوري به میزان منطقه 

G5O1S1 بازشناسایی فرآیندهاي متمرکز آموزشی جهت تفویض .
اختیارات به دانشکده هاي تابعه 

G5O1S1A1 .فرآیندهاياحصاءجهتنیازسنجیومشورتیکمیتهتشکیل
واگذاريقابل

G5O1S1A2 .دانشکدهکارشناسانویژهتوانمندسازيکارگاههايبرگزاري
تابعههاي

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

G5O2S1 . نیاز سنجی رشته هاي مورد نیاز جهت واسپاري به ارگانهاي
آموزشی واجد شرایط
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G5O2S1A1 .ارگانهايبهواسپاريقابلهايرشتهتعیینکارگروهتشکیل
شرایطاجدوآموزشی

G5O2S2 . طراحی نظام واسپاري خدمات آموزشی به ارگانهاي
آموزشی واجد شرایط .

G5O2S2A1 .بهواگذاريقابلخدماتاحصاءمشورتیکارگروهتشکیل
دانشگاهیغیربخش

G5O2S2A2 .غیربخشبهواگذاريقابلخدماتتوجیهیطرحتدوین
دانشگاهی

G5O3.شی آموزشی مراکز و برنامه هاي آموزش مداوم در اجراي نظام اعتباربخ
درصد برنامه هاي جاري آموزش 20تمامی دانشگاههاي علوم پزشکی منطقه به میزان 

مداوم ساالنه تا پایان برنامه .

G5O3S1 . برنامه جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی در اجراي
آموزش مداوم جامعه پزشکی و پیراپزشکیهاي 

G5O3S1A1 .منطقهدرمداومآموزشاولویتهايتعیینکمیتهشکیلت

G5O3S1A2 . انعقاد تفاهم نامه جهت اجراي برنامه هاي آموزش مداوم

G5O4 درصد ساالنه تا 20: ارتقاي نظامهاي آموزش مداوم جامعه پزشکی به میزان
پایان برنامه .
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G5O4S1ی :باز طراحی و مدل سازي نظام آموزش مداوم جامعه پزشک
براساس نیاز جامعه پزشکی

G5O4S1A1:بصورتکوچکگروههايدرآموزشیهايبرنامهتدوین
آموزشیکارگاه

G5O4S1A2 :ايحرفهمدتکوتاهآموزشیهايبرنامهتدوین

G5O4S1A3: تدوین برنامه هاي آموزشی به صورت مجازي

G5O4S2 طراحی و مدل سازي نظام آموزش مداوم پرستاري:

G5O4S2A1:بهداشتمراقبتهاياولویتباآموزشینوینبرنامهتدوین
همگانی

G5O4S2A2: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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G6 .ايحرفهاخالقاعتالي
G6O1 . استقرار نظام نیازسنجی، آسیب شناسی و ارتقاي ارزشها و اخالق طراحی و

1394تمامی دانشگاههاي علوم پزشکی کالن منطقه یک تا پایان سال درحرفه اي

G6O1S1 ساماندهی شوراي اخالق پزشکی مطابق دستورالعمل .
ابالغی وزارت

G6O1S1A1 .علومدانشگاههايتمامیدرپزشکیاخالقشورايتشکیل
1394سالپایانتایکمنطقهکالنپزشکی

G6O2 . اي و مهارتهاي ارتباطی براساس آموزه هاي باز تعریف کدهاي اخالق حرفه
درصد 100به میزان مقاطع تحصیلی - در برنامه درسی تمامی رشتهاسالمی و ایرانی 

96تا پایان سال 

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

G6O2S1A1 :مهارتهايوايحرفهاخالقآموزشیگروههايتشکیل
منطقهدانشگاههايازیکهردرارتباطی
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G6O3. توسعه و طراحی مفاهیم اخالق حرفه اي و مهارتهاي ارتباطی در سر فصل
سالیانه درصد 20به میزان نظام سالمت ارائه دهنده خدمات آموزشی سطوح مختلف 

تا پایان برنامه .

G6O3S1:بامطابقايحرفهاخالقآموزشیبرنامه هاي طراحی
شدهتعریفبازاخالقیکدهاي

G6O3S1A1 .خدمت،ضمنهايدورهازاعم( آموزشیهايدورهبرگزاري
سالمتنظامخدماتدهندگانارائهکلیهجهت....) ومداومآموزش

G6O4 اعم الی سالمت اخالق حرفه اي در آموزش عپایش : طراحی و استقرار نظام )
کالن در هر یک از دانشگاههاي از خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی) 

منطقه یک تا پایان برنامه .

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

G6O4S1A1.ازیکهردرايحرفهاخالقبانیدیدهظامنکمیتهتشکیل
یکمنطقهکالندانشگاههاي
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G6O4S2 .به منظور یککالن منطقه دانشگاههايمشارکتجلب
رشتهفراگیرانمیاندرارزشهایمایشیپمطالعهاجرايوابزارطراحی

پزشکیعلومهاي

G6O4S2A1.همطالعاجرايوابزارطراحیمنظوربهکمیتهتشکیل
منطقهدانشگاههايازیکهردرارزشهاپیمایشی

G6O5 تکریم و بازشناسایی چهره هاي ماندگار آموزشی . طراحی و راه اندازي نظام
و اخالق حرفه اي در هریک از دانشگاههاي منطقه تا پایان برنامه .

G6O5S1 :اندازيراهدریکمنطقهکالندانشگاههايمشارکتجلب
حرفهاخالقوآموزشیماندگارهايچهرهزشناساییباوتکریمنظام

اي

G6O5S1A1.ماندگارهايچهرهانتخابوشاخصهاتدوینکمیتهتشکیل

G6O5S1A2.دانشگاههايسطحدرساالنهگرامیداشتمراسمبرگزاري
منطقه
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G6O6 .سازينهادینهبرايپنهانکوریکولوممدیریتجامعبرنامهاجرايوتدوین
سالپایانتاصددر20میزانبهسالمتعالیآموزشموسساتدرايحرفهاخالق

95

G6O6S1.پنهانکوریکولوموضعیتسنجشابزارطراحی

G6O6S1A1 .کوریکولوموضعیتسنجشابزارطراحیکمیتهتشکیل
تحصیلیمقاطع/ رشتهازهریکدرپنهان
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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 3سیاست 

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



29

G7 .زشکیپعلومآموزشسازيالمللیبین
G7O1. توسعه و گسترش برنامه هاي مشترك علمی آموزشی با مراکز معتبر بین

تا پایان برنامه .در کالن منطقه یک المللی حداقل ساالنه یک برنامه مشترك 

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

G7O1S1A1.مراکزبندياولویتوشناساییتطبیقیالعهمطکمیتهتشکیل
المللیبینمعتبر

G7O2. گسترش تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاههاي داخلی و خارجی در قالب
درصد نیازهاي 100به میزان و موارد مشابه فرصتهاي مطالعاتی ،بورسهاي تحصیلی

تا پایان برنامه .ساالنه دانشگاههاي علوم پزشکی منطقه 

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

.موارد مشابه

G7O2S1A1 .رسانیاطالعسامانهواستقرارطراحیکارگروهتشکیل
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G7O2S2 . شناسایی و ایجاد فرصتها جهت تبادل استاد در بین
، فرصتهاي مطالعاتی و رج در قالب بورسهاي تحصیلیدانشگاههاي خا

موارد مشابه.

G7O2S2A1.جملهاز(المللیبینرسانیاطالعسامانهازگیريبهره
Educationiran(

G7O2S3. شناسایی فرصتها جهت تبادل دانشجو در بین
دانشگاههاي خارج در قالب بورسهاي تحصیلی

G7O2S3A1.جملهاز(المللیبینرسانیالعاطسامانهازگیريبهره
Educationiran(

G7O2S4. شناسایی فرصتها جهت تبادل دانشجو در بین دانشگاههاي
، فرصتهاي مطالعاتی و موارد مشابه.داخل در قالب بورسهاي تحصیلی

G7O2S4A1.فرصتهاياحصاءوتعیینمشورتی–تخصصیکارگروهتشکیل
)داخلدانشگاههاي(دانشجوتبادل

G7O3. در دانشگاههاي علوم پزشکی کالن توسعه تعداد پذیرش دانشجویان خارجی
درصد تا پایان برنامه 3به میزان منطقه یک 
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G7O3S1 . جهت واجد شرایط بازاریابی فرصتها در بین کشورهاي
جذب دانشجویان خارجی.

G7O3S1A1.خارجیدانشجویانجذبکارگروهتشکیل

G7O4 :100میزانبهايمنطقهپزشکیعلومآموزشالمللینبآمایشنقشهطراحی
96سالپایانتادرصد

: G7O4S1کالنههايدانشگادرموجودهايظرفیتشناسایی
کردنمحورماموریتوالمللیبینهايفعالیتبرايیکمنطقه

جهانومنطقهکشورهايباارتباطبرقراريجهتکشورهايدانشگاه

G7O4S1A1 :تطبیقیمطالعاتوهاظرفیتشناساییرگروهکاتشکیل

: G7O4S2ومنطقهدرموجودسالمتعالیآموزشبازارهايشناسایی
بینهايعرصهدریکمنطقهکالنههايدانشگاحضورجهتجهان

نتیجتاًومختلفهايملیتازبرتروفعالهايذهنجلبوالمللی
پزشکیعلومايههدانشگاموثرترتحقیقاتیوعلمیپیشرفت

G7O4S2A1 :تربیتوپذیرشجهتکشورازخارجدرشعباندازيراه
دانشجو
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G7O4S2A2 :همکاريایجادطریقازصنعتباهمکاريدفتراندازيراه
دانشگاهیهاي

: G7O4S3برايالزماستانداردهايباهارشتهسازياستاندارد
خارجیدانشجویانپذیرش

G7O4S3A1 :هارشتهاستانداردسازيارگروهکتشکیل

G7O4S3A2:خارجیدانشجویانجذبجهتکارگروهتشکیل

G7O5 :راهمسیرطراحی( Road Map )وعلمیتبادالتشبکهسازياجراییو
پایانتایکمنطقهکالندرجهانمعتبرهايدانشگاهبامشتركآموزشیهايبرنامه

96سال

G7O5S1 :وآموزشینهادهايومراکزباعلمیارتباطاتگسترش
المللیبینمعتبرتحقیقاتی

G7O5S1A1 :مشتركمجازيدپارتمانهاياندازيراه

G7O5S1A2 :بامشتركپزشکیعلومآموزشهايدورهبرگزاري
المللیبینمعتبردپارتمانهاي

: G7O5S1A3دپارتمانهايباآموزشدرپژوهشطرحهايمشتركاجراي
دنیامعتبرمراکزشکیپزآموزش
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G7O5S2:طرفهايتشویقراستايدرالزمقانونیحمایتهايجلب
المللیبینقراردادهايخارجی

G7O5S2A1 :شدهمنعقدمشتركفناوريوعلمیهمکاريقراردادهايعقد
کشورخارجتحقیقاتیوآموزشیمراکزوههادانشگاسایربا

G7O5S2A2 :دانشگاهبامشتركعلمیینارهايسموهاکنگرهبرگزاري
کشورازخارجهاي

G7O6 :یکمنطقهکالنپزشکیآموزشپورتالساماندهیوطراحی(

EducationIran )سطحدریکمنطقهسالمتعالیآموزشظرفیتمعرفیمنظوربه
96سالپایانتاجهانوکشور

G7O6S1:وزشیآمونهادهايومراکزباعلمیارتباطاتگسترش
المللیبینمعتبرتحقیقاتی

G7O6S1A1:زبانبهیکمنطقهکالنپزشکیعلومدانشگاههايمعرفی
کشورهاسایربهالمللیبینرایج

:G7O6S1A2دانشگاههايدرالمللبیندانشجویانپذیرشظرفیتمعرفی
یکمنطقهکالنپزشکیعلوم
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G7O7 :علومآموزشموسساتوهادانشگاهالمللیبیناعتباربخشینظامطراحی
96سالپایانتایکمنطقهکالنپزشکی

: G7O7S1علومهايدانشگاهبخشیاعتبارزمینهنمودنفراهم
معتبراعتباربخشیهايسازمانتوسطیکمنطقهکالنپزشکی
خارجیوداخلی

: G7O7S1A1هادانشگاهدراعتباربخشیبرنامهاجرايکارگروهتشکیل
خارجیوداخلیاستانداردهايچارچوبباطابقم

G708 توسعه و گسترش تعامالت بین المللی براي توسعه حیطه هاي میان رشته اي و :
علوم و فناوري هاي نوین حداقل سه رشته تا پایان برنامه.

G708S1 بازار یابی درسطح دانشگاههاي بین المللی جهت توسعه  :
رشته هاي فناوري هاي نوین.

G708S1A1 :جهتالمللیبینهايدانشگاهشناساییکارگروهتشکیل
نوینهايفناوريهايرشتهتوسعه

G708S2 هماهنگی و جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی در :
سطح بین المللی جهت توسعه رشته هاي فناوري هاي نوین.
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G708S2A1 :سطحدرنوینهايفناوريهايرشتهتوسعهکارگروهتشکیل
المللیبین

G708S3 طراحی تفاهم نامه جهت توسعه رشته هاي فناوري هاي :
.در سطح بین المللینوین

G708S3A1 :بینسطحدرهدفسازمانهايودانشگاههابانامهتفاهمانعقاد
نوینهايفناوريهايرشتهتوسعهجهتالمللی
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تمشه هبست

توسعه آموزش مجازي در علوم پزشکی

یکلهاييرگیجهتواستهایسمجموعه از سیاست پنج ناظر به 
درکشوریعالآموزشنظامنینويافقهادرمندرجگانهدوازده

:سالمتحوزه
. نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت1سیاست 
المت. گسترش عدالت در آموزش عالی س2سیاست 
. 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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G8 .پزشکیعلومدرمجازيآموزشتوسعه
G801 توسعه الگوهاي آموزش از راه دور و مجازي حداقل یک رشته ساالنه تا پایان :
برنامه 

G8O1S1 :مجازيآموزشنیازموردهايرشتهتوسعه

G8O1S1A1 :هاي مورد نیاز در قالب آموزش بندي رشتهنیازسنجی و اولویت
ش ریزي الکترونیکی و آموزهاي برنامهاز راه دور و مجازي (از جمله رشته

پزشکی)

G8O1S1A2ریزي هاي برنامهاندازي رشته: تهیه و تنظیم مستندات راه
الکترونیکی و آموزش پزشکی

G8O1S2افزاري جهت آموزش افزاري و سختسازي بستر نرم: فراهم
هاي مجازي رشته

G8O1S2A1هاي مورد نیاز جهت آموزش افزاری و تعیین سخت: بررس
هاي مجازي رشته

G8O1S2A2هاي هاي مورد نیاز جهت آموزش رشتهافزاری و تعیین نرم: بررس
مجازي 
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G8O1S3بخشی جهت بخشی و برونهاي درون: جلب مشارکت
ریزي الکترونیکی و آموزش پزشکیهاي مجازي برنامهاندازي رشتهراه

G8O1S3A1بخشی به منظور ایجاد شرایط بخشی و برون: هماهنگی درون
ریزي الکترونیکی و آموزش پزشکیاي برنامههاندازي رشتهراه

G8O1S3A2 :هاي هاي مجري رشتهنامه با یکی از دانشگاهانعقاد تفاهم
ریزي الکترونیکی و آموزش پزشکیبرنامه

G8O1S3A3اندازي : بازدید هیأت ارزشیابی وزارت متبوع به منظور راه
ریزي الکترونیکی و آموزش پزشکیهاي برنامهرشته

G802 توسعه و طراحی شبکه آموزش عالی سالمت و تسهیل فرآیند دسترسی به آن :
ساالنه یک بلوك تا پایان برنامه حداقل 

G8O2S1طراحی و مدلینگ شبکه آموزش عالی سالمت :

G8O2S1A1 مدل تطبیق یافته شبکه و تدوین سازي آماده: تشکیل کمیته
آموزش عالی سالمت

G8O2S2ها جهت جانماییبندي بلوك: اولویت
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G8O2S2A1  :هاي کالن منطقه یکسنجی در سطح دانشگاهامکان

G8O2S3اندازي شبکه : ساماندهی و بسیج منابع جهت استقرار و راه
آموزش عالی سالمت

G8O2S3A1 : تامین و تخصیص منابع جهت استقرار شبکه آموزش عالی
سالمت 

G8O2S3A2 :افزاري و نرمتشکیل کمیته تخصصی جهت نیازسنجی
افزاري شبکه سخت

G8O2S3A3 : بودجه الزم جهت بسترسازي سیستم تامین و تخصیص
افزاري شبکهافزاري و سختنرم

G80320هاي فناوري اطالعات و فضاي مجازي دانشگاه به میزان : ارتقاء زیرساخت
درصد ساالنه تا پایان برنامه 

G8O3S1بخشی جهت بسیج بخشی و برون: جلب مشارکت درون
فناوري اطالعات و افزاري و نرمافزاريهاي سختمنابع در زیرساخت

فضاي مجازي

G8O3S1A1تخصصی تامین منابع زیرساختی : سازماندهی کمیته
افزاري فناوري اطالعات و فضاي مجازيسخت
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G8O3S1A2افزاري : سازماندهی کمیته تخصصی تامین منابع زیرساختی نرم
ت و فضاي مجازيفناوري اطالعا

G804ها و تجهیزات نوین آموزشی از قبیل شبیه سازها، : توسعه و بکارگیري فناوري
Skill lab درصد ساالنه تا پایان 20در فرآیندهاي آموزش عالی سالمت به میزان

برنامه 

G8O4S1نس در برنامه آموزش مداوم اندازي تله کنفرا: طراحی و راه
پزشکی 

G8O4S1A1هاي آموزش مداوم با قابلیت تله ار و اجراي برنامه: استقر
درصد تا پایان برنامه  20کنفرانس به میزان ساالنه 

G8O4S2اندازي بخشی جهت راهبخشی و برون: جلب مشارکت درون
Skill Lab هر یک از مراکز آموزشی و درمانی در

G8O4S2A1 تامین و تخصیص منابع جهت استقرار :Skill Labراکز در م
و درمانیآموزشی 
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G805هاي از راه دور (تله کنفرانس) در عرصه آموزش عالی : گسترش آموزش
م پزشکی ساالنه تا پایان برنامه درصد برنامه آموزش مداو20سالمت به میزان 

G8O5S1هاي اي هیات علمی در بکارگیري فناوري: توانمندسازي اعض
نوین آموزشی 

G8O5S1A1 هاي توانمندسازي اعضاي هیات ارگاهدرصد ک20: برگزاري
هاي علوم پزشکی دانشگاهعلمی در بکارگیري فناوري هاي نوین آموزشی در

منطقه

: G8O5S1A2جهت هادرصد کارگاه20تدوین محتواي آموزشی
هاي نوین آموزشی در توانمندسازي اعضاي هیات علمی در بکارگیري فناوري

قههاي علوم پزشکی منطدانشگاه

G806 ارتقاء سطح توانمندي اعضاي هیات علمی در بکارگیري فناوریهاي نوین :
ات علمی ساالنه تا پایان برنامه درصد اعضاي هی20آموزشی به میزان 

G8O6S1 توانمندسازي اعضاي هیات علمی بالینی در بکارگیري :
اي نوین آموزشی در آموزش بیمارانفناوریه

G8O6S1A1 هاي توانمندسازي اعضاي هیات کارگاهد درص20: برگزاري
هاي نوین آموزشی در آموزش بیماران.علمی در بکارگیري فناوري
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G8O6S1A2 جهت ها درصد کارگاه20: تدوین محتواي آموزشی
هاي نوین آموزشی در توانمندسازي اعضاي هیات علمی در بکارگیري فناوري

آموزش بیماران

G8O6S2. ي نوین هادر بکارگیري فناوريتوانمندسازي تیم سالمت
آموزشی در آموزش بیماران 

G8O6S2A1 در هاي توانمندسازي تیم سالمتکارگاهدرصد 20: برگزاري
اي نوین آموزشی در آموزش بیمارانهبکارگیري فناوري

G8O6S2A2 جهت ها درصد کارگاه20: تدوین محتواي آموزشی
هاي نوین آموزشی در آموزش يتوانمندسازي تیم سالمت در بکارگیري فناور

بیماران

G8O7مندي از نظام مدیریت اطالعات بیمارستانی : توسعه و گسترش بهرهHIS در
95درصد تا پایان سال 100میزان عرصه آموزش عالی سالمت به

G8O7S1جهت افزاريو نرمافزاريسخت: فراهم نمودن بستر
در عرصه آموزش HISتانی مندي از نظام مدیریت اطالعات بیمارسبهره

عالی سالمت
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G8O7S1A1مندي از نظام مدیریت افزار مورد نیاز جهت بهره: بررسی و تعیین سخت
در عرصه آموزش عالی سالمت HISاطالعات بیمارستانی 

G8O7S1A2مندي از افزارهاي مورد نیاز جهت بهرهنرمهايویژگی: بررسی و تعیین
در عرصه آموزش عالی سالمتHISستانی نظام مدیریت اطالعات بیمار

G8O7S2 طراحی شبکه کاربردي :HIS در آموزش عالی سالمت
G8O7S2A1افزار جامع تولیدکننده نرمهاي یا شرکت: ارزیابی و انتخاب شرکتHIS

سازي در منطقهجهت پیاده

G8O7S2A2استقرار شبکه کاربردي و: اجراي آزمایشیHISآموزش عالی سالمت در
95دانشگاه تا پایان سال 

G8O8 :میزانبهسازيشبکهدریکقطبهايدانشگاهظرفیتوهاتوانمنديتوسعه
برنامهپایانتاملیشبکهاستقرارازبعددرصد100

G8O8S1سازي ک در شبکههاي قطب ی: جلب مشارکت دانشگاه
آموزش عالی سالمت

G8O8S1A1هاي قطب در زمینه شبکه ملی اي با دانشگاه: تشکیل جلسات دوره
آموزش عالی سالمت

G8O8S2بخشی جهت حضور بخشی و برون: هماهنگی درون
یک در شبکه ملی آموزش عالی سالمتهاي قطب دانشگاه
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G8O8S2A1 :هاي قطبثبت اطالعات مورد نیاز ورودي دانشگاه

G8O8S3توانمندسازي کاربران شبکه :
G8O8S3A1شی مورد نیازهاي آموز: تشکیل کارگاه

G8O8S4 : شبکه هاي آموزشی درمانی دربیمارستانجلب مشارکت
سازي آموزش عالی سالمت 

G8O8S4A1سازماندهی کمیته تخصصی ایجاد شبکه آموزش عالی سالمت :

G8O8S5بخشی جهت حضور بخشی و برون: هماهنگی درون
شبکه ملی آموزش عالی سالمت هاي آموزشی درمانی دربیمارستان

G8O8S5A1شبکه هاي آموزشی درمانی داراي قابلیت عضویت در: تعیین بیمارستان
ملی آموزش عالی سالمت

G8O8S6 :دانشجوییالکترونیکپروندهاندازيراهوطراحی
G8O8S6A1ثبت فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی دوره کارآموزي :

G8O8S6A2ثبت فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی دوره کارورزي :

G8O8S6A3ثبت فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی دوره دستیاري :

G8O8S6A4ثبت فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی گروههاي بالینی :
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G8O9هاي آموزشی هاي قطب یک و بیمارستانسازي دانشگاه: ارتقاء توان و ظرفیت
ن شبکه ملی آموزش تا پایادرصد بعد از استقرار 100ها به میزان حضور در شبکهبراي 

برنامه 

G8O9S1هاي الزم جهت گسترش ها و زمینه: شناسایی فرصت
ايبخشی در سطح منطقهبخشی و درونتعامالت بین
G8O9S1A1 جهت ایجاد تعامالتمنطقه: تشکیل جلسات در سطح

G8O9S2هاي الزم جهت گسترش ها و زمینه: شناسایی فرصت
بخشی در سطح ملی بخشی و درونتعامالت بین
G8O9S2A1تشکیل جلسات در سطح ملی جهت ایجاد تعامالت :
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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
G9O1 ارتقاي رتبه آزمونهاي دانشگاههاي علوم پزشکی کالن منطقه یک به رتبه سوم:

در بین مناطق دهگانه تا پایان برنامه

G9O1S1 :نوینيهاشیوهوهاتکنیکساماندهیوشناسایی
سواالتسازياستانداردوفراگیرانوداوطلبانارزیابیوسنجش

G9O1S1A1:گزینشبرايتطبیقیمطالعهانجامجهتکمیتهتشکیل
نوینهايشیوهوهاتکنیک

G9O1S1A2:وسواالتاستانداردسازيافزارهاينرمرسانیبروزوتهیه
فراگیرانوداوطلبانارزیابیوسنجش

G9O1S1A3:تهیهبرايعلمیهیأتاعضايتوانمندسازيکارگاهبرگزاري
استانداردسواالت

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

پایان برنامه

G9O2S1:مرکزجهتالزمافزارينرمواريافزسختبسترسازي
پزشکیعلومآموزشسنجشايمنطقه
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G9O2S1A1 :سنجشايمنطقهمرکزنیازافزارموردسختتامینوبررسی
پزشکیعلومآموزش

G9O2S1A2 :سنجشايمنطقهمرکزنیازموردافزارنرمتامینوبررسی
پزشکیعلومآموزش

G9O3ه اي دانشجویان علوم پزشکی درمقاطع : بستر سازي  نظام پذیرش  منطق
تا پایان برنامهتحصیالت تکمیلی حداقل یک مقطع سالیانه

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

G903S1A1 :دانشجویانايمنطقهپذیرشنامهشیوهتدوینکمیتهتشکیل
یکمنطقهالنکتکمیلیتحصیالتمقاطع

G9O4 طراحی وپیاده سازي نظام ارزیابی نهایی وتایید صالحیت حرفه اي دانش :
% تا پایان برنامه100آموختگان علوم پزشکی  به میزان 

G9O4S1 توانمند سازي اساتید وکارشناسان جهت طراحی سواالت :
ارزیابی مهارت حرفه اي 

G904S1A1:اعتباربخشیهايخصشااستانداردسازيکارگروهتشکیل
آزمونکنندهبرگزارهايدانشگاه
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G904S2 طراحی استانداردهاي الزم جهت اعتبار بخشی دانشگاههاي:
برگزار کننده آزمون

G904S2A1 :کارشناسانواساتیدتوانمندسازيآموزشیهايدورهبرگزاري
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دهمبسته 

اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان هاي آموزشی

یکلهاييرگیجهتواستهایسمجموعه از سیاست سه ظر به نا
کشوریعالآموزشنظامنینويافقهادرمندرجگانهدوازده

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

. گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت2سیاست 
آموزشی درمانی. ساماندهی بیمارستانها و مراکز 6سیاست 
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G10 .آموزشیهايبیمارستانوموسساتبخشیاعتبار
G10O1.اجراي الگوهاي اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانها و مراکز زایش سطحاف

.96درصد تا پایان سال 100آموزشی درمانی به میزان 

G10O1S1 استقرار الگوي اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانها در :
مراکز آموزشی و درمانی

G10O1S1A1 تشکیل کمیته مرکزي اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ها :
کالن منطقه یک.در 

G10O1S1A2 :توسطدرمانیوآموزشیمراکزآموزشیاعتباربخشیانجام
مربوطهدانشگاه

G10O1S1A3 :توسطدرمانیوآموزشیمراکزآموزشیاعتباربخشیانجام
یکمنطقهکالنمرکزيکمیته

G10O2ارتقاء بیمارستانهاي آموزشی جهت ورود به عرصه اعتبار بخشی هاي بین :
تا پایان برنامه .در هر دانشگاه کالن منطقه المللی حداقل یک بیمارستان 

G10O2S1 :المللیبینآموزشیاعتباربخشیمدلطراحی

G10O2S1A1:المللیبیناعتباربخشیطراحیکمیتهتشکیل
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G10O2S2 :لحاظازدرمانیوآموزشیمراکزبنديسطح
المللیبیناعتباربخشی

G10O2S2A1 :المللیبیناعتباربخشیياجرا

G10O3 :ودانشکدهدانشگاهآموزشیاعتباربخشیالگوهاياجرايسطحافزایش
96سالپایانتادرصد100میزانبهپزشکیعلومهاي

G10O3S1 :دانشگاهدرآموزشیاعتباربخشیالگوياستقرار
پزشکیعلومهايودانشکده

G10O3S1A1:دانشگاهآموزشیخشیاعتباربمرکزيکمیتهتشکیل
یکمنطقهکالندرپزشکیعلوميهاودانشکده

G10O3S1A2 .پزشکیعلومهايدانشکدهودانشگاهاعتباربخشیانجام
مربوطهدانشگاهتوسط

G10O3S1A3.پزشکیعلومهايدانشکدهودانشگاهاعتباربخشیانجام
یکمنطقهکالنمرکزيکمیتهتوسط

G10O4 :عرصهبهورودجهتپزشکیعلومهايدانشکدهوشگاهدانارتقاء
پایانتامنطقهکالندانشگاههردردانشکدهیکحداقلالمللیبینهاياعتباربخشی

.برنامه
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G10O4S1 :المللیبینآموزشیاعتباربخشیمدلطراحی
G10O4S1A1:المللیبیناعتباربخشیطراحیکمیتهتشکیل

G10O4S2 :ازپزشکیعلومهايدانشکدهوگاهدانشبنديسطح
المللیبیناعتباربخشیلحاظ

G10O4S2A1:المللیبیناعتباربخشیاجراي
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بسته یازدهم

علوم آموزشساختهايزیرارتقايوتوسعه

پزشکی

مندرجگانهدوازدهناظر به تمامی سیاستهاي
درکشوریعالآموزشنظامنینويافقهادر

سالمتحوزه
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G11 .پزشکیعلومآموزشساختهايزیرارتقايوتوسعه
G11O1 :پزشکیعلومهايرشتهتعالیوکمالبرايبسترسازيدراستانداردبهبود

برنامهپایانتادرصد100میزانبهايرشتهبینونوینهايرشتهبویژه

G11O1S1 :ومختلفهايرشتهدرپژوهشوآموزشدهیجهت
تولیدوفناورکیفیدانشجویانتربیتراستايدرمقاطعتمامی

دانشبرمبتنیمحصوالت

G11O1S1A1 :روش(پژوهشدرآموزشیهايکارگاههايدورهبرگزاري
)  تحقیق

:G11O1S1A2هاينامهپایانکیفیتبهبودراستايدرکمیتهتشکیل
مختلفمقاطعدردانشجویی

G11O1S1A3.هايشرکتباهمکاريوشناساییجهتکمیتهتشکیل
پزشکیعلومحیطهدربنیاندانش

G11O1S2 :آموزشیمرجعهايآزمایشگاهاندازيراه

G11O1S2A1 :آزمایشگاهاندازيراهراستايدرکمیتهتشکیل
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:G11O1S2A2هايگروهتوسطموجودوضعیتبررسیونیازسنجی
آموزشی

G11O1S2A3.منطقهکالنسیاستگذاريشورايدرتصویب

G11O1S2A4 .آموزشیمرجعآزمایشگاهاندازيراهوتجهیزوساختار

G11O1S3 :درمانوبهداشت(جامعاطالعاتیبانکایجاد(

G11O1S3A1:نیازمورداطالعاتآوريجمعجهتکمیتهتشکیل

G11O1S3A2:جامعاطالعاتیبانکایجادراستايدرپورتالاندازيراه

.G11O1S4علمیهیئتاعضايفنیوعلمیتوانمنديارتقاء

G11O1S4A1.نوینهايآوريفنباآشناییجهتکارگاهبرگزاري

G11O1S4A2.باآشناییجهتکارآمدتیمطالعافرصتهايجهتبسترایجاد
نوینهايآوريفن

G11O1S4A3.نوینهايآوريفنباآشناییجهتسمیناربرگزاري

G11O1S4A4.تدریسروشهايدورهمنظمبرگزاري

G11O1S4A5.ارتباطیهايمهارتتقویتهايکارگاهمنظمبرگزاري

G11O1S4A6.تحقیقروشکارگاهبرگزاري
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G11O1S4A7.هايدورهگذراندنقانونیالزاماتطراحیکمیتهلتشکی
توانمندي

G11O1S4A8.وارتقاءمعیشتساماندهیجهتصالحذيگروهکارتشکیل
علمیهیئتاعضايانگیزه

.G11O1S5تحصیالتدانشجویانفنیوعلمیتوانمنديارتقاء
تکمیلی

G11O1S5A1.مرتبطنوینهايآوريفنباآشناییجهتکارگاهبرگزاري
)   IT(اطالعاتوفناوريتخصصیرشتهبا

G11O1S5A2.داخلیمطالعاتیهايفرصتجهتمناسببسترایجاد
وخارجی

G11O1S5A3.جهتمنطقهکالنسطحدرالمپیادوهاآزمونبرگزاري
تکمیلیتحصیالتدانشجویانتوانمنديارزیابی

G11O2:کالندرپزشکیعلومآموزشکپارچهیاطالعاتیتیماستقراروطراحی
برنامهپایانتا% 100میزانبهیکمنطقه

G11O2S1 :بانکایجادراستايدرپورتالاندازيراهوطراحی
اطالعاتی
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G11O2S1A1 :اندازيراهکمیتهتشکیل

G11O2S1A2:افزارنرماستقرار

G11O3 :تقویتجهتآموزشیيهاگروهتجهیزاتیهايساختزیرتقویتوبهبود
نامهپایانتا% 20ساالنهدانشجویان

G11O3S1 :نیازموردتجهیزاتتامینومنابعسنجینیازوشناسایی
آموزشیهايگروه

G11O3S1A1.موجودوضعیتبررسیراستايدرکمیتهتشکیل

G11O3S1A2 .آموزشیگروههايومنابعتجهیزاتینیازهايبررسی

G11O3S1A3.هايگروهنیازموردومنابعتجهیزاتیهاينیازینتأم
آموزشی

G11O3S1A4.وبهبودجهتمردمیهايکمکجذبکمیتهتشکیل
تجهیزاتیهايساختزیرتقویت

G11O4 .یکمنطقهدانشگاههايدرزنانجامعهايبیمارستاناندازيراهوتوسعه
رنامهبپایانتاموردیکهدفمندهايآموزشمنظوربه

G11O4S1.کالندانشگاههايآمادگیمیزانوهافرصتشناسایی
زنانجامعبیمارستانجانماییجهتیکمنطقه
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G11O4S1A1.آمادگیمیزانبررسیوهافرصتشناساییکمیتهتشکیل
یکمنطقهکالندردانشگاهها

G11O4S2.یکمنطقهکالندربخشیبرونوبخشیدرونهماهنگی
زنانجامعبیمارستانیجانمایجهت

G11O4S2A1.وذیصالحگروههايجهتبخشیبرونجلساتبرگزاري
نتیجهحصولتامنطقهودانشگاهدرنفوذصاحب

G11O4S2A2.یکمنطقهکالندربخشیدرونهماهنگی

G11O4S2A3.زنانجامعبیمارستانمجوزاخذ
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بسته دوازدهم

یبرنامه پایش بسته هاي تحول
سیاست هاي دوازده گانه برنامه جامع آموزش عالی سیاست. 

سالمت

G12برنامه پایش بسته هاي تحولی .
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G1201 :برنظارتوارزیابیسامانهیافته،ادغاموجامعمدلسازيپیادهوطراحی
95سالپایانتادرصد100میزانبهیکمنطقهکالنهايدانشگاههايفعالیت

G12O1S1مدل جامع ارزیابی ونظارت بر فعالیت و انتخاب ناسایی : ش
هاي آموزشی 

G12O1S1A1 :برنظارتوارزیابیجامعمدلانتخابوشناساییجهتکمیتهتشکیل
آموزشنواوريوتحولهايبسته

G12O1S1A2 :نواوريوتحولهايبستهبرارزیابیونظارتوپایشهايشاخصاحصاء
آموزش

G12O1S2:درآموزشنواوريوتحولهايبستهبرنظارتوپایش
یکمنطقهکالندانشگاههاي

G12O1S2A1 :درآموزشنوآوريوتحولهايبستهبرنظارتکارگروهتشکیل
یکمنطقهکالندانشگاههاي

G1202 :بهمنطقههايدانشگاهآموزشیبنديرتبهطرحسازيپیادهوطراحیوتوسعه
برنامهپایانتاساالنهصددر100میزان

G12O2S1 بازطراحی طرح رتبه بندي آموزشی دانشگاه ها :

G12O2S1A1 :هادانشگاهآموزشیبنديرتبهطرحبازطراحیکارگروهتشکیل


