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 مقدمه معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ر دار ددر ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم و شروع برنامه تحول سالمت، نگاه اصلی و اولوی ت 

نظام سالمت، عمدتاً معطوف به حیطه درمان و سپس بهداشت بود. چرا که ب ه نظ ر م ی رس ید     

نتایج آن برای عموم جامعه ملموس تر بوده و مشكالت موجود در این دو حوزه نیازمن د اق دام   

عاجل بود. اما با گذشت حدود ی ک س ال از تح والت بهداش ت و درم ان و اس تقرار ت یم جدی د         

حوزه آموزش، حوزه آموزش عالی سالمت در مرکز توجه وزارت بهداشت به منظ ور  مدیریتی 

تحول قرار گرفت. چرا که تحول دراین بخش، رکن اساسی در ارتق ای پاس خگویی ح وزه ه ای     

بهداشت و درمان خواهد بود. در این راستا مأموریت مهمی بر عهده مدیران حوزه آموزش قرار 

یتی این حوزه در فاصله زم انی کوت اهی موف ق ب ه ت دوین ی ک       گرفت که انصافاً مجموعه مدیر

 برنامه تحول قابل اجرا و عملیاتی در دانشگاههای علوم پزشكی شدند. 

برنام ه ج امع   در گام اول تدوین برنامه ه ای تح ول و ن وآوری در آم وزش عل وم پزش كی،       

پزش كی   آموزش عالی نظام سالمت به عنوان سندی راهبردی و نقشه راه آموزش علوم

، نقش ه ج امع علم ی    1404ان داز ای ران   کشور، بر مبنای اسناد باالدستی از جمله چش م 

کشور، نقشه جامع علمی سالمت و برنامه تحول نظام سالمت ت دوین گردی د. ای ن س ند     

راهب رد ب رای    68سیاست کلی و  12انداز، بینشها و ارزشها، مشتمل بر مأموریت، چشم

 باشد.تحقق هر سیاست می

ریزی برای تحقق سیاستها دنبال تدوین برنامه جامع حوزه آموزش، به منظور برنامه به

های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی ت دوین  و راهبردهای مندرج در آن بسته

ای در حوزه آموزش علوم پزش كی کش ور ب ه    شد. این بسته ها با تمرکز بر نقاط ویژی

 12ه در برنامه جامع آموزش طراح ی ش ده و   های کلی تدوین شدمنظور تحقق سیاست

هایی از جمله دس تیابی ب ه مرجعی ت علم ی، حرک ت ب ه س مت        بسته تحولی را در زمینه
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دانشگاههای نسل سوم، ارتقای پاسخگویی، توسعه بین الملل ی آم وزش عل وم پزش كی،     

ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشكی و ... را در برمی گی رد. م دل اجرای ی ای ن     

بسته ها نیز برمبنای مصوبه آمایش سرزمینی در آم وزش ع الی س المت ت دوین و در     

این مدل سعی شده از ظرفیت های تمامی مناطق آمایشی کشور در اجرای این بسته ه ا  

 بهره برداری گردد.  

از زمان تدوین بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی همه توان ح وزه معاون ت   

ن حمایتهای سایر حوزه ها، صرف این شد که این برنامه تحول به خ وبی در  آموزشی و همچنی

محیط پیش برود. امروز که حدود دو سال از ابالغ این برنام ه م ی گ ذرد ش اهد دس تاوردها و      

برکات این برنامه تحول در دانشگاهها هستیم که مهمترین آن، ایجاد گفتمان تح ول در آم وزش   

 ی از مهمترین این دستاوردها است ک ه م ی توان د اج رای آن را در    است. استقرار این گفتمان یك

سالهای آتی نیز ضمانت نماید. خوشبختانه تدوین این برنامه تح ولی، مق ارن ب ا تص ویب س ند      

آمایش سرزمینی آموزش علوم پزشكی شد و این تق ارن کم ک ک رد ت ا از ظرفیته ای ب ومی و       

لی ح داکثر اس تفاده بش ود. اج رای س ند آم ایش       منطقه ای برای پیشبرد اهداف این برنامه تحو

سرزمینی آموزش عالی سالمت در همین زمان کوتاه اجرا تا ح دی موف ق ب ود ک ه در گ زارش      

اخیر به شورای عالی انقالب فرهنگی تحسین همگان و از جمله شخص رئیس جمهمور محترم را 

ا ت  ورد استفاده قرار گرف ت ،  برانگیخت و به عنوان یک مدل قابل تعمیم برای وزارت علوم نیز م

آنجا که امروز شاهدیم شاکله اصلی سند آمایش آموزش عالی کشور، برگرفته از س ند آم ایش   

ه وزارت بهداشت است. البته باید پذیرفت که استقرار چنین برنامه تحولی در عرصه ملی، هم وار 

 با چالشهایی همراه است که مسایل اعتباری مهمترین این چالشهاست.

بختانه مجموعه وزارت بهداشت، امروز حمایت وی ژه ای را از برنام ه تح ول در آم وزش     خوش

 دارد که امید است با رایزنی ها و هماهنگیهای فرابخش ی، بت وانیم حمایته ای بیش تری را ب رای     

 ارتقای این بخش فراهم نماییم. 
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ل ه ارزی ابی و   اما جنبه مهم دیگری که در سال آخ ر دول ت بای د م ورد توج ه ق رار گی رد، مقو       

مستندسازی برنامه ها به منظور ماندگاری در حافظه سازمانی نظام سالمت است. ما تجربی ات  

 ارزشمندی را در حوزه های مختلف داشته ایم که چون ارزیابی دقیقی از اثربخشی آنها به عمل

ن ده  باقیما نیامده، قابلیت تعمیم در دوره های دیگر را نداشته اند. لذا ضروری است در این م دت 

. از فرصت دولت حتماً ارزیابی دقیقی از اثربخشی برنامه ها در حوزه های مختلف داشته باشیم

زش لذا بر آن شدیم تا با ارائه گزارش جامعی از اقدامات و فعالیتهای انجام شده در ح وزه آم و  

در طول مدت حض ور دول ت ی ازدهم، گ امی م وثر در جه ت ثب ت و مستندس ازی برداش ته و          

ربیات موجود را در جهت کاربس ت و اس تفاده در اختی ار م دیران و مس آوالن آین ده نظ ام        تج

آموزش علوم پزشكی در آینده قرار دهیم. نكته مهم ای ن ک ه مجموع ه حاض ر ب ه عن وان پ یش        

نویس اول و جهت بازخورد گیری و اظهار نظ ر م دیران و مس آوالن منتش ر ش ده و اطالع ات       

 د نخواهند داشت.موجود در آن قابلیت استنا

ها و م دیریت شایس ته مع اونین محت رم     های اخیر ماحصل تالشبدون شک دستاوردهای سال

های ایجاد باشد که ظرفیتآموزشی ادوار مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می

ه ایی ب ا ای ن    تحول در این حوزه را طی سنوات گذش ته ف راهم نمودن د. همچن ین ط ی نشس ت      

محترم از نظرات و تجربیات ارزشمند ای ن عزی زان در ت دوین و اج رای برنام ه ه ای       همكاران 

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی بهره برداری شد، که جا دارد از همراهی و راهنمایی 

 ایشان تقدیر و تشكر گردد. 

ین سال گذشته و همچن 4ضمن تشكر از کلیه مدیران و دست اندرکاران حوزه آموزش در طول 

شر نتقدیر و تشكر از همكاران محترمی که در تدوین این مجموعه نقش ایفا نموده اند، امیدوارم 

 گزارش حاضر، گامی در راستای اعتالی نظام سالمت در کشور عزیزمان ایران گردد.

 

 دكتر باقر الريجاني
 معاون آموزشي و

 دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
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  ؛بخش اول

 کلیات، سیاست ها و خط مشی های کلی 

 بخش اول؛ کلیات، سیاست ها و خط مشی های کلی 
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ه ب و بعد از آن، با افت و خیزه ایی ک ه ش د، ب االخره دانش گاهها، ب ه را      در جریان انقال

افتادند و به میزان قابل توجهی مشكل حل شد و خصوصاً به لحاظ نیازی که کشور، ب ه  

پزشک داشت، ظرفیت پذیرش هر یک از دانشكده های پزشكی ، چه جدید و چه قدیم،  به 

 دانشكده ها ازجمله دانشگاه ته ران و ش هید  میزان قابل توجهی باال رفت. حتی برخی از 

بهشتی، بیش از دو برابر دانشجو در سال پذیرفتند. عالوه بر پزشكی، ظرفی ت آم وزش   

تخصصی و حتی کم و بیش فوق تخصصی، در این دوران بطور چشمگیر افزایش یاف ت  

و اغلب دانشكده ها خصوصًا دانش كده ه ای ق دیمی ت ر، ب ه تربی ت نی روی متخص ص         

 و، رغبت زیادی نشان دادند. به طور مشابه، علوم پایه نیز تغییرات ف راوان ک رد   پزشكی

 ه دروس پزشكی دانشگاهی اضافه شد.ب MS and/or  PhD دوره های تكمیلی مثل

با توجه به پیشرفت قابل توجهی که در حال توسعه بود، معذالک هنوز خدمات پزش كی،   

ارستانهای دولتی، متعلق ب ه وزارت به داری   آن جامعیت الزم را نداشت. بسیاری از بیم

یا هالل احمر، برای پذیرش دانشجو آمادگی نداشتند و جدائی قابل توجهی، بین خ دمات  

پزشكی و آموزش پزشكی وجود داشت. تعدادی از پزشكان که صالحیت هیات علم ی را  

خ ود   داشتند، نمیتوانستند از ظرفیت آموزش ی آنه ا اس تفاده کنن د. جن ي تحمیل ی نی ز       

معضلی بود که خدمات جامع پزشكی را بیشتر م ی طلبی د.  الج رم، فك ر ادغ ام وزارت      

بهداری که مسآو لیت خدمات درمانی و بهداشتی کشور رابه عهده داش ت، ب ا دانش كده    

های پزشكی که عهده دار تربیت نیروی انسانی برای این خدمات بودند و استفاده بهین ه  

جمل  ه بیمارس  تانها، درمانگاهه  ا و مراک  ز بهداش  تی و   ت آموزش  ی از ااز کلی  ه امكان  

 مروری بر آموزش عالی سالمت پیش از انقالب
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توانمندیهای نیروی انسانی، قانون تشكیل وزارت بهداشت درمان وآموزش پزش كی، در  

شمسی، به تصویب مجلس شورای اس المی رس ید و کلی ه مراک ز آم وزش       1364سال 

و علوم پزشكی و پیراپزشكی و پرستاری از وزارت علوم و آم وزش ع الی مج زا و ج ز    

وزارت جدیدالتاسیس بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ق رار گرف ت و دانش كده ه ای     

علوم پزشكی، با تبدیل به دانشگاههای علوم پزشكی وخدمات درمانی و بهداشتی تكام ل  

 یافتند.
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 دستاوردهای آموزش عالی در دهه های پس از پیروزی انقالب اسالمی

ب اسالمی به دستاوردهای بی شماری آموزش عالی سالمت طی دهه های پس از انقال

با توجه به مطالعات صورت نائل شده و شاهد رشد چشمگیری در این حوزه هستیم. 

باشد و با توجه به گرفته که بیانگر تعداد کافی تربیت نیروی انسانی حوزه سالمت می

تاثیرات حضور این نیروها در وضعیت بهداشت و درمان جامعه در صورت افزایش 

ه، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی سیاست تثبیت ظرفیت پذیرزش رویبی

 برخی از این پیشرفت ها در سال های پس از انقالبدانشجو را در پیش گرفته است. 

 اسالمی ذکر می گردد: 

 برابری تعداد دانشگاهها در سه دهه 4رشد بیش از : 1نمودار شماره 

15
26

41

66

1365 1375 1385 1396
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 برابری تعداد رشته های تحصیالت تکمیلی 3رشد حدود : 2ماره نمودار ش

40

9124

79

1385 1396

                           PhD)

 
 

 

 گسترش چشمگیر آموزش های تخصصی و فوق تخصصی: 3نمودار شماره 

24 27

21 25

40
64

1384 1396
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 رشد ظرفیت پذیرش در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی: 4نمودار شماره 

1257

3352

185

375

110

313

1384 1396

                  

 
 

 

 برابری در تعداد دانشجویان در طی سه دهه 5رشد تقریبی : 5نمودار شماره 

40571

82000
100000

189967

1365 1375 1385 1396
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تعداد اعضای هیأت علمی به عنوان مهمتررین زیرسراخت توسرعه    : 6نمودار شماره 

 است.برابر رشد داشته  7آموزش عالی سالمت حدود 

2761

8316

10000

18800

1365 1375 1385 1396
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 معاونت آموزشی 

 

 

آموزش عالی سالمت 

  یازدهمدر دولت 
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 آموزش عالی سالمت در یک نگاه

آموزش عالی سالمت ط ی ده ه ه ای گذش ته ب ا پیش رفت       همانگونه که ذکر آن گذشت، 

دانش گاه و دانش كده عل وم پزش كی      66چشمگیری روبرو بوده به ط وری ک ه ام روزه    

در ح وزه عل وم پزش كی مش غول ب ه فعالی ت       واحد دانش گاهی غیردولت ی    90دولتی و 

 هستند.  

 
علوم پزش كی  هزار دانشجوی  60هزار نفر دانشجو در مراکز دولتی و حدود  190حدود 

ه زار عض و هی أت علم ی در      18مشغول به تحصیل هستند. حدود  در مراکز غیردولتی 

ح دود   در بس تر   هزار عضو هیأت علم ی در مراک ز غیردولت ی    2مراکز دولتی و حدود 

ئ ه خ دمات آموزش  ی و   بیمارس تان آموزش ی در سراس ر کش ور مش  غول ب ه ارا      250

ب ا وزارت بهداش ت، درم ان و     انجمن علمی گ روه پزش كی   180درمانی بوده و بیش از 

 همكاری می کنند.  نیز آموزش پزشكی 
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 فرایندهای جاری حوزه آموزش

حوزه آموزش علوم پزشكی با حجم عظیم ی از فراین دهای ک اری روب رو اس ت و الزم      

برای اجرای بهتر این فراین دهای ج اری نی ز    است در کنار توجه به تحول در این حوزه 

برنامه ریزی شود. به عنوان نمونه حجم نامه های وارده و ص ادره معاون ت آموزش ی    

فراین دهای   یكی از شاخص های مه م در  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی که 

 . به ترتیب زیر استسال گذشته ذکر می گرد 4جاری است طی 

 اسفند( 15)1395 1394 1393 1392 نامه

 14000 14700 14210 14500 وارده

 2320 2950 3740 3160 صادره

 : وضعیت مكاتبات جاری در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی1جدول شماره 

 

 ضرورت تحول در آموزش عالی سالمت

باشد، فی میدر حال حاضر در بسیاری از کشورها، نیروی انسانی هم از نظر تعداد ناکا

هم فاقد مهارت کافی بوده و هم به ط ور مناس ب در من اطق جغرافی ایی تخص یص داده      

نشده است. فقدان سیاست روشن و صریح برای توسعه نیروی انسانی بخ ش س المت،   

 ها تهدیدیهایی را در بسیاری از کشورها بوجود آورده است. این ناهماهنگیناهماهنگی

باش د. بن ابراین، توس عه    مت در رسیدن به اهدافش ان م ی  های مراقبت سالبرای سیستم

نیروی انسانی از طریق عملكرد مناسب نظ ام آم وزش ع الی س المت، بخ ش مهم ی از       

 باشد.های بخش سالمت میفرآیند توسعه سیاست

تحقق یک نظام ارائه خدمات سالمت اثربخش، در دس ترس، پای دار و ب ا کیفی ت، بس یار      

آموزش علوم پزش كی و کیفی ت تربی ت من ابع انس انی در آن،      وابسته به وضعیت نظام 
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باشد. کیفیت منابع انسانی تربیت شده در سیس تم آم وزش عل وم پزش كی مت اثر از      می

-ه ای نظ ارتی و غی ره م ی    های آموزشی، بودجه، مكانیزمعوامل مختلفی نظیر سیاست

تفاوت چش مگیری   باشد. این عوامل در کشورهای مختلف دنیا متفاوت بوده و در نتیجه

 های سالمت دنیا وجود دارد.ی تربیت نیروی انسانی نظامدر نحوه

 
نظام آموزش عالی سالمت در ایران به واسطه ادغ ام در نظ ام ارائ ه خ دمات، س اختار      

های ، به منظور ارائه مراقبت1982منحصر به فردی دارد. وزارت بهداشت ایران در سال 

سازی سیستم شبكه بهداشت در سراسر کش ور نم ود. ام ا    هبهداشتی اولیه اقدام به پیاد

کمبود نیروی انسانی، مشكل اص لی در رون د اج رای ای ن برنام ه ب ود. در ای ن زم ان،         

-شورای عالی انقالب فرهنگی به منظور افزایش تعداد دانشجویان مرتبط با سالمت، علی

زش كی از وزارت  های عل وم پ الخصوص دانشجویان پزشكی، تصمیم به جدایی دانشگاه

علوم، تحقیقات و فناوری و ادغام آن در وزارت بهداشت و درم ان گرف ت. س رانجام در    

ی به تصویب مجلس رسید. پس از اجرای استراتژی ادغ ام، هم ه   قانون، این 1985سال 

های پزش كی تح ت   های تحقیقاتی و خدمات دانشكدههای آموزشی، شامل برنامهفعالیت
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های درمان و آموزش پزشكی قرار گرفت. از این زمان، دانشگاه نظارت وزارت بهداشت،

حداقل ی ک دانش گاه در ه ر اس تان، تاس یس      به میزان علوم پزشكی و خدمات درمانی، 

ای از فعالیت های تعریف شده این وزارتخانه، شامل آموزش شدند. بنابراین بخش عمده

 .باشدنیروی انسانی مراقبت سالمت در ایران می تربیتو 

پس از این ادغام، نظام آموزش عالی س المت در ای ران دس تاوردهای قاب ل ت وجهی را      

برای نظام سالمت این کشور کسب نموده اس ت. ب دون تردی د، تربی ت ه زاران نی روی       

متخصص، در سطوح مختلف علوم پزشكی نقش اساسی را در ارتق ا س المت جامع ه و    

نموده است. در کنار این دس تاوردها،   خودکفایی خدمات پیشرفته پزشكی این کشور ایفا

ه ایی نظی ر ناک افی    نظام آموزش عالی سالمت ایران در طول سالهای گذشته ب ا چ الش  

بودن هم اهنگی و همس ویی ب ا نظ ام ارائ ه خ دمات بهداش تی درم انی، ع دم ش فافیت           

گی ری و  های نشانگر سطح کیفی ت آم وزش پزش كی، ض عف در نظ ام تص میم      شاخص

گیرن ده، ض عف   نی بر شواهد، پراکندگی و گس تردگی مراک ز تص میم   گذاری مبتسیاست

-های مصوب، ضعف مقررات نظارتی مواجه م ی ها و برنامهپایش و ارزشیابی سیاست

باشد. همراه با این مشكالت، قرار گرفتن در محیطی با ویژگ ی ه ای رش د س ریع عل م،      

جمعیتی کش ور و ظه ور   سرعت تغییرات در نظام سالمت و نیازهای جامعه، تغییر بافت 

های جدید و پیشرفته، نی ز ش رایط بخ ش آم وزش عل وم پزش كی را دوچن دان        فناوری

 پیچیده نموده است. 

 چرخ ه تح ول  هایی ورود نظام آم وزش ع الی س المت ای ران را ب ه      وجود چنین چالش

 تح ول ه ای  ت رین برنام ه  ناگزیر کرده است و اصالحات این بخش به عنوان یكی از مهم

شود. وزارت بهداشت، درمان و آم وزش پزش كی ای ران از    سالمت ایران دنبال مینظام 

برنامه تحول بخش سالمت را آغاز نموده است. گام چهارم این طرح، تح ول   1393سال 

 باشد. در نظام آموزش عالی سالمت ایران می
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س ناد  ابتدا برنامه جامع نظام آموزش عالی سالمت این کشور ب ر مبن ای ا  در این راستا 

، نقشه جامع علمی کش ور، نقش ه ج امع علم ی     1404انداز ایران باالدستی از جمله چشم

ری زی ب رای   سالمت و برنامه تحول سالمت تدوین گردید. در ادام ه، ب ه منظ ور برنام ه    

های تح ول و ن وآوری نظ ام آم وزش     تحقق سیاستها و راهبردهای مندرج در آن، بسته

ه ای عل وم   ه ا ب ه دانش گاه   سازی ای ن بس ته  و اجراییعالی سالمت ایران تدوین گردید 

س عی گردی ده روش اس تفاده ش ده در      ادام ه پزشكی سراسر کشور واگذار گردی د. در  

ه ا  گی ری ت رین جه ت  تدوین برنامه تحول و نوآوری آموزش علوم پزشكی ایران و مهم

 دد.  برای ایجاد تحول و نوآوری در نظام آموزش عالی سالمت این کشور معرفی گر

 

 برنامه جامع آموزش سالمت

با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید و تدوین برنامه تح ول نظ ام س المت، آم وزش ع الی      

ه ای وزارت بهداش ت، درم ان و آم وزش پزش كی      سالمت نیز هم سو ب ا س ایر ح وزه   
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دار ش ده اس ت. ام ا    مأموریتهای بزرگی را به منظور تحقق هر چه بهتر این برنامه عهده

برنام ه ج امع   استای ارتقای اثربخشی آموزش عالی در تحقق اه داف ای ن برنام ه،    در ر

آموزش عالی نظام سالمت در راستای تحق ق اه داف برنام ه تح ول نظ ام س المت، ب ه        

، 1404ان داز ای ران   عنوان سندی راهبردی و  بر مبنای اسناد باالدس تی از جمل ه چش م   

و برنامه تحول نظام س المت ت دوین    تنقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سالم

 گردید.  

ریزی در این سند مبتن ی  سطوح برنامه

 شناس ی ت دوین نقش ه ج امع    بر روش

علمی سالمت و  مشتمل ب ر مأموری ت،   

 12ان  داز، بینش  ها و ارزش  ها،   چش  م

راهبرد ب رای تحق ق    68سیاست کلی و 

باشد. همچنین ترجم ان  هر سیاست می

ح ول نظ ام   تحقق این سند در برنام ه ت 

س   المت مش   تمل ب   ر دس   تاوردهای 

مدت، میان مدت و درازم دت نی ز   کوتاه

 برای هر سیاست آورده شده است. 

نف ر از   7و با مش ارکت   (expert pannel)این سند با استفاده از مدل پانل متخصصان 

کارشناسان و صاحبنظران ح وزه آم وزش پزش كی ب ه ص ورت اولی ه ت دوین گردی د.         

 مورد زیر است: 12مندرج در این برنامه شامل سیاستهای کالن 

 نهادینه سازی رویكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 

 گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت 
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  توسعه دانش های نوین با تاکید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز بر علوم

 و فناوری های نوین

 حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی 

  سازی در نظام آموزش عالی سالمتشبكه 

 ساماندهی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی 

 سازی اخالق حرفه اینهادینه 

 بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سالمت 

 ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سالمت 

 تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی سالمت 

 موزش عالی سالمتخلق ثروت دانش بنیان در عرصه آ 

 سازی شواهد معتبر علمی ب رای ارتق ای آم وزش ع الی س المت      تولید و بومی

 )آموزش پژوهی(  

سپس ویرایش اولیه جهت ارائه بازخورد در شورای م دیران ح وزه معاون ت آموزش ی     

وزارت بهداشت، درم ان و آم وزش پزش كی م ورد بح ب و تب ادل نظ ر ق رار گرفت ه و          

ای ب ا حض ور   هادها ت دوین ش د. وی رایش دوم در جلس ه    ویرایش دوم بر اساس پیش ن 

درم ان و آم وزش پزش كی مط رح و مج دداً      معاونان و مدیران ارش د وزارت بهداش ت،  

بازخورده ای اص  الحی گ ردآوری و ب  ر مبن ای آن وی  رایش س وم ت  دوین ش د و ای  ن      

ویرایش به عنوان نسخه مصوب شورای معاون ان وزارت بهداش ت، درم ان و آم وزش     

تلقی و به دانشگاههای علوم پزشكی و سایر مؤسسات آم وزش ع الی س المت    پزشكی 

اب  الغ گردی  د و از ایش  ان خواس  ته ش  د ت  ا برنام  ه عملی  اتی دانش  گاه را ب  رای تحق  ق   

 سیاستهای این برنامه در حوزه آن دانشگاه تدوین نمایند. 
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 ورهابسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، خروجی مورد انتظار و مح

ریزی برای تحقق سیاستها به دنبال تدوین برنامه جامع حوزه آموزش، به منظور برنامه

ه ای  های عملی اتی ت دوین ت ا ب ر اس اس آنه ا برنام ه       و راهبردهای مندرج در آن بسته

 های ساالنه اجرا گردند.عملیاتی و پروژه

 IPOCC (Input, Process, Output, Contextهای عملیاتی در قالب الگ وی  این بسته

& Control) هر نظامی دارای ی ک  ریزی،سازماندهی گردیدند. بر اساس این مدل برنامه

ه ا، خروج ی   سازی سلسله فرآین دهایی ب ر روی ورودی  ورودی خواهد بود که با پیاده

زمین ه هم ه   موردانتظار سیستم حاصل خواهد شد. برخی اقدامات در ای ن الگ و در پ س   

افكنن د ک ه از ای ن    ر داشته و بر روی همه بخشهای نظ ام س ایه م ی   اقدامات و گامها قرا

 شود.یاد می contextاقدامات با عنوان 

 
 مدل مفهومی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی

کم بدیهی است که اقدامات نظارت، ارزیابی و کنترل بر کلیه فرآیندها و بخشهای نظام حا

 خواهد بود.
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ب ه منظ ور پوش ش هم ه     این ترتیب  به

ابعاد این الگ و و س ازماندهی اق دامات    

علملی  اتی در جه  ت تحق  ق سیاس  تهای 

گان  ه من  درج در برنام  ه  ک  الن دوازده

ه  ای ج  امع، ت  الش گردی  د ت  ا بس  ته  

عملی  اتی مبتن  ی ب  ر اج  زای ای  ن م  دل  

های موج ود  سازماندهی شوند. برنامه

ه ایی ک ه بای د در    در معاونت و برنامه

گردن  د تح  ت عن  وان   آین  ده ت  دوین  

ه  ای محتوامح  ور، ورودیه  ای  بس  ته

کنند. ورودی دیگر سیستم را تأمین می

نظام آموزش که همانا داوطلبان ورود به دانشگاه هستند  )به جز دانشجویان تحصیالت 

س ازی  تكمیلی( چندان در حیطه مدیریت معاونت قرار ندارند. اقداماتی که به منظور پیاده

ه ای فرآین د مح ور    ه ا م ورد توج ه هس تند تح ت عن وان بس ته       و گسترش این برنامه

بندی شدند. مجموعه ای ن ورودی و ای ن فرآین د در نهای ت منج ر ب ه تحق ق بس ته         طبقه

محور آموزش خواهد شد که همانا بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور است. خروجی

الت آموزش ی ب ه   ای و همچن ین ع د  در این میان اقدامات مرتبط با اعتالی اخ الق حرف ه  

ای مد نظر قرار گرفتند. اقدامات مرتبط با سنجش و اعتباربخش ی  های زمینهعنوان بسته

 های نظارت و ارزیابی محور معرفی گردیدند.نیز با توجه به ماهیت خود، به عنوان بسته
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 بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و محورهای زیرمجموعه 

بسته به همراه خروجی های مورد انتظ ار از اج رای آن ذک ر م ی     در زیر محورهای هر 

 گردد:  

 پزشکی آموزش در علمی مرجعیت و نگاری آینده بسته

انتظار می رود در صورت تحقق بس ته، دس تاوردهای زی ر در عرص ه آم وزش عل وم       

 پزشكی حاصل گردد:

  ساله آموزش علوم پزشكی در راس تای کس ب    20ترسیم نقشه راه تحول

 یت علمی مرجع

   شفاف سازی شاخص های کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشكی 

  تبی  ین الزام  ات س  خت اف  زاری و ن  رم اف  زاری تحق  ق مرجعی  ت علم  ی در

 آموزش علوم پزشكی

         تبیین نقش س ازمان ه ا و نهاده ای دخی ل در کس ب مرجعی ت علم ی در

 آموزش علوم پزشكی

 :  ی این بسته عبارتند ازهامحور

   رصد حرکت در مس یر مرجعی ت علم ی در آم وزش عل وم       طراحی نظام

 پزشكی  

        تدوین سند آینده نگ اری و نقش ه راه تحق ق مرجعی ت در آم وزش عل وم

 پزشكی در افق چشم انداز 

 1طراحی و استقرار نظام نوآوری در حوزه آموزش علوم پزشكی   

   استقرار مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشكی 

                                                           
1 Technology Specific Innovation System in Medical Education 
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 سوم نسل های گاهدانش سوی به حرکت بسته

انتظار می رود در صورت تحقق بس ته، دس تاوردهای زی ر در عرص ه آم وزش عل وم       

 پزشكی حاصل گردد:

     دانشگاه های علوم پزشكی گذار خود را به دانشگاه های نس ل س وم ط ی

 می کنند

 جایگاه دانشگاه های علوم پزشكی در اقتصاد دانش کشور تبیین می گردد 

 وم پزشكی به بودجه های دولتی ب ه ح داقل م ی    وابستگی دانشگاه های عل

 رسد

  :  ی این بسته عبارتند ازهامحور

   بازبینی و بازنگری ساختار و عملكرد دانشگاه های علوم پزشكی در گ ذار

 به دانشگاه های نسل سوم  

       کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنی ان در دانش گاه ه ای عل وم پزش كی در

 ی(   منطقه ا قالب نظام نوآوری )ملی

     طراحی و توسعه سامانه محاسبه هزینه تمام شده تربی ت نی روی انس انی

مقاطع مختل ف آم وزش ع الی س المت و حمای ت از تحقیق ات        –در رشته 

 مرتبط

  طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور و غیر

آم وزش ع الی س المت مبتن ی ب ر مطالع ات هزین ه اثربخش ی،          2بودجه ای

 زگشت سرمایه، و افزایش بهره وری  با

 

                                                           
2 Non-budgetary, equitable mode of finance 
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 بسته آموزش پاسخگو عدالت محور

انتظار می رود در صورت تحقق بس ته، دس تاوردهای زی ر در عرص ه آم وزش عل وم       

 پزشكی حاصل گردد:

     انطباق برنامه های آموزش عالی حوزه سالمت با نیازهای جامع ه ب ه خ دمات

 این بخش  

 اسب ب ه منظ ور ارائ ه خ دمات س المت      تربیت نیروی انسانی و ایجاد بستر من

 برای اقشار جامعه با نیازهای خاص مانند سالمندان، زنان، کودکان و ...  

    شناسایی دقیق نیاز به نیروی انسانی حوزه سالمت در سطوح ملی، منطق ه ای

 و استانی

          ایجاد زمینه مناس ب ب رای رش د و ش كوفایی دانش جویان ب ا توانمن دی ه ای

 ی و اجتماعیفرهنگمختلف علمی،

 :   ی این بسته عبارتند ازهامحور

  آموزش ی مبتن ی ب ر    نظ ام شناس ائی و ارزی ابی نیازه ای     و اس تقرار  طراحی

)بار بیماری ها و ریسک فاکتوره ا(، فن روری ه ای م رتبط ب ا       جامعهنیازهای 

پیشگیری، تشخیص و درمان در حوزه سالمت )مداخالت س المت( و مرزه ای   

 کشور در حوزه سالمت در دانش

  در راستای پاس خگوئی  برنامه های آموزشی )کوریكولومها( تدوین بازنگری و

، فن  روری ه  ای تشخیص  ی و درم  انی و مرزه  ای دان  ش ب  ه نیازه  ای جامع  ه

 به تفكیک رشته و مقطع تحصیلی)مرجعیت علمی( 

  ذینفع ان،  انگیزشی مناسب برای سیاستگذاران، ایجاد حساسیت و طراحی نظام

ان، ارائ  ه کنن  دگان خ  دمات ب  ه منظ  ور تحق  ق هرچ  ه بهت  ر اس  اتید، دانش  جوی
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ه ای اجتم اعی   کنن ده و توج ه ب ه تعی ین   پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامع ه  

 (SDHسالمت )

       طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و م دیریت تربی ت نی روی انس انی عل وم

 پزشكی

 

 سالمت عالی شآموز های برنامه گرای ماموریت و هدفمند راهبردی، توسعه بسته

انتظار می رود در صورت تحقق بس ته، دس تاوردهای زی ر در عرص ه آم وزش عل وم       

 پزشكی حاصل گردد:

  نوین متناسب با نیازهای کشور  برنامه های آموزشیطراحی 

  موجود به منظور انطباق هرچه بیشتر آنه ا   برنامه های آموزشیبازنگری

 با شرایط امروز کشور  

 كان ب ه منظ ور ارتق اء توانمن دی ایش ان در ارائ ه       بازنگری در تربیت پزش

 نگر با تاکید بر برنامه پزشک خانواده خدمات جامعه

   طراحی الگوهای نوین تربیت سرمایه انسانی مهارت محور برای رفع نی از

 مراکز ارائه خدمات سالمت 

 :های این بسته عبارتند ازمحور

 ه ه ای آم وزش عل وم    بازنگری و ارتقای راهبردی و ماموریت گرای برنام

 پزشكی    

  توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشكی مبتنی بر اسناد باالدستی 

     شناسایی ظرفیت های فرابخشی حوزه سالمت به منظ ور توس عه برنام ه

 های میان رشته ای 
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  طراحی و استقرار نظام تربیت نیروهای حدواسط 

 

 توانمنرردی ارتقررای و یرریتمرکززدا  گرایرری، ماموریررت سرررزمینی، آمررایش بسررته

 دانشگاهها

انتظار می رود در صورت تحقق بس ته، دس تاوردهای زی ر در عرص ه آم وزش عل وم       

 پزشكی حاصل گردد:

  استقرار کالن مناطق آمایشی با شرح وظایف و حیطه اختیارات شفاف 

   ترسیم ماموریت های روشن برای دانشگاههای علوم پزشكی 

 توانمن  دی دانش  گاهها در راس  تای تحق  ق  پی  اده س  ازی برنام  ه ه  ای ارتق  ای

 ماموریت های محوله 

          چابک سازی س تاد از مج رای واس پاری وظ ایف س تادی ب ه س ازمان ه ای

 محیطی مختلف 

 گسترش آموزش های آزاد حوزه پزشكی از طریق ارتقای توانمندی دانشگاهها 

 :های این بسته عبارتند ازمحور

 نی ماموریت محور نمودن مناطق آمایش سرزمی 

   گسترش محیطی آموزش عالی سالمت در کشور 

  طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش عالی علوم پزشكی

 به بخش غیردولتی    

       م داوم و   اجرای نظام اعتباربخش ی آموزش ی مراک ز و برنام ه ه ای آم وزش

 آموزشهای مهارتی و حرفه ای در نظام سالمت
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 ای حرفه اخالق اعتالی بسته

تظار می رود در صورت تحقق بس ته، دس تاوردهای زی ر در عرص ه آم وزش عل وم       ان

 :پزشكی حاصل گردد

 ای  ای به منظور اعتالی اخالق حرفهتدوین الزامات ساختاری و برنامه 

     تدوین شاخص های تحقق اخالق حرفه ای در محیط های آموزش ی م رتبط ب ا

 علوم پزشكی  

 ها و مراکز آموزشی در ح وزه اخ الق   تدوین برنامه های اعتباربخشی دانشگاه

 حرفه ای  

         شفاف سازی وظ ایف و اختی ارات ح وزه ه ای س تادی و محیط ی در زمین ه

 اعتالی اخالق حرفه ای 

    طراحی الگوی بهره مندی از آموزه های دینی در راستای اعتالی اخ الق حرف ه

 ای  

  حرفه ای ارتقاء دانش و انگیزش اعضاء هیأت علمی دانشگاهها در زمینه اخالق

 از مجرای برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلندمدت آکادمیک  

  :  ی این بسته عبارتند ازهامحور

 3طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش 

  طراحی و استقرار نظام دیده بانی، نیازسنجی ، آسیب شناسی ، و ارتقاء ارزش

 ی سالمت ها و اخالق حرفه ای پزشكی در نظام آموزش عال

 س ازی   نهادین ه  ب رای  پنه ان  کوریكولوم مدیریت جامع برنامه اجرای و تدوین

 در موسسات آموزش عالی سالمت ای حرفه اخالق ارزش ها و 
                                                           
3 Value Based Curriculum 
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 نظ ام  ع الی  آموزش مراکز در ایحرفه اخالق ترویج و توسعه زیرساخت های 

 سالمت

 

 پزشکی علوم آموزش سازی المللی بین بسته

ورت تحقق بس ته، دس تاوردهای زی ر در عرص ه آم وزش عل وم       انتظار می رود در ص

 پزشكی حاصل گردد:

   تدوین سند آمایش منطقه ای و بین المللی آموزش علوم پزشكی 

  تدوین شاخص های دانشگاههای با عملكرد بین المللی و مدل پایش آن 

 طراحی مدل بهره مند تبادالت علمی بین المللی 
    ه ای آموزش ی ب ه منظ ور گس ترش ج ذب        برنام ه تدوین الگ وی انعط اف در

 دانشجویان خارجی 

   اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشكی کشور 

 :های این بسته عبارتند ازمحور

        ت دوین و بسترس ازی ب  رای استقرارنقش ه آم ایش ب  ین المل ل آم وزش عل  وم

 پزشكی کشور  
  طراحی مسیر راه(Road Map) لمی و برنام ه  و اجرایی سازی شبكه تبادالت ع

 های آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهان  

  طراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشكی کشورEducationIran))  به

 سالمت کشور در سطح دنیا   منظور معرفی ظرفیت آموزش عالی

 اعتباربخشی بین المللی دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشكی کشور 
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 پزشکی علوم در  مجازی شآموز توسعه بسته

انتظار می رود در صورت تحقق بس ته، دس تاوردهای زی ر در عرص ه آم وزش عل وم       

 پزشكی حاصل گردد:

        راه اندازی دانشگاه مجازی علوم پزش كی ب ه عن وان بس تری ب رای گس ترش

 مجازی سازی 

  تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه فضای مجازی 

  ب ه منظ ور ارتق اء قابلی ت ارائ ه آنه ا در        ش ی برنامه های آموزبه روزرسانی

 فضای مجازی 

  گسترش زیرساخت های فناوری اطالعات در سطوح صفی و ستادی به منظور

 بسترسازی آموزش مجازی 

  طراحی مدل انگیزشی دانشگاههای علوم پزشكی به منظور توسعه فعالیت های

 مجازی
        ی آموزش های  طراحی م دل ه ای ب ین الملل ی آموزش های مج ازی در راس تا

Double Affiliate   دانشگاههای علوم پزشكی کشور 

 :های این بسته عبارتند ازمحور

     طراحی، راه اندازی و استقرار دانشگاه مجازی علوم پزشكی 

     طراحی استانداردهای فرایندی آموزش مجازی عل وم پزش كی و اعتباربخش ی

 برنامه های مربوطه  

  فیزیك ی، اطالع اتی و انس انی الزم ب رای     تدارک و تامین زیرساخت ها و منابع

 توسعه آموزش مجازی 
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  ظرفیت سازی در برنامه ها و کوریكولوم های متداول آموزشی به منظور ارائه

و ارزیابی قسمتی از برنامه ها و کوریكولوم ها به صورت مجازی با تاکی د ب ر   

 رشته مقاطع تحصیالت تكمیلی  
 

 پزشکی علوم های آزمون  و ارزیابی نظام ارتقاء بسته
انتظار می رود در صورت تحقق بس ته، دس تاوردهای زی ر در عرص ه آم وزش عل وم       

 پزشكی حاصل گردد:

   ارتقاء و به روزرسانی فرایندهای مرکز سنجش آموزش علوم پزشكی کشور 

   ایجاد زمینه مناسب به منظور برگزاری آزمون های بین المللی در داخل کشور 

 نجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تكمیلی  ایجاد تحول در فرایند س 

         طراحی الگوهای س نجش مه ارت ه ای حرف ه ای در دان ش آموختگ ان عل وم

 پزشكی  

       استقرار مراکز منطقه ای ارزیابی آموزش ی و مه ارت ه ای ب الینی در من اطق

 آمایشی 

 :های این بسته عبارتند ازمحور

  تجربیات بین المللی   ارتقای آزمونهای علوم پزشكی با بهره مندی از 

   ارتقاء مرکز سنجش آموزش پزشكی به منظور بهبود فرآیند پذیرش،س نجش و

 ارزشیابی

    تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشكی با تاکید بر مق اطع تحص یالت

 تكمیلی  

      طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نهایی و تایی د ص الحیت حرف ه ای دان ش

 راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشكی آموختگان علوم پزشكی در
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 آموزشی بیمارستانهای و موسسات اعتباربخشی بسته

انتظار می رود در صورت تحقق بس ته، دس تاوردهای زی ر در عرص ه آم وزش عل وم       

 پزشكی حاصل گردد:

      ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاهها و دانش كده ه ای عل وم پزش كی

 المللی  مطابق استانداردهای ملی و بین 

   ارتقای کیفیت خدمات مراکز آموزشی درمانی مطابق استانداردهای ملی و ب ین

 المللی  

     ایجاد فضای رقابتی سازنده در دانشگاهها و موسس ات و مراک ز آموزش ی و

 درمانی

   تضمین و ارتقای کیفیت برنامه ها و فرایندهای آموزش عالی علوم پزشكی 

 :ی این بسته عبارتند ازهامحور

  ه ای  ای دانش گاهها و دانش كده  و اجرای برنامه اعتباربخشی موسس ه  طراحی

 علوم پزشكی

     ای مراک ز آموزش ی درم انی    طراحی و اجرای برنام ه اعتباربخش ی موسس ه

 )مراکز ارائه خدمات آموزشی(

 اعتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگاههای علوم پزشكی کشور 

 شكی  استانداردسازی فرایندهای آموزش علوم پز 
 

 پزشکی علوم آموزش های زیرساخت ارتقای و توسعه بسته

انتظار می رود در صورت تحقق بس ته، دس تاوردهای زی ر در عرص ه آم وزش عل وم       

 پزشكی حاصل گردد:
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      ه ای  ه ا و برنام ه  تأمین امكان ات و زیرس اختهای الزم ب رای گس ترش رش ته

 آموزشی جدید خصوصاً در تحصیالت تكمیلی
 گروههای آموزشی در تربیت متخصصان  ارتقای توانمندی 
 تأمین بیمارستانهای آموزشی مجهز به منظور ارتقای کیفیت آموزشهای بالینی 
        ایجاد شبكه گسترده فن اوری اطالع ات و ارتباط ات در ح وزه آم وزش عل وم

 پزشكی

 

 :های این بسته عبارتند ازمحور

 یتعال و کمال یبرا یساز بستر (Excellence ) ب ه  یپزش ك  عل وم  یه ا  رش ته 

 میتحر پسا طیشرا در یا رشته نیب و نینو علوم ژهیو

   نقشه راه بقا برای تقویت زیر ساخت های تجهیزاتی گروههای آموزشی دس ت

 (Ph.D)اندرکار تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

 طراحی و اجرای سیستم اطالعات یكپارچه آموزش علوم پزشكی کشور 
    ی تجهیزات ی بیمارس تانهای آموزش ی و مراک ز ارائ ه      تقویت زی ر س اخت ه ا

 خدمات درگیر در آموزش
 

 تحولی های بسته پایش برنامه

  :  ی این برنامه عبارتند ازهامحور

   طراحی و پیاده سازی مدل جامع و ادغام یافته و سامانه ارزیابی و نظارت ب ر

  ه گانه برنامفعالیت دانشگاهها در راستای تحقق سیاست های دوازده

  (  2طراحی و پیاده سازی طرح رتبه بندی آموزشی دانشگاهها )راد 
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  دوم؛بخش 

 دستاوردهای دولت یازدهم 

  در حوزه آموزش عالی سالمت

   ش   م؛              لت   ز  م     ح ز  آم زش   ل   المت 
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 معاونت آموزشی 

 

 

 زمینه در دستاوردها

علمی مرجعیت  

علمی مرجعیت زمینه در دستاوردها  



     

 علمی مرجعیت زمینه در دستاوردها    48

 
 

 راه اندازی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

سیاستگذاری و تصمیم گیری  مبتنی بر بهترین شواهد در حوزه آموزش مستلزم وجود 

وری، و گ زارش ش واهد علم ی اس ت.     کاری منسجم و ماندگار برای تولی د، ف رآ   ساز و

گسترش دانش آموزش علوم پزشكی، به عنوان یک حوزه تخصصی و بین رش ته ای از  

یک سو، و دامن ه و تن وع وس یع ان واع تص میم گیریه ای راهب ردی در ح وزه معاون ت          

آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی از سوی دیگر، ضرورت وجود ی ک  

برای ساماندهی دانش راهبردی در حوزه آموزش علوم پزش كی  تشكیالت ساختار یافته 

 را نشان می دهد. 

 

 
 

از این رو، در برنامه تحول آموزش علوم پزشكی، تشكیل مرکز ملی تحقیق ات راهب ردی   

آموزش علوم پزشكی به تصویب رسید. نق ش اص لی  ای ن مرک ز، رهب ری پژوهش های       

و حمایت از مراکز تحقیقات آم وزش   راهبردی در حوزه آموزش علوم پزشكی با هدایت
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پزشكی دانشگاهها و مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشكی و نیز 

 پژوهشگران  حقیقی واجد شرایط است. 

 سال گذشته فعالیت زیر انجام گرفته است:  4در این راستا طی 

     وان تصویب تشكیل مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزش كی ب ه عن

 یكی از اقدامات طرح تحول آموزش

   تدوین اساسنامه مرکز 

 تصویب تشكیل مرکز در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشكی 

  تشكیل اولین جلسه هیات امنای مرکز 

 ( 7تشكیل جلسات  شورای پژوهشی مرکز  )جلسه 

      اعالم اولین فراخوان طرحهای پژوهشی ترویج ی در راس تای جل ب مش ارکت

 نشگاههای علوم پزشكی  گسترده دا

     ط رح پژوهش  ی   480بررس ی طرحه  ای دریاف ت ش  ده در فراخ وان، تص  ویب

 میلیارد ریال و اعالم نتیجه به دانشگاههای علوم پزش كی  68ترویجی با اعتبار 

 کشور

  توزی   ع اعتب   ارات حمای   ت از پژوهش   های راهب   ردی و ک   اربردی در ب   ین

 دانشگاههای علوم پزشكی کشور

 

 منابع علمی علوم پزشکی ارزشیابی متون و

حرکت در مسیر دستیابی به مرجعیت علمی موضوعی اس ت ک ه باره ا از س وی مق ام      

معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته زمینه را برای نی ل ب ه جایگ اه شایس ته در س طح      

منطقه و جهان برای نظام آموزش عالی س المت کش ور ف راهم م ی نمای د.  ب ر اس اس        
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ود، تولید دانش بومی و کاربس ت آن در ارائ ه خ دمات یك ی از     لعات و نظریات موجامط

مولفه های حرکت در مسیر دستیابی به مرجعی ت علم ی اس ت. خوش بختانه ام روز در      

کشور شاهد این واقعیت هستیم که حجم قابل توجهی از انتشارات علمی تولید و به م دد  

ی چش م گی ری پی دا ک رده     حضور اساتید گرانقدر، سهم ایران از تولید علم جهانی ارتقا

است. اما آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار اس ت، ترجم ان دان ش تولی دی     

در عرصه عمل و در مسیر خدمت است که این مهم، از مجرای تدوین و نشر کتب مرجع 

قابل حصول خواهد بود. کتب مرجع که از سوی اساتید برجسته ه ر حیط ه ت دوین م ی     

بومی سازی دانش وارد شده از مراکز معتبر بین المللی، بس تری ب رای    گردند، عالوه بر

نشر و کاربست دانش بومی است که همین اساتید متولی تولید آن هستند. درای ن راس تا   
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و به منظور تحقق دستیابی به مرجعیت علمی در علوم پزشكی و در جه ت ایج اد بس تر    

اساتید و صاحبنظران حیط ه ه ای    مناسب برای تسهیل نشر کتب مرجع تألیفی از سوی

کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزش كی در معاون ت آموزش ی    مختلف ، 

مرجعیت علم ی در آم وزش ع الی    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  با اهداف 

ایج اد انگی زه در اس اتید و ص احبنظران     ، ارتقاء دانش بومی در ح وزه س المت  ،سالمت

کم ک  و  ساماندهی کتب موج ود ، علوم پزشكی با تاکید بر دانش بومی جهت تالیف کتب

تشكیل شد که ضمن آن فعالیتهای  به دسترسی و آگاهی دانشجویان و دانش آموختگان

 زیر انجام شد:

  و  "ارزشیابی متون و منابع مرج ع عل وم پزش كی    کمیسیون"تدوین آیین نامه

استای طرح تح ول آم وزش   تصویب و ابالغ آن توسط مقام عالی وزارت؛ در ر

 پزشكی و حرکت به سمت مرجعیت علمی

 تعیین دبیر و اعضاء حقیقی کمیسیون و صدور احكام متناطر 

  ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشكی کمیسیون"راه اندازی دبیرخانه" ،

 برای اولین بار در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

  پزش كی کش ور جه ت ارس ال کت ب ت الیفی        ارسال نامه به دانشگاههای عل وم

 اعضاء محترم هیات علمی به کمیسیون جهت ارزیابی

 تدوین سیاستها، چشم انداز و راهبردهای کمیسیون 

 آغاز تدوین شاخصهای الزم و کافی جهت متون و منابع مرجع 
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 تدوین کتب مرجع علوم پزشکی

 ه  ایح  وزه از یك  ی

 ت   دوین در پیش   رو

 ح وزه  مرج ع،  کتب

 کش ور  پزشكیدندان

 هم  ت ب  ا ک  ه ب  ود

 ش  ورای دبیرخان  ه

 آم               وزش

 و دندانپزش        كی

 ه ای دانش كده  و تخصص ی  مختلف هایرشته علمی هیأت اعضای همكاری و تخصصی

 مختل  ف ه  ایرش  ته در مرج  ع کت  ب ت  دوین ب  ه اق  دام کش  ور س  طح در دندانپزش  كی

 :از ندعبارت گرفته صورت حیطه این در که مهمی اقدامات. است نموده دندانپزشكی

 نظ ر  براس اس  کمیت ه  اعضای انتخاب و راهبردی ریزیبرنامه کارگروه تشكیل 

 دندانپزشكی هایدانشكده از خواهی

 هاکمیته اعضاء و دبیران احكام صدور 

 مرجع کتب تدوین اولیه طرح تهیه 

 مرجع کتب تدوین مراحل اجرایی نامهشیوه طراحی 

 دوینت در عالقمند افراد معرفی جهت علمی هایانجمن و هادانشكده از فراخوان 

 مرجع کتب

 مرجع کتاب هر هایبخش مؤلفین تعیین و تخصصی هایکارگروه تشكیل 

 مؤلفین و تحریریه هیأت جلسات و کار بندیزمان جدول تنظیم 
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 اردیبهش ت  در مرج ع  کتب تدوین چگونگی کشوری روزه یک کارگاه برگزاری 

 1393 ماه

 م اه  آب ان  در مرج ع  کت ب  تدوین اولیه یبندجمع روزه هشت نشست برگزاری 

 مشهد در 1393

 م اه  بهم ن  در مرج ع  کت ب  دوم مرحل ه  بن دی جمع روزه سه نشست برگزاری 

1393 

 ه ای بن دی زم ان  براس اس  پیشرفت گزارشات دریافت و پایش جلسات تشكیل 

 شده انجام
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 ه ای رده کلی ه  می ان  اطالع ات  تبادل جهت سایت ایجاد و امكانات سازی آماده 

 ادیتورها و ویسندگانن

 متون ادبی و علمی ویراستاری 

 عمومی دندانپزشكی مرجع کتب از جلد 14 چاپ 

 ش واهد  مس تمر  گنجان دن  ب رای  عم ومی  دندانپزشكی ملی مرجع کمیته تشكیل 

 مرجع کتب مجموعه متون بودن روز به و علمی

 

 آموزشی واحدهای در جهانی استانداردهای به دستیابی

که برای ارتقای موسسات آموزش عالی س المت کش ور م ورد نی از     یكی از معیارهایی 

 است، تطبیق این موسسات با استاندادهای جهانی است. برهمین مبنا و به منظور ارتقای

 مراکز ارائه کننده آموزش دندانپزشكی اقداماتی در این راستا صورت گرفته است. 

وزشرری دانشررکده  اسررتاندارد برنامرره ریررزی و طراحرری فضرراهای آمترردوین کتررا  

 دندانپزشکی

 ع الی  آموزش نظام حوزه اسناد خصوصاً و باالدستی اسناد اهداف به حصول جهت در

 تخصص ی،  و دندانپزش كی  آم وزش  شورای دبیرخانه مهم رویكردهای از یكی سالمت،

. اس ت  ب وده  کش ور  در دندانپزش كی  عل وم  آم وزش  نظام کیفی و کمی ارتقاء و توسعه

 اعتباربخش  ی و ارزش  یابی اس  ناد ت  رینمه  م از دانپزش  كیدن مل  ی اس  تانداردهای

 ب ین  ه ای دی دگاه  تلفی ق  ب ا  اساس براین و شود می محسوب دندانپزشكی هایدانشكده

 فض اهای  طراح ی  و ری زی  برنام ه  اس تاندارد  کت اب  دندانپزش كی،  و مهندسی ایرشته

 . است گردیده تدوین دندانپزشكی  دانشكده آموزشی
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 عایتر دندانپزشكی هایدانشكده ایجاد در باید که معیارهایی حداقل وانعن به کتاب این 

 مت ولی  عن وان ب ه  تخصص ی  و دندانپزش كی  آم وزش  ش ورای  دبیرخانه سوی از شود،

 عن وان  ب ه  عمران ی  ه ای طرح و فیزیكی منابع دفتر و کشور دندانپزشكی آموزش اصلی

 پزش كی  عل وم  ه ای دانشگاه دسترس در و منتشر متبوع وزارت در فیزیكی منابع متولی

 نهای ت  دندانپزش كی،  دانش كده  بازس ازی  ی ا  و ساخت پروژه اجرای در تا گیردمی قرار

 .آید عمل به آن از برداریبهره

 

 سامانه واژه شناسی تحول آموزش

رسیدن به توافق عمومی بر سر مفاهیم به کار رفته در بسته های تح ول و ن وآوری در   

در بین دانشگاه های مختلف، نقش بسیار مهمی در موفقیت آموزش علوم پزشكی کشور 

اجرای این بسته ها دارد. سامانه واژه شناسی بسته های تحول و ن وآوری در آم وزش   
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س عی در ت امین   که با همكاری دانشگاه علوم پزشكی کرمان طراحی شده، علوم پزشكی 

ذینفع ان مختل ف، مس یر     این عامل موفقیت دارد. قطعاً با توافق بر روی واژه ها در ب ین 

 ه هموارتر خواهد گردید.  دستیابی به اهداف تعیین شد

 

 
در گ ام اول قص د   در دسترس ق رار دارد،   http://meterm.ir/سامانه که با آدرس این 

معرفی واژه های کلیدی بكار رفته در بس ته تح ول و ن وآوری آم وزش عل وم پزش كی       

ه و در گام بعدی بدنبال ایجاد زیرساختی جهت معرف ی واژه ه ای آم وزش عل وم     داشت

پزشكی می باشد. در تهیه این س امانه س عی گردی ده تع ارف و برخ ی جنب ه ه ا مه م         

مهمترین واژه ها وعبارت بكار رفته در بسته های تح ول و ن وآوری آم وزش در قال ب     

کنن دگان ای ن     با نظرات تكمیل ی بازدی د  نشریه ناب )نشریه آینده بهتر( ارایه گردد. قطعاً

تعاریف کامل تر خواهد شد و جنب ه ه ای مختل ف موض وع جه ت اس تفاده از گامه ای        

 .اجرایی بسته تحول روشن خواهد گردید

http://meterm.ir/
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 انتشار مجله طب و تزکیه

یش از بیست سال از شروع انتشار مجله طب و تزکیه توسط وزارت بهداشت ، درم ان  ب

دوره این فصلنامه منتش ر ش ده و در    12سال گذشته  4طی  .ذردو آموزش پزشكی میگ

خی زش و  ش اهد  ک ه  از ابالغ این بسته ها،  دو سالپس از گذشت حدود  1395اسفندماه 

انگیزش ش گرفی در دانش گاهها در مس یر تحق ق اه داف متع الی بس ته ه ای تح ول و          

اق دامات و  ب ودیم، ب ه منظ ور ثب ت و مستندس ازی       نوآوری در آموزش علوم پزش كی 

تجربیات ارزشمند واحدهای عملیاتی اعم از حوزه های ستادی و محیطی و دانشگاههای 

علوم پزشكی به منظور مان دگاری ای ن تجربی ات در حافظ ه س ازمان و به ره ب رداری        

آیندگان از تجربیات اندوخته شده این دوره از مجله طب و تزکیه مشتمل ب ر تع دادی از   

برنامه تحول و نوآوری در آموزش با تالش همكاران مختلف  گزارشهای علمی مرتبط با

طبق برآورد و برنامه ریزی های به عمل آمده، مجله طب و تزکیه  آماده و منتشر گردید.
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در حال ایجاد زیرساخت های نرم افزاری و سخت اف زاری ب ه منظ ور تب دیل ش دن ب ه       

عل وم پزش كی    مجله ای جهت انعكاس حیطه های سرآمدی کش ور در عرص ه آم وزش   

 است. 

 

 توسعه قطبهای علمی

-تشكیل ش ده  1382از سال بر اساس برنامه سوم توسعه  ی علمی علوم پزشكیهاقطب

گیری این نهادها در ساختار نظام سالمت، کاهش فاصله علمی کش ور   اند. هدف از شكل

 ه ای مختل ف دانش ی   با جهان از طریق استفاده از ظرفیت نخبگان علمی کشور در حوزه

ه ای تح ول و   شک فعالیت هدفمند این نهادهای ارزشمند در راستای برنام ه باشد. بیمی

تواند نقش بسزایی در دس تیابی کش ور ب ه مرجعی ت     نوآوری آموزش علوم پزشكی می

علمی در این حوزه داشته باشد. در این راس تا و ب ه منظ ور ارتق ای قط ب ه ای علم ی،        

 اقدامات زیر صورت پذیرفته است: 

 راه قط ب ه ای علم ی    مطالعه و تدوین نقشه "پژوهشی:  ای طرح آموزشی،اجر

ج امع تح ول نظ ام     بر اساس نقش ه ج امع علم ی و نقش ه     گروه علوم پزشكی

(. ض رورت انج ام پ روژه: سیاس تگذاری حرک ت      1392)س ال   "سالمت کشور

نظام مند قطب های علمی در راستای سند چش م ان داز و اه داف نقش ه ج امع      

توسعه فعالیت ها و ایجاد رقابت س الم ب ین قط ب ه ا، شناس ایی      علمی کشور، 

فرصت های بهبود مدیریت قطب های علمی و ایجاد انگیزه برای ت دوین برنام ه   

 راهبردی عملیاتی می باشد.

  مطالع  ه ،ت  دوین واس  تقرار بس  ته ی آموزش  ی توانمندس  ازی "اج  رای پ  روژه

هم تس هیل قط ب ه ای    ( که ضرورت انجام این م1392)سال  "مدیریت قطب ها
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علمی در دستیابی به دورنمای مورد نظر از طریق توانمندسازی مدیران ارش د  

قطب ها، که در نهایت به استقرار اهداف نقشه ج امع علم ی م رتبط ب ا فعالی ت      

 قطب ها کمک خواهد نمود.  

 

 1394نشست قطب های علمی علوم پزشكی کشور، 

 

  :تدوین وتصویب آئین نامة ارتقای مطالعه "اجرای پروژة آموزشی، پژوهشی ،

) س ال   "استقالل، اختیار وشبكه سازی قطب های علمی علو م پزش كی کش ور  

( ضرورت انجام پروژه ، افزایش تمرک ز و هدفمن د ش دن فعالی ت ه ای       1393

قطب ها، غلبه بر برخی از چ الش ه ای موج ود در حیط ه ق انونی و سیاس تی       

م دیریت، دس تیابی ب ه مرجعی ت علم ی،      مشكالت قطب ها در زمینه های بهبود 

بهبود تعامل بین بخش ی و فرابخش ی ، ایج اد فرص ت ب رای ج ذب نخبگ ان و        

 مشارکت با بخش خصوصی.
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 " 1394قطب علمی علوم پزش كی کش ور در س ال     50ارزشیابی و رتبه بندی-

. ضرورت انجام این فعالیت، ایجاد فضایی شاداب، رق ابتی و پوی ا ب ین    "1393

ی ؛ و آگاهی قطب ه ا از نق اط ق وت و ض عف خ ود و از می زان       قطب های علم

ارتقاء و استقرار کیفیت در فعالیت های علمی انجام یافت ه در ط ی م دت زم ان     

معین، به منظور برنامه ریزی منسجم در راستای توسعه ی فعالیت های علم ی  

 آتی.

  :ذب ج  مطالعه ،تدوین و تصویب آئین نامة "اجرای پروژة  آموزشی، پژوهشی

در علمی ایران ی درون و ب رون کش وری     های برتر و نخبگان و تعامل استعداد

(.  1394) س ال   "علوم پزشكی در تعامل با بنی اد مل ی نخبگ ان    های علمیقطب

ضرورت انجام این پروژه، ارتقاء جایگاه علمی قطب های علمی و حل معضالت 

از ف رار مغزه ا    از طریق جلوگیری آموزشی، پژوهشی و خدماتی نظام سالمت

و حتی انزوای مغزها در نظام سالمت با استفاده از ابزاره ای حم ایتی وزارت   

بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و درگیر نمودن نخبگ ان علم ی در تص میم    

 گیری های حوزه سالمت.

 : طراحی و استقرار برنامه ی ترویج ی در   "اجرای پروژة  آموزشی، پژوهشی

گ  روه عل  وم پزش  كی ب  رای ق  انون گ  ذاران،  م  ورد نق  ش قط  ب ه  ای علم  ی 

) س ال   "سیاستمداران و بخش ه ای دولت ی و خصوص ی ح وزه ی س المت      

ضرورت انج ام آن معرف ی زیرس اخت ه ا و ظرفی ت ه ای ارتب اطی        . (1395

موجود در قطب ها و نیز تعریف نقش آنه ا در قب ال ق انون گ ذاران، سیاس ت      

 ت می باشد. مداران و بخش های دولتی و خصوصی حوزه سالم
  :تطبیقی در باره دو م دل  -مطالعه ی تحلیلی "اجرای پروژة آموزشی، پژوهشی

(. 1395)س ال "متمرکز قطب ه ای علم ی ک الن و واح دهای تع الی غیرمتمرک ز      
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ضرورت انجام این پروژه ارائه ی مدل های توسعه ی مراکز تع الی و مطالع ه   

مرک ز و غیرمتمرک ز    تطبیقی برای مدل ه ای توس عه ب ا تأکی د ب ر دو م دل مت      

مطالعه تطبیقی دو مدل قطب علمی و مرکز تعالی   تعیین رس الت ، مأموری ت و   

وظایف  قطب علمی   ارائه ی م دل کل ی س اختار س ازمانی قط ب ه ای علم ی        

 متمرکز و غیرمتمرکز

 

 برنامه توسعه دانشجویان استعدادهای درخشان

نم ودن زمین ه ج ذب، ه دایت و     تربیت سرمایه های انسانی متعهد و متخصص و فراهم 

، یكی از مهمترین راهبردهای ترسیم ش ده در  درخشانشكوفایی نخبگان و استعدادهای 

کش ور، نقش ه    نقش ه ج امع علم ی    ،1404اسناد باالدستی کشور مانند سند چشم ان داز  

 باشد. جامع علمی سالمت و ... می

 



     

 علمی مرجعیت زمینه در دستاوردها    62

 

ی و تالش های خ ود و همچن ین    توانند ب ا ظرفیته ای خ داداد   های انسانی میاین سرمایه

حمایتهای ویژه سازمانها و نهادهای مرتبط، در آینده م دیران و متخصص ان کارآم دی    

برای کشور باشند. توجه به پرورش استعدادهای درخشان حوزه علوم پزش كی یك ی از   

برنامه های حوزه آموزش وزارت بهداشت درم ان و آم وزش پزش كی ب وده و در ای ن      

 ر صورت پذیرفته است: راستا اقدامات زی

  و نخبگان در معاونت آموزشی. استعدادهای درخشانایجاد مدیریت 

   جه ت   تشكیل کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان در دانش گاه ه ا

امور خاص مربوط به استعدادهای درخشان. تا پیش از این پی گیری  تسهیل و

ج ود دارد ک ه بخ ش    در معاونت آموزشی دانشگاهها کمیسیون موارد خاص و

مهمی از فعالیت ان مربوط به  ضعف و مشكالت آموزش ی دانش جویان اس ت    

ولی این کمیسیون مواردی مانند اجازه تحصیل همزمان، امكان اخ ذ واح دهای   

 اس تعدادهای درخش ان   دانش جویان  آموزش ی  دوره تس ریع  و اضافی درسی

 است.

   در رشته های تصویب تحصیل همزمانMPH    و MBA  آموزش پزش كی   و

برای  دانشجویان دوره دکتری عمومی ) پزشكی، دندانپزش كی و داروس ازی(.   

ب دین ترتی ب مق رر ش د در ه ر ی ک از من اطق آمایش ی ح داقل ی ک دانش  گاه           

مسآولیت برگزاری این دوره ها را برای دانشجویان آن منطقه آمایش ی بعه ده   

 و  PhD (MD-PhD بگیرد. همچنین تصویب تحصیل پیوسته دکتری عمومی با

DD- PhD و PharmD PhD) 

    در ط ی دوره و   ب ار  چه ار  :برگزاری کمیسیون ع الی اس تعدادهای درخش ان

 تصویب آیین نامه های مربوط
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         تسهیل ادام ه تحص یل دانش جویان ممت از و اس تعداد درخش اندارو س ازی و

امتی  ازی خ  اص ای  ن گ  روه از  40دندانپزش كی از طری  ق تص  ویب آی  ین نام ه   

جویان. تا پیش از این تنها دانشجویان پزشكی می توانستند از ای ن امك ان   دانش

 استفاده کنند.

 بازنگری و اصالح آیین نامه های ویژه استعدادهای درخشان 

      برگ  زاری بخ  ش خ  اص اس  تعدادهای درخش  ان در هف  دهمین  و هج  دمین

چه ار پان ل هم راه ب ا معرف ی برنام ه        1395جشنواره شهید مطهری: در  سال

پان ل  ش امل پان ل     4ب ا تش كیل     1396ل آموزشی ب رای دانش جویان. در   تحو

پان ل  ، دانشگاه علوم پزشكی مجازی: راهی به سوی تحول در آموزش پزش كی 

نق ش دانش جویان در اس تقرار اخ الق     »پانل و   "دانشجو و ارتباط بین الملل "
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 " تا عملنقش دانشگاهها در کارآفرینی و اشتغال؛ از حرف "پانل  و  «حرفه ای

در این پانل ها عالوه بر اساتید مرتبط، دانشجویان فع ال در زمین ه ه ای ف وق     

 نیز شرکت داشتند.

   تخصیص بودجه به دانشگاه ها با توجه به میزان پیشرفت و تعداد دانش جویان

 مشمول  در برنامه پرورش و حفظ و حمایت از استعدادهای درخشان

   دفاتر استعدادهای درخش ان از طری ق   برگزاری  جلسات همفكری با مسآولین

 بیان حضوری فعالیت ها و دادن بازخورد

     برگزاری چهار جلسه گردهمایی خاص استعدادهای درخش ان در ح والی نیم ه

ماه مبارک رمضان با حضور وزیر محترم، معاون آموزشی و مسآولین بنی اد  

شجویان نخبگان و سایر مدیران مرتبط با آموزش همراه با پرسش و پاسخ دان

و س  خنرانی وزی  ر محت  رم. در ای  ن گردهم  ایی ع  الوه ب  ر اه  دای ه  دایا ب  ه    

 دانشجویان سراسر کشور

          تقدیر از رتبه ه ای اول ت ا ده م آزم ون دس تیاری در حض ور وزی ر، مع اون

 آموزشی و سایر مسآولین.

        بازدید از دفاتر استعدادهای درخشان چن د منطق ه آمایش ی همزم ان ب ا س فر

 زشی و  هیآت همراهمعاون محترم آمو

       تشویق دانشگاهها در امر برگزاری فن بازار ه ا و مدرس ه ه ای تابس تانی ی ا

زمستانی کشوری در راستای حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم و نس ل  

 چهارم. 

 با هدف ایجاد بستری مناسب برای  تدوین سند سیاستی استعدادهای درخشان

ساالران این ح وزه جه ت   انی خدمتی اجتماع نخبگپویاسازی و خلق و توسعه

 جمهوری اسالمی ایران. های نظام مقدسآرمانتحقق 
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 1395بخش دانشجویی همایش و فن بازار ملی سالمت، دانشگاه علوم پزشكی تهران، 

 

 برگزاری المپیادهای دانشجوئی

و  مأموریت نظام آموزشی، تربیت نیروهای انسانی عالم، توانمند، متفكر، منتق د، کارآم د  

پردازی، تولید علوم پاسخگوی نیازهای سالمت افراد و جامعه و تالشگر در زمینه نظریه

پزشكی است، به نحوی که این نیروها بتوانند به بهترین وجه ب ه  گیری در علومو تصمیم

ارائه خدمات با کیفیت و عادالنه در سطوح مختلف نظام سالمت بپردازند. تحول در نظام 

پ ردازی کنن د،   کنشگرانی است که بتوانند خوب فكر کنند، خوب نظریهآموزشی، نیازمند 

کارگیرن د. در  های جدید را در عرصه عمل ب ه قادر به استدالل باشند و نیز بتوانند نظریه

بالینی، علوم اجتماعی و پایه، علومنقشه جامع علمی سالمت کشور، بر چهار عنصر علوم

ی مفهوم دانشگاه تنها در قالب آموزش و انتقال مدیریت به وضوح تأکید شده است. زمان

شد. بعدها کارکردهای پژوهش ی و  دانش کهن و میراث گذشتگان به دانشجو تعریف می
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ها افزوده شدند، اما اکن ون دنی ای ممل و از تغیی رات     های دانشگاهخدماتی نیز به رسالت

رده ای دانش گاه را   پرشتاب و تحوالت روزافزونِ علم و فن اوری، ابع اد ن وینی از کارک   

روی ما قرار داده اس ت و تعری ف جدی دی از ای ن نه اد تأثیرگ ذار اجتم اعی ارائ ه         پیش

آموخت ه و متخص ص   کند. نقش دانشگاه دیگر تنها ب ه تربی ت نی روی انس انی دان ش     می

شود. آنچه نیاز امروز و فردای جامعه ما است، داشتن نیروی انس انی ق ادر   محدود نمی

پ ردازی، نق د و ح ل مس ائل علم ی و اجتم اعی، و انس انهایی        ل، نظری ه به تفكر، اس تدال 

العمر است که عالوه بر توان ایی مواجه ه ب ا دنی ای     گر و با توانایی یادگیری مادامتحلیل

پیچیده و متالطم امروز، با طرح موضوعات نوین، آینده را نیز به چالش بكشند. با وجود 

های ما، کمت ر  ها و رویكردهای آموزشی دانشگاهها، روشاهمیت این موضوع، در برنامه

به این مهم پرداخته شده است. برگزاری المپیادهای علمی یكی از راهكاره ایی اس ت ک ه    

تواند زمینه تلفیق و نزدیكی هر چه بیشتر مفاهیم فكری و تحلیل ی در نظ ام آم وزش    می

 علوم پزشكی و پیوند آن با دروس تخصصی را فراهم آورد.
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 برگزاری المپیاد علمی دانشجوییاهداف 

کن د و در اف ق   اگر چه برگزاری المپیادهای علمی اه داف بنی ادی بس یاری را دنب ال م ی     

درازمدت، ثمرات بسیاری در زمینه کشف، شناسایی و پرورش استعدادهای دانشجویان 

 توان اهداف اختصاصی زیر را برای آن بیان کرد:در پی خواهد داشت، در نگاه کلی می

 سالهانداز بیستافزاری و رسیدن به چشمتالش در جهت جنبش نرم 

 شناسایی افراد مستعد علمی 

 ترغیب و تشویق افراد مستعد علمی 

 ارتقای عمومی سطح آموزش همه دانشجویان با ایجاد رقابت سالم 

  ه ای ن وین و   وشره ا در زمین ه اج رای    ارتقای سطح علمی استادان دانش گاه

 شجویانپیشرفته ارزیابی دان

 های علمی فوق برنامه دهی به فعالیتجهت 

 ایجاد روحیه و نشاط علمی 

 تبادل فرهنگی بین دانشگاهی 

 های حاکم بر المپیاد  ارزش

ه ای  های مختلف عل وم پزش كی از دانش گاه   ها در قالب رشتهدر المپیاد دانشجویی، تیم

خالقانه ب ه ح ل   صورت انگیز بهعلوم پزشكی سراسر کشور در جوی صمیمی و هیجان

تواند به پیشرفت نظام سالمت کش ور و ی ا عل وم پزش كی در     پردازند که میمسائلی می

 جهان کمک نماید.  

 های زیر در طراحی و اجرای المپیاد حاکم هستند:بنابراین ارزش

 توجه به تفكر خالق و نقادانه 

 توجه به اهداف نظام سالمت 

 تشویق کار تیمی 
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 ایتهرشهای بینتشویق فعالیت 

 ایجاد محیط شاد و رقابتی 

 قدرشناسی از عالمان و توجه به فرهني اسالمی 

 
 دوره های هفتم و هشتم  المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی مروری بر

در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان مطرح  1379علمی در سال  المپیادایده اولیه برگزاری 

رای طراحی آن شروع شد و جلس ات متع دد   اقدامات اولیه ب 1385گردید. از حدود سال 

هم اندیشی با حضور اس تادان، کارشناس ان و دانش جویان ح ائز رتب ه در المپیاده ای       

ه ا و  با توجه به تفاهم به وجود آم ده در می ان اکث ر دانش گاه    شد. آموزی برگزار دانش

ر و مبنی بر لزوم تقویت قدرت تفك   ،والن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیآمس

ف راهم   علمی استدالل بین دانشجویان علوم پزشكی، بستر مناسبی برای برگزاری المپیاد
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در  1388پزشكی، مردادماه س ال  به این ترتیب اولین المپیاد علمی دانشجویان علوم .شد

 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان برگزار گردید.

 
   علمی المپیاد هفتمینحیطه ها و موضوعات 

 های ماژور پزشكی عمومی: حیطهاستدالل بالینی 

 :ارزیابی عملكرد نظام سالمت مدیریت نظام سالمت 

  :تفكر علمی در علوم پایهAging 

 فلسفه آموزش علوم پزشكی مطالعات میان رشته ای سالمت : 

  پزش كی ش هید   دانش گاه عل وم   – علم ی  المپیاد هشتمینحیطه ها و موضوعات

 بهشتی

 پزشكی عمومی های ماژوراستدالل بالینی: حیطه 
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       مدیریت نظ ام س المت: تولی ت در نظ ام س المت(Stewardship in Health 

System 
 تفكر علمی در علوم پایه: آلودگی محیط زیست 

 فلس  فه آم  وزش عل  وم پزش  كی علی  ت و  مطالع  ات می  ان رش  ته ای س  المت :

 (Causality & Explanation)تبیین

 

 برگزاری جشنواره مطهری

ه  م آم  وزش عل  وم  یك  ی از روی  دادهای م

پزشكی کشور که می تواند بستر مناس بی  

برای تحقق اهداف برنامه تحول و نوآوری 

در آموزش علوم پزشكی، با نگاه وی ژه ب ه   

کسب مرجعیت علمی در این ح وزه ف راهم   

نمای  د هم  ایش آم  وزش عل  وم پزش  كی و  

جشنواره آموزشی شهیدمطهری است. این 

جش  نواره ک  ه س  الیانه جم  ع کثی  ری از    

حبنظران، اندیش    مندان و دس    ت  ص    ا

ان    درکاران آم    وزش عل    وم پزش    كی 

دانشگاهها را برای آشنایی و تبادل نظر در 

مورد تازه های علوم آموزش پزشكی گ رد  

سیاست ها و جهت گی ری ه ا   هم می آورد،

هم  ایش ه  ای کش  وری آم  وزش عل  وم    

پزش   كی و جش   نواره آموزش   ی ش   هید 
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ی ایج اد تح ول و ن وآوری در آم وزش     مطهری شامل فراهم کردن بستری مناسبی  برا

علوم پزشكی تا از طریق هم اندیشی و تشریک مس اعی خبرگ ان و کارشناس ان ح وزه     

آموزش پزشكی کشور در یک تعام ل علم ی و س ازنده  ب ا سیاس ت گ ذاران آموزش ی        

کشور هر چه عمیقتر چالش ها و سازو کارهای عملیاتی سازی این برنام ه ه ای تح ول    

 ی عمیق  قرار گیرد، میباشد.مورد بحب و بررس

 :شامل موارد زیر است رئوس دستاوردهای جشنواره مطهری

        برگزاری سه همایش و جشنواره آموزش ی ش هید مطه ری در ط ی س ه س ال

 گذشته  

  مباحب آموزشی درپزشكی کشور علوم جامعه پاسخگوئی به نیازهای 

   مباحب آموزش پزشكی توجه به در جامعه علوم پزشكیترغیب 
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 ه زار نف ر از اندیش مندان،     2از  ش رکت ب یش  ستقبال گسترده از هم ایش ه ا )  ا

ص  احبنظران، اس  اتید و کارشناس  ان  ح  وزه آم  وزش عل  وم پزش  كی در ه  ر  

 همایش و جشنواره آموزشی شهید مطهری(

         فراهم بودن فرص ت مناس ب ب رای تب ادل نظ ر اندیش مندان و ص احبنظران و

 اساتید کلیه دانشگاهها
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 و رویدادها نظیر  جلسات سخنرانی های کلیدی ، پان ل ه ای    امه هاتنوع در برن

تخصصی ، پوستر ها، سخنرانی های کوتاه، کلینیک های مشاوره، ارائ ه پای ان   

نامه های برتر آموزش پزش كی ، کارگاهه ای آموزش ی ، نم ایش محص والت      

 آموزشی نوآور در غرفه ها ، صبحانه های کاری و ..

  د و متن وع ب ه دلی ل وج ود روی دادهای متن وع  در       فرصت های یادگیری متع د

 همایش ها

  راه اندازی دبیرخانه دائمی  همایش ها و جشنوازه آموزشی شهید مطهری 

 رتال دائمی همایش ها و جشنوازه آموزشی شهید مطهریوراه اندازی پ 

  راه اندازی سامانه فعالیت های نوآورانه آموزشی 

  مقاالت و داوری آنها الكترونیكی بودن دریافت فرایندها ، 

 

برگزاری این جشنواره دستاوردهایی را نیز در دانشگاهها داشته اس ت ک ه از آن جمل ه    

 : می توان به موارد زیر اشاره کرد

 ارتقای فرایند های آموزشی دانشگاههای علوم پزشكی 

          بكارگیری برنام ه ه ا و روش ه ای جدی د آم وزش پزش كی در فعالی ت ه ای

 آموزشی 
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 معاونت آموزشی 

 

 

 

 

  زمینه در دستاوردها

سوم نسل دانشگاههای سوی به حرکت  

 سوم نسل دانشگاههای سوی به حرکت زمینه در دستاوردها
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 تدوین شاخصها و چهارچوبهای دانشگاه هزاره سوم

در طی سده اخیر نیز با گسترش فناوری و تحوالت شگرفی که در رون د زن دگی انس ان    

در جوامع مختلف ایجاد شد، دانشگاهها نیز مأموریتهای نوینی را برای خود ب ه منظ ور   

به توسعه پژوهش و پاس خ  کمک به توسعه جوامع تبیین نمودند که از آن جمله می توان 

به سواالت ذهن بشر در حیطه های مختلف اشاره کرد. ولیكن تمرکز بر این مأموریت با 

 واقعیتهای موجود در هزاره سوم چندان منطبق نبوده و این امر مه م، دانش گاهها را ب ر   

آن داشت تا از گ ذار پ ژوهش نی ز عب ور ک رده و ب رای حی ات خ ود در ه زاره س وم،           

ژه ای را متصور شوند که آن مأموری ت، ک ارآفرینی و خل ق ث روت دان ش      مأموریت وی

 دانشگاههای هزاره سوم نه تنها سربار دولتها برای تأمین هزینه ه ای خ ود   بنیان است.

ین نیستند، بلكه به عنوان یک مغز متفكر و بازوی توانمند، در کنار دولته ا س عی در ت أم   

ی ن مس أله از نگ اه متولی ان آم وزش ع الی       توج ه ب ه ا   بخشی از سرمایه جوامع دارند.

سالمت کشور پنهان نمانده و در قالب تدوین بسته حرکت به سوی دانش گاههای ه زاره   

سوم از برنامه تحول و نوآوری در آموزش عل وم پزش كی تبل ور یافت ه اس ت. در ای ن       

راستا و به منظور پیگیری این مهم در س طح مل ی، ک ارگروهی متش كل از ص احبنظران      

 زه در سطح ستاد وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشكی کشور تشكیل شد.  حو

عمدة فعالیت عملیاتی کارگروه حرکت به سوی دانشگاه نس ل س وم متمرک ز ب ر انج ام      

مطالعات نظری در حوزة نظریه پردازی و آشنایی با مفاهیم دانشگاه های نس ل س وم و   

ص وص م ی ت وان ب ه بررس ی مت ون،       دانشگاه های کارآفرین بوده است ک ه در ای ن خ  

مكاتبه با صاحب نظ ران و ت دوین درس نام ه ه ای مربوط ه جه ت اس تفاده در س طح         

دانشگاه ها اشاره نمود. همچنین در این رابطه تالش شد تا چه ارچوب برنام ة پ ایش و    

 شاخص های نوآوری و کارآفرینی جهت ارزیابی برنامة عملیاتی دانشگاه تدوین شود.
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از پایش برنامة عملیاتی در خصوص دانشگاه های کارآفرین، پ یش ن ویس    همچنین پس

نقشة راه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم آماده گردید که اهتمام ب ر ای ن اس ت    

این پیش نویس با بحب و گفتگو در سطح مجامع آکادمیک، جه ت اج را ب ه دانش گاه ه ا      

 معرفی شود.

و تعی ین کنن ده ه ای دانش گاه نس ل س وم، از       در تدوین نقشة راه و توصیف دینامیسم 

و  بزنرو ورلی استفاده شد“ کارآفرینی شرکتی”و “ معماری کارآفرینانه”ادبیات رایج در 

چهار چوب بر هم کنشی در قالب )ساختارها، راهبردها، سیستم ه ا، رهب ری و فرهن ي(    

 ارائه گردید.

گاههای نسرل سروم   عمده فعالیت های انجام شده در زمینه حرکرت بره سرمت دانشر    

 عبارتند از:  
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  ب ر  “ حرکت به سوی دانش گاه نس ل س وم   ”ارزیابی برنامة عملیاتی دانشگاه ها

 پایة شاخص های تدوین شده.

  ترجمه و چاپ کتاب حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم 

  دانشگاه نسل سوم و دانشگاه کارآفرین”گردآوری و ترجمة کتاب“ 

  سوی دانشگاه های نسل سومتدوین پیش نویس نقشة راه حرکت به 

 گردآوری اطالعات جهت تهیة بانک اطالعاتی آنالین دانشگاه نسل سوم 

 

 طراحی پایلوت استقرار دانشگاههای نسل سوم

باتوجه به ماموریت های واسپاری شده به مناطق آمایشی و دانشگاههای علوم پزش كی  

فس ا طرح ی را ب ه    کشور با محوریت دانش گاه عل وم پزش كی     5کشور، منطقه آمایشی 

 منظور اجرای پایلوت استقرار دانشگاه نسل سوم تدوین نموده، که تاکنون اقدامات زی ر 

 در این راستا صورت پذیرفته است:  

  گانه با عنوان هر یک از بسته ها در معاونت با حضور  11تشكیل کارگروههای

 کلیه اعضای هیأت علمی و سایر ذینفعان

 زش مفاهیم بسته ه ا و اق دامات قاب ل احص اء و     برگزاری کارگاه توجیهی آمو

 فرایند در نظر گرفته شده برای پیگیری و رصد کار در قالب جلسات دوره ای  

   تدوین آیین نامه داخلی آزمونها در کارگروه مربوط به بسته ارتقاء آزمونه ای

عل  وم پزش  كی در راس  تای مح  ور اول )ارتق  اء آزمونه  ا( و استانداردس  ازی  

 الح فرایندهای موجود و نظام مند کردن اقدامات مربوطهفرایندها، اص
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  و دعوت از نویسنده کتاب ک ه از   "3دانشگاه نسل "تدوین و ترجمه کتاب جامع

مراجع اص لی ای ن موض وع در دنی ا هس تند ب رای رونم ایی از کت اب و ای راد          

 سخنرانی در دانشگاه

 نش گاهها ب ه   سی معیاره ای ب ین الملل ی س ازی دا    رتشكیل کمیته تخصصی بر

حرکت در مس یر ب ین الملل ی س ازی و ارائ ه ب ه        ROAD MAPمنظور تدوین 

 وزارت متبوع

         تشكیل شورای ع الی آزمایش گاهها در قال ب اق دامات بس ته توس عه و ارتق اء

 زیرساختهای آموزش و بررسی نیازهای آزمایشگاهی مبتنی بر نیاز جامعه

       ین در راس تای بس ته   نیازسنجی رشته ه ای تحص یلی مبتن ی ب ر فن اوری ن و

 توسعه برنامه های آموزش عالی سالمت
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 ب ر  مبتنی محور تولید آموزشی های برنامه تشكیل کارگروه تخصصی طراحی 

 های منطقه نیاز

      تشكیل کمیته تخصصی آسیب شناسی فرایندهای اس تاد مش اوری ب ه منظ ور

 اصالح فرایندهای موجود در راستای  

  و ای منطق ه  ه ای  مزی ت  ب ر  ش گاه مبتن ی  تنظیم برنامه توسعه رشته ه ای دان 

 ه ای  گ رای برنام ه   مأموری ت  و هدفمند راهبردی، توسعه ماموریتها ذیل بسته

 سالمت با تأکید بر حوزه های بین رشته ای عالی آموزش

آغاز این طرح در دانشگاه علوم پزشكی فسا با دستاوردهایی همراه بوده است که عمده 

 این دستاوردها عبارتند از:  

 رگزاری مدرسه تابستانه و دعوت از اساتید برجسته کشوری ب رای آم وزش   ب

دانشجویان استعداد درخشان دانشگاههای کالن منطق ه ب ا محوری ت آم وزش     

پاسخگو، اخالق حرفه ای، آینده نگاری، طب س نتی، دانش گاههای نس ل س وم،     

ک تفكر انتقادی و تكنیک های خالقیت در راستای مأموریته ا و تعه دات مش تر   

 مناطق آمایشی در خصوص گفتمان سازی بسته های تحولی

  در راس تای تحق ق بس ته آم وزش      "مرکز توسعه دانش کاربردی"تدوین طرح

پاسخگو و با هدف کالن سیاستگذاری و آموزش مبتنی بر نیاز و شواهد عین ی  

 جامعه تحت پوشش

 ( راه اندازی مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردیPASC)   ریت یبه منظ ور م د

INTEGRATED     اسناد و برنامه های باالدستی معاونت از جمل ه ط رح تح ول

آموزشی و برنامه های عملیاتی مشترک معاونت متبوع در قالب دبیرخانه طرح 

 با هدف توسعه اطالع رسانیدانشگاه و راه اندازی پورتال  تحول در
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 معاونت آموزشی 

  زمینه در دستاوردها

پاسخگو آموزش ارتقای  

 پاسخگو آموزش ارتقای زمینه در دستاوردها
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 تخصص پزشک خانوادهراه اندازی 

در سراسر کشور، نمادی از تحقق عدالت اجتماعی است ک ه  اجرای طرح پزشک خانواده 

در راستای پاسخگویی به ای ن نی از، ط رح     .بودعزم و جدیت همگانی  نیازمنداجرای آن 

تربی ت نی  روی تخصص  ی پزش ک خ  انواده از چن  دی پ یش در ح  وزه آم  وزش وزارت    

وزارت  بهداشت تدوین و به همت همكاران این حوزه و سایر دست ان درکاران در س تاد  

در این راستا اقدامات متع ددی  بهداشت و دانشگاههای علوم پزشكی کشور اجرایی شد. 

از سوی دبیرخانه مربوطه به اجرا رسیده است ک ه برخ ی از آنه ا در زی ر اش اره م ی       

 شود:  

 بازنگری و روز آمد سازیFM MPH  

 بازنگری های مرتبط در برنامه آموزشی پزشكی عمومی 

  جلسه با مدرس ین   ، دانشگاه( 22مدیران برنامه در کشور)برگزاری جلساتی با

  دوره
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 همكاران معاون ت بهداش تی)وزارت و دانش گاه ه ا(     تحلیل ذی نفعان برنامه :  ،

 2موض وع  ن اظر ب ه دومص وبه:     فراگیران)پزشكان عمومی شاغل در عرص ه( 

ش  ورا در  71نشس  ت  1-4-7موض  وع .  87 8 6ش  ورا م  ورخ  69نشس  ت 

 برنامه آموزشی و ض وابط   88 3 30زشكان خانواده مورخ پ  MPHخصوص 

( وی ژه توانمن د س ازی    MPHدوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عم ومی )  "

 پزشكان خانواده  

  طراحی دورهFM Master  فشرده مجازی 

  کاهش واحد هایMPH  به بیست واحد تآوری 

 (اضافه شدن برنامه آموزش مهارت )در قالب بازآموزی حرفه ای  

  طراحی دوازده ماژول آموزش مجزا متناسب با مشكالت و بیماریهای شایع در

  کشور
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     ارائه مدل آموزش ماژوالر توانمند سازی پزشكان عم ومی در هم ایش منطق ه

  ( در مصر95ای سازمان جهانی بهداشت )اردیبهشت 

 افزودن راهنماهای بالینی ملی به محتوای آموزشی  

 زی برای پوشش ملی برنامههماهنگی با دانشگاه مجا  

  ش ورا در خص وص ای ن دوره مص وبات الزم اخ ذ       82و   80در نشست های

  شده است

 روزآمد سازی و بازنگری برنامه آموزش تخصصی پزشكی خانواده  

  تص ویب برنام ه آموزش ی    :  90  11 10ش ورا م ورخ     75نشس ت   1موضوع

 ساله رشته تخصصی پزشكی خانواده 4دوره 

  تبصره های الحاقی ب ه موض وع   91 12 26شورا مورخ  76ت نشس 1موضوع:

 تخصصی  یک هفتادوپنجمین نشست شورای آموزش پزشكی و 

  در خصوص کمیته تدوین برنام ه  92 4 26شورا مورخ  78نشست  1موضوع :

  آموزشی

اس ت ک ه اق دامات    توانمند سازی اعضا هیات علم ی  از مهمترین راهبردها در این حیطه 

این امر اجرا شده است. از جمله اهم این اقدامات م ی ت وان ب ه م وارد      متعددی در جهت

   زیر اشاره کرد:  

  در دانشگاه دوره آموزشی کوتاه مدتAUB 

 برنامه ریزی برای آموزش کوتاه مدت در آمریكا 

 برنامه ریزی برای آموزش کوتاه مدت اسكاتلند 

  جهانی بهداشتبرگزاری کارگاه های توانمند سازی اساتید با کمک سازمان 

 برگزاری کارگاه های توانمند سازی مدیران برنامه دستیاری 

 طراحی دوره های کوتاه مدت و تكمیل تخصصی برای مدرسان دوره  
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ارزشیابی و اعتباربخشی برنامه از جمله اساسی ترین اق دامات در جه ت کنت رل کیف ی     

 برنامه است که در این زمینه فعالیت های زیر انجام شده است: 

  تشكیل جلسات ماهانه پایش 

 دریافت گزارش ماهانه الكترونیک  

 تدوین الگ بوک الكترونیک  

 برنامه تنظیم گزارش های شش ماهه برای مشاورین  

توانمندسازی پزشكان فعال در عرص ه ارائ ه خ دمات از جمل ه اق دامات مه م در جه ت        

حوزه آموزش انجام  استقرار نظام پزشک خانواده است. در این راستا اقدامات مهمی در

 شده که می توان به برخی از آنها اشاره کرد:  

 تحلیل وضع موجود )و هزینه اثر بخشی( ارائه خدمت پزشكان عمومی    فاز اول :

 )از منظر خریدار خدمت)بیمه ها، معاونت درمان ، بخش دولتی و خصوصی 

 از منظر گیرنده خدمت 

  قانونی(از منظر خطاهای پزشكی )نظام پزشكی ، پزشكی 

 )... از منظر همكاران حرفه ای)متخصصین رشته های مختلف و 

 از منظر آموزش دهندگان 

         از منظر پزشكان عم ومی )امی د ب ه آین ده، انگی زش، محت وای آموزش ی دوره

 پزشكی عمومی ، بار کاری و فرسودگی شغلی و رضایتمندی از وضع موجود(

 از منظر انجمن پزشكان عمومی و انجمن های تخصصی 

تدوین انتظارات از  عملكرد پزشكان توانمند سازی شده ب ر اس اس مقتض یات     فاز دوم:

 تحول نظام سالمت و اصالحات قوانین و آئین نامه های مرتبط

 )تدوین شرح وظایف )اضافه بر پزشكان عمومی دوره ندیده 

 )حدود اختیارات )اضافه بر پزشكان عمومی دوره ندیده 
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   دمات )ب ا در نظ ر گ رفتن حض ور متخصص ان      جایگاه در نظام سطح بندی خ

 پزشكی خانواده و سایر متخصصین(

 بیمه ها و الزامات نظام پرداخت 

  تدوین امتیازات ترجیحی و تشویقی برای بسته های متنوع آموزشی 

  برآورد تعداد و تنوع پزشكان عمومی توانمند سازی شده )بر اساس بسته های

 ی پژوهشابر -متنوع آموزشی( :برای ارائه خدمت

 

ت دوین برنام ه عملی اتی و ت دوین کوریكول وم دوره فش رده توانمندس ازی         فاز سروم: 

 پزشكان عمومی )ماژوالر و غیر ماژوالر(

 تشكیل کمیته راهبری 

       تشكیل کارگروه تدوین کوریكولوم و تدوین کوریكول وم مبتن ی ب ر نی از نظ ام

 ماهه و دوره های ماژوالر( 6سالمت )دوره فشرده 
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  های ب الینی  تطبیق راهنماکارگروه راهنماهای بالینی مرتبط )هماهنگی و تشكیل

 موجود و تدوین موارد مورد نیاز جدید(

 تشكیل کارگروه برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی 

 تشكیل کمیته پایش و ارزشیابی برنامه 

 آموزش و توانمند سازی فاز چهارم:

 محتوا فراخوان و انتخاب مدرسین برجسته ملی جهت تولید 

 هماهنگی با دانشگاه مجازی جهت پیاده سازی آموزش 

 تولید بسته و محتوای آموزشی 

  آموزش مدرسین مورد نیاز در سطح ملی 

 تجهیز دانشگاه ها به امكانات و فضای آموزشی مورد نیاز 

        ارزیابی و صدور مجوز آم وزش ب رای مراک ز و موسس ات و دانش گاه ه ای

 مجری آموزش

  و سامانه های آموزش مجازیادغام در بستر سما 

 ثبت نام متقاضیان و سطح بندی ایشان 

 اجرای آموزش مجازی 

 اجرای آموزش مهارتی 

 پایش فرایند آموزش 

 اعتبار بخشی موسسات و گروه های آموزش دهنده 

 ارزشیابی فراگیران 

 اعطا گواهینامه گذراندن دوره 

 زارزشیابی برنامه آموزشی و اصالح محتوا و روش در صورت نیا 
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 مرکز ملی آموزشهای مهارتی و حرفه ای

ب  ا اس  تناد ب  ه م  اده ی  ک ق  انون   

درم ان و  تشكیل وزارت بهداش ت،  

آموزش پزش كی، ای ن وزارتخان ه    

 نظ ام  عالیه اهداف تحقق مسیر در

 ب  ه و ای  ران اس  المی جمه  وری

 روزاف زون  نی از  ب ه  پاس خ  منظور

جامع  ه، اق  دام ب  ه س  امان بخش  ی 

 ه ایحرف   و مه ارتی  نظام آموزش

 در ای ن . نمایدسالمت می حوزه در

 نظام این راستا و با هدف استقرار

 ه  ای بس  ته اج  رای چ  ارچوب در

 علوم آموزش در نوآوری و تحول

 وری پزش  كی و ب  ه منظ  ور به  ره

 موج ود  ه ای  ظرفیت از حداکثری

مهارتی و حرفه ای در حوزه سالمت تاسیس مرک ز   نظام آموزش  پیشبرد در کشور در

مهارتی و حرف ه ای عل وم پزش كی جمه وری اس المی ای ران در ش ورای         ملی آموزش

گسترش علوم پزشكی  به تصویب رسید. مطابق این اساسنامه مرکز ملی آموزش ه ای  

وظ ایف   مهارتی و حرفه ای علوم پزشكی جمه وری اس المی ای ران مأموری ت رهب ری،     

رعه ده خواه د   ستادی و اعتباربخشی نظ ام آم وزش مه ارتی و حرف ه ای س المت را ب     

 در این راستا بطور اجمال اقدامات زیر صورت گرفته است : داشت .
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 ن دگان  جلسه ب ا حض ور نمای    50تشكیل کارگروه مشورتی و برگزاری بیش از

، بخش خصوصی، ش هرداری و  دانشگاه جامع علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی

 همكاران وزارت 

 حرفه ای  ، تصویب و ابالغ  نظام آموزش مهارتی و تدوین 

 تصویب و ابالغ  اساسنامه مرکز ملیتدوین ، 

 تهیه پیش نویس آئین نامه اجرائی 

 تهیه پیش نویس آئین نامه ثبت نام دوره 

 تهیه پیش نویس آئین نامه برنامه دوره 

 تهیه پیش نویس آئین نامه مالی 

 تهیه پیش نویس آئین نامه کارگروه های تخصصی 

  عملی  اتی و بودج  ه ری  زی  و ت  دوین ط  ی مراح  ل ت  دوین برنام  ه راهب  ردی و

 فرآیندهای مرکز

  برگزاری جلسات تدوین سند نیازمندیها وRFP    پورتال و سامانه های فناوری

 اطالعات و ارتباطات مرکز

 پیگیری جمع آوری اطالعات جهت تهیه بانكهای اطالعاتی مرکز 

 

 پزشکی جامعه مداوم آموزش

وم پزشكی، ارتقاء دانش و مهارت نیروها و های مهم حوزه آموزش علاز جمله ماموریت

آموختگان نظام سالمت در راستای ارتقای کیفیت خدمات سالمت کشور ب وده ک ه   دانش

ت دوین  گردد. برهمین اس اس  های مداوم جامعه پزشكی میسر میاز طریق ارائه آموزش

 و ارتقای این حوزه از اه داف مهم ی  سیاست های آموزش مداوم جامعه پزشكی کشور 
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 4است که در برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی پیگیری می شود و ط ی  

 سال گذشته از طریق اقدامات زیر دنبال شده است: 

 ترغیب مراکز مجری به اجرای برنامه های آموزش مداوم درگروه های کوچك 

        تدوین و بازنگری برنامه های مدون آم وزش م داوم وطراح ی برنام ه ه ا ب ر

ه در گروه های ه دف مش مول ق انون آم وزش م داوم ب ه منظ ور        حسب رشت

پوش  ش آم  وزش ض  روریات حرف  ه ای مش  مولین آم  وزش م  داوم و ت  امین   

 نیازهای خدمت گیرندگان

     بررسی و تخصیص امتیاز به برنامه های آموزشی مستمر ب الینی، کارگ اه ه ا

ه در حوزه آموزش و پژوهش و کارگاه ها برای آموزش روی ه ه ای ب الینی ک     

 .شوندهمراه با کارعملی ارائه می

برنام ه م  دون در گ  روه ه  ای   746ت  دوین از دس تاوردهای ای  ن برنام  ه م ی ت  وان ب  ه   

آموزشی تغذیه، گفتار درمانی، فیزیولوژی،کار درمانی، شنوایی س نجی، ارت ز و پروت ز،    

غ روانشناسی بالینی، مامایی،  پرستاری، پروتزهای دندانی ودندانپزشكی عم ومی و اب ال  

به مراکز مجری جهت اجرا،  ه دایت و م دیریت برنام ه ه ای آم وزش م داوم از طری ق        

ها و آیین نامه ه ا ب رای پش تیبانی از آم وزش ب ه ش یوه ه ای م وثرتر         تدوین سیاست

وتعاملی شامل: آموزش های کارگاهی، آم وزش ه ای مس تمر ب الینی و آم وزش ه ای       

 اشاره کرد.   کوتاه مدت حرفه ای

 

 اوین و برنامه های  اولویت ملی آموزش مداوم  ساماندهی عن

      تعیین و تصویب اولویت های آموزشی واعالم اولوی ت ه ای مص وب ازطری ق

سامانه آموزش مداوم به مشمولین و مراکز مجاز برگ زار کنن ده برنام ه ه ای     

 آموزش مداوم
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  ملی :بررسی و تخصیص امتیاز به برنامه های آموزش مداوم با   اولویت های

یک امتیازی براساس نوع برنامه و گ روه    منطقه ای   ملی اختصاصی  یعموم

 های هدف شرکت کننده دربرنامه

 ب ه  م داوم  آم وزش  ه ای  اولوی ت   موض وعات  و مباحب تعیین  دستورالعمل ابالغ

  قبل ی،  ه ای  دس تورالعمل  و ه ا  نام ه  آی ین  تن اق   و ابه ام  رفع  اجرا، جهت مراکز

 اولوی ت  دارای ه ای  برنامه اجرای و آموزشی های یتاولو تعیین فرآیند ساماندهی

 شرکت هدف های گروه براساس مجری مراکز توسط امتیازی یک و ای منطقه ملی،

 آم  وزش منظ  ور ب  ه  اختصاص  ی و عم  ومی عم  ده گ  روه دو در برنام  ه در کنن  ده

 اولوی ت  عن اوین  تدریجی کاهش و قانون مشمولین به نیاز مورد و مهم موضوعات

   ای ن  اج رای  دفع ات  اف زایش  ب ر  بیش تر  تمرک ز  و موضوع 2 به موضوع 30 از ملی

 .باشد می برنامه این عمده دستاوردهای از ها برنامه
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   ماموریت محور کردن مراکز وتعیین موضوعات وعناوین آموزش مداوم

    بررسی و تخصیص امتیاز به برنامه های آموزش مداوم مراکز درح وزه ه ای

 س عناوین و سرفصل های تعیین شدهماموریتی خود وبر اسا

      تعیین و تصویب عناوین و سر فصل های آم وزش م داوم  توس ط کمیس یون

آموزش مداوم بر اساس نیاز سنجی انجام شده بامحوریت نیاز به دان ش روز  

در رشته های تخصصی، نیازجامعه و نی از ه ای آموزش ی فراگی ران ش رکت      

 کننده دربرنامه های آموزش مداوم

 و آموزش ی  ماموری ت  نام ه  آی ین  اب الغ  ب ه  ت وان  م ی  برنامه این وردهایدستا از

 اج را،  جه ت  مراک ز  ب ه  مداوم آموزش های سرفصل و عناوین تعیین  دستورالعمل

 م اموریتی  ح وزه  در مجری مراکز توسط مداوم آموزش های برنامه اجرای و ثبت

 آن وارائ ه  م داوم  آم وزش  های سرفصل درتعیین مند نظام رویكرد رعایت و خود

 مراکزمج ری  توسط  حضوری غیر و بالینی ،مستمر حضوری های برنامه قالب در

 .کرد اشاره

 

   ارتقای فرایندها وکارایی برنامه های آموزش مداوم

 م داوم  آم وزش  غیرحض وری  و حض وری  های مجوز  برنامه تایید و بررسی  

 تایید و اشكاالت مجوز، رفع بررسی) شده اختیار تفوی  مراکز توسط صادره

 مداوم( آموزش سامانه ازطریق

 در م داوم  آم وزش  حضوری های برنامه مجوز صدور و بررسی، کارشناسی 

مراک ز و در م وارد    تقاض ای  بررس ی )ها  کنگره و نشده اختیار تفوی  مراکز
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 و م داوم  آم وزش  ک ل  اداره در  امتی از  تخص یص  ه ای  کمیت ه  خاص تش كیل 

 سامانه طریق از مجوز صدور

 مداوم آموزش حضوری غیر  های برنامه مجوز صدور و رشناسیبررسی، کا 

 نشده اختیار تفوی  مراکز در

  بررسی و صدور مجوز برنامه های کوتاه مدت حرفه ای و صدور گواهی های

 مهارت حرفه ای

      بازدی  د از برنام  ه ه  ای در ح  ال اج  را ب  ه منظ  ور نظ  ارت اجرای  ی توس  ط

 کارشناسان اداره کل آموزش مداوم

   م  دارک و مس  تندات انجم  ن ه  ای مص  وب کمیس  یون علم  ی وزارت بررس  ی

بهداشت، مراکز تحقیقاتی، پژوهشكده های مصوب ش ورای گس ترش دانش گاه    

های علوم پزشكی و دانشگاه ها یا دانشكده های جدیدالتاسیس وتخصیص ک د  

 مرکز مجری برنامه های آموزش مداوم به ایشان

برنامه ری زی و   های ستادی)سیاستگذاری، لیتکاهش وظایف اجرایی ستاد و تقویت فعا

کاهش چشمگیر تعداد جلسات  تشكیل  شده ب ه منظ ور تخص یص امتی از ب ه      و  نظارت(

برنامه های آموزش مداوم در جهت اقتصاد مقاومتی و جایگزین شدن آن با فرآیند های 

 از عمده دستاوردهای این برنامه می باشد. الكترونیكی سامانه آموزش مداوم

 

 باربخشی مراکز آموزش مداوماعت

  مراکز و برنامه های  آموزش  نامه و استانداردهای اعتبار بخشیتصویب آیین

 مداوم در شورای عالی آموزش مداوم و ابالغ آن به مراکز جهت اجرا
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     تهیه چک لیست های اعتبار بخشی وابالغ به مراکز مجری جهت انج ام فرآین د

 ارزیابی درونی  

 دریاف  ت وبررس  ی چ  ک 

لیس   ت اس   تانداردهای 

اعتبار بخشی ارسالی از  

 مراکز مجری

   بازدید از دفاتر آموزش

م   داوم برخ   ی مراک   ز 

مج  ری آم  وزش م  داوم 

در کش  ور ب  ه منظ  ور   

انج            ام دور اول 

اعتباربخش    ی مراک    ز 

 وبرنامه های آموزش مداوم

 م داوم،  آم وزش  ه ای  برنام ه  و مراک ز  بخش ی  اعتبار نظام نامه آیین تصویب و تدوین

 مراک ز  ب ه  واب الغ  مربوط ه  ه ای  لیست چک تنظیم و بخشی اعتبار استانداردهای دوینت

 برنام ه  کش ور،  در م داوم  آموزش مجری مراکز اعتباربخشی اول دور آغاز اجرا، جهت

  م داوم  آم وزش  های برنامه مجوز صدور و امتیاز تعیین بررسی، اختیار تفوی  ریزی

 قبی ل  از ستادی اصلی های فعالیت تقویت و شیاعتباربخ نتایج برمبنای مجری مراکز به

 .باشد می برنامه این عمده دستاوردهای از نظارت و ریزی برنامه سیاستگذاری،
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   هوشمند کردن سامانه جامع آموزش مداوم بهینه سازی و

   بهینه سازی و ارتقای سامانه آموزش مداوم جامعه پزشكی به منظور خ دمات

 الكترونیک مطلوب

  یرات الزم درسامانه به منظور ایجاد زی ر س اخت مناس ب درجه ت     اجرای تغی

اجرایی شدن مص وبات ش ورای ع الی آم وزش م داوم و کمیس یون آم وزش        

 مداوم، به ویژه برای انتخاب گروه های هدف   

      ایجاد تسهیالت جدید در سامانه  بر اساس نظام اعتب ار بخش ی ب رای اف زایش

 ولین قانون و مراکز مجری بهره وری استفاده از سامانه توسط مشم

       سهولت دستیابی به آمار و اطالعات و ارائ ه گ زارش ه ای مربوط ه از طری ق

 هوشمند سازی سامانه جامع آموزش مداوم

   هوشمند شدن سامانه آموزش مداوم در تعیین سقف مجاز انتخاب گروه ه ای

ل هدف و نیز پشتیبانی از اجرای مهلت های تعیین شده برای مراکز مجری شام

 فرصت ارسال برنامه ها به اداره کل و تایید امتیاز مشمولین قانون در س امانه 

 آموزش مداوم

نجام تمامی فعالیت های آموزش مداوم مراکز از جمل ه  اجرای این برنامه موجب شد تا ا

ص دور   ،بررس ی و ارس ال آن ب رای س تاد     ،دریافت برنامه از دبیران علمی برنام ه ه ا  

ثب ت ن ام و ص دور گ واهی ش رکت در برنام ه ه ا و         ،مشمولین اطالع رسانی به ،مجوز

پروانه های اشتغال به کار مش مولین  ای نهایی به منظور تمدید همچنین صدور گواهی ه

طری ق س امانه یكپارچ ه آم وزش م داوم      قانون آموزش مداوم بص ورت لكترونی ک از   

نه درح  ال حاض  رتعداد مش  مولین ق  انون آم  وزش م  داوم عضوس  اما ص  ورت گی  رد. 

برنام  ه  11721م  ی باش  د.   همچن  ین تع  داد  373نف  ر و تع  داد مراکزمج  ری  352943

 برگزار شده است. 1394آموزش مداوم در سال 
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 توسعه آموزش های مهارتی و حرفه ای 

  ه ای  مه ارتی و   تهیه پیش نویس آیین نامه تشكیل نظام اعتباربخشی آم وزش

 حرفه ای در حوزه سالمت

   مه ارتی  ه ای آم وزش  س تادی  س اختار  ص: تش كیل اقدامات اولیه در خص و 

 ای، کمیسیون حرفه و مهارتی هایآموزش شورای عالی :مشتمل بر ای وحرفه

 ای حرفه و مهارتی آموزش اداره و ای حرفه و مهارتی هایآموزش

  تعیین سرپرست مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای 

  تخصیص فضای فیزیكی برای فعالیت مرکز 
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اساسنامه مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزش كی جمه وری     صویبتدوین و ت

ابالغ ب ه مراک ز مج ری     اسالمی ایران در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشكی و

 از عمده دستاوردهای این برنامه است. 

  بازنگری برنامه تربیت بهیار و ارزیابی مراکز آن

  لی ه هنرس تان ه ای فع ال     دان ش آم وزان بهی اری در ک    صدور مجوز پ ذیرش

 سراسر کشور  

  تایید گواهینامه های بهیاری 

  صدور مجوز تاسیس و یا فعالیت مجدد هنرستان های بهیاری 

بازنگری  نیاز به رسته های بهیاری وکمک بهیاری فعال بوده که در حال حاضر آموزش

عتب ار  اساسنامه بهیاری وبرنامه درسی ایشان با همكاری وزارت آموزش وپ رورش و ا 

 باشد.بخشی مراکز آموزش دهنده  می
به اختصار می توان  فعالیت های ص ورت گرفت ه در راس تای توس عه آم وزش م داوم       

 سال گذشته را به شرح زیر خالصه کرد:   4جامعه پزشكی طی 

 

 سال گذشته 4وضعیت در  فعالیت
1392 1393 1394 1395 

 13201 11721 11359 1025 تعداد برنامه های برگزار شده
 11 17 24 17 تعداد مرکز اضافه شده
 373 362 345 321 تعداد کل مرکز

 373 362 345 321 تعداد مرکز راه اندازی شده
 352943 315224 293038 248390 تعداد مشمول عضو شده درسامانه
 68 255 136 287 تعداد برنامه های مدون تدوین شده

 سال گذشته 4ده در راستای توسعه آموزش مداوم پزشكی طی : فعالیت های انجام ش2جدول شماره 
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 تدوین مجموعه برنامه های مدون آموزش مداوم جامعه پزشکی

برنامه های مدون بعنوان بخش ی از آم وزش   

های مداوم نقش مهمی در پایایی آموخته های 

مشمولین آموزش مداوم رشته های تحص یلی  

ه ه ا،  دارد. با توجه به اهمیت ای ن ن وع برنام    

گ روه  های جدید وی ژه  نسبت به تدوین برنامه

ری برنام ه  های هدف آموزش مداوم و ب ازنگ 

 های موجود اقدام گردید.

جل دی برنام ه   5در این راستا تدوین مجموعه 

های مدون ویژه رشته ه ای اورت ز و پروت ز،    

بینایی سنجی ، ش نوایی س نجی، فیزی وتراپی،    

مایی، پرس تاری و همچن ین ب ازنگری برنام ه ه ای      مانی، گفتاردرمانی، تغذیه، ما کاردر

 مدون دندانپزشكی اقدام گردید.

 

 نیروهای حدواسط تربیت

در راستای اجرای طرح تحول و نوآوری آموزش علوم پزشكی و همچنین اج رای ط رح   

به منظور تامین نیروی حدواسط دندانپزش كی م ورد نی از جه ت ارائ ه      و تحول سالمت 

 در مقط ع ک اردانی  كی نی از ب ه تربی ت نیروه ای تكنس ین      خدمات سطح ی ک دندانپزش   

 ،ضروری بوده که همسو ب ا ای ن ه دف ت دوین برنام ه تربی ت تكنس ین س المت ده ان         

رادیول وژی ده ان و ف ک و ص ورت درآذرم اه      تكنول وژی  پروتزهای دندانی و تكنسین 

 در دستور کار دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشكی و تخصصی قرار گرفت. 1393
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 تدوین برنامه تربیت نیروی حد واسط

 تكنسین سالمت دهان 

 تكنسین پروتزهای دندانی 

 رادیولوژی دهان و فک و صورت تكنولوژی 

 در حال انجام( تكنسین تجهیزات دندانپزشكی( 
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 تدوین سند نقشه توسعه علمی کشور

ك ی از  دستیابی به مرجعیت علمی با اتكا به ظرفیت های بومی من اطق آمایش ی کش ور ی   

اهداف مهمی است که در اجرای بسته های تحول و نوآوری در آم وزش عل وم پزش كی    

شود. در همین راستا الزم است تا برنامه رشد و تعالی علمی مناطق آمایشی پیگیری می

گرایی منطبق بر نیازه ای  با توجه به شرایط بومی منطقه، ماموریت 1404کشور در افق 

نقشه راه ترسیم شده در اس ناد ب اال دس تی نظ ام س المت      کشور و همچنین اولویتها و 

ه ای وی ژه مح ول ش ده ب ه من اطق       تدوین گردد. در همین راستا باتوجه ب ه ماموری ت   

-آمایشی کشور اقداماتی در این راستا در منطقه هشت آمایشی صورت گرفت ه ک ه م ی   

اق دامات زی ر در   تواند در سایر مناطق نیز مورد بهره برداری قرار گیرد. برهمین اساس 

 این خصوص انجام گرفت: 
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    در  1404الگوی تدوین سند رشد و تعالی علمی مناطق آمایشی کش ور در اف ق

 آمایشی تدوین شد.   8دبیرخانه منطقه 

    طی مكاتبه ای از دانشگاههای علوم پزشكی و مناطق آمایشی کش ور خواس ته

ه رش د و تع الی   شد فردی را به عنوان نماینده جهت همكاری در ت دوین برنام   

 علمی کالن منطقه معرفی نمایند.  

          معاونین آموزش ی دانش گاهها و نماین ده ایش ان ط ی کارگ اهی ک ه در ت اریخ

 برگزار گردید درخصوص کلیات و نحوه انجام کار توجیه شدند.   1395 11 4

        طی مكاتبه ای از مسآولین مناطق آمایش ی کش ور خواس ته ش د ط ی جلس ات

نشگاهها و دانشكده های مستقر در کالن منطقه نسبت به متعدد و با همكاری دا

 اقدام نمایند.   1404تدوین نقشه رشد و تعالی علمی منطقه آمایشی در افق 

   آمایش ی در ح ال جم ع     8نقشه های تدوین شده توسط دبیرخانه کالن منطق ه

 بندی است و به زودی با همكاری هر کالن منطقه نهایی خواهد شد.  

 

 ره مندی از خدمات متخصصان بالینیالگوی نوین به

تحوالت نظام سالمت و تغییر الگوی بار بیم اری ه ا در کش ور، زمین ه ه ایی را ف راهم       

آورده که اهمیت خدمات تخصصی و فوق تخصصی را بیش از پیش می نمای د. ب ر ای ن    

اساس و باتوجه به هزینه هایی ک ه آم وزش ه ای تخصص ی و ف وق تخصص ی ب رای        

مه ریزی برای به کارگیری متخصصین بالینی از زمینه هایی اس ت ک ه   کشور دارد، برنا

در برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی مورد توجه قرار گرفته اس ت.  

  سال گذشته اقدامات زیر در این راستا صورت پذیرفته است:     4به همین منظور طی 

       ش آموختگ ان مق اطع   شناسائی نیاز های دانش گاههای عل وم پزش كی ب ه دان

 تخصصی فوق تخصصی و تكمیل تخصصی  از طریق :
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o پرسشگری مستقیم از دانشگاه 

o آینده پژوهی مبتنی بر اقتضائات آموزشی، پژوهشی  و درمانی 

o نتایج بازدید های ارزشیابی و اعتبار بخشی آموزشی 

       تصویب آیین نامه هایی برای بكار گیری نخبگ ان آم وزش مق اطع تكمیل ی ب ه

 عضو هیات علمی در دوره تعهدات و ضریب کا عنوان

   بكاربست روش پذیرش بومی مناطق محروم درتربیت نیروهای فوق تخص ص

 وتكمیل تخصصی)فلوشیپ( جهت پوشش نیاز مناطق نیازمند

     تص  ویب مق  دمات اس  تفاده از ظرفی  ت بخ  ش خصوص  ی در آم  وزش ه  ای

 تخصصی و تكمیل تخصصی

، در راس تای رف ع   اعض ا هی ات علم ی ب الینی    اف زایش تع داد   اجرای این برنام ه ض من   

پ ذیرش دس تیار ف وق و فلوش یپ از ب ین      کمبودهای مناطق محروم کشور زمین ه ه ای   

ب رای   بكارگیری چرخشی متخصصین و فوق تخصص های بالینیو متخصصین بومی 

 ارائه خدمت در این مناطق را فراهم نموده است. 

 

 تدوین و ابالغ  راهنمای بالینی
( ت رویج  8-1به ابالغ سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در حوزه سالمت )بند با توجه  

تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر یافته های متقن و علمی در مراقبت های سالمت ،آموزش 

و خدمات با تدوین استاندارد ها ، ارزیابی فناورهای سالمت ، و با توجه به ط رح تح ول    

تا پایان برنام ه پ نجم و    %30زینه های سالمت به نظام سالمت و کاهش سهم مردم از ه

قانون برنام ه در تمرک ز سیاس ت گ ذاری ،برنام ه       35تكلیف قانون گذار در بند ب ماده 

ریزی و نظارت بر بخش سالمت در وزارت بهداشت ،درمان و آم وزش پزش كی ،س طح    

ز مگ  انی س  المت و اس  تفاده ابن  دی خ  دمات  در ب  ازبینی س  امانه خ  دمات ج  امع و ه 
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( )ق انون پ نجم   32درمانی و بالینی در نظام درمانی کشور )بن د ج و د م اده    هایراهكار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است حداکثر تا  بند د 32ماده توسعه 

پایان سال اول برنامه پنجم، نظام درمانی کشور را در چهارچوب یكپ ارچگی بیم ه پای ه    

های پزش كی، تش كیل   ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانسدرمان، پزشک خانواده، نظام 

های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأت های علم ی و  هیأت های امناء در بیمارستان

ه ای تكمیل ی تهی ه و جه ت تص ویب ب ه       های وی ژه و بیم ه  های مربوطه و کلینیکتعرفه

 .  وزیران ارائه نماید(هیأت

 
س ال گذش ته ص ورت     4و استقرار راهنماهای بالینی ط ی  اقدامات زیر در زمینه تدوین 

 گرفته است: 

 ایجاد زیرساخت های الزم به منظور تسهیل تولید محصوالت دانشی در کشور 
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         ترویج فرهني تصمیم گیری مبتن ی ب ر ش واهد در عرص ه ب الینی نظ ام ارائ ه

 خدمات سالمت

 ی د محص والت   ی هیات علمی در فرایند تول افزایش انگیزه جهت مشارکت اعضا

 دانشی

 
 تضمین عملیاتی شدن برنامه های طبابت مبتنی بر شواهد در کشور 

     تشویق دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداش تی، درم انی و بیمارس تان

 ب ر  مبتن ی  طباب ت  ه ای  های آموزشی جهت حرکت در راستای تحق ق برنام ه  

 کشور در شواهد

 ی و پایدار راهنمای بالینیایجاد ساختارهای دانشگاهی برای تدوین علم 

 تدوین چارچوب واحد و استاندارد برای راهنماهای بالینی 

 همكاری با سایر معاونتها و واحدها 

  شورای راهبری تدوین راهنماهای بالینیتشكیل 
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 برگزاری جلسات متعدد این کمیت ه  کمیته فنی تدوین راهنماهای بالینی و  تشكیل

 جهت بررسی موضوعاتی از جمله: 

o ه بومی سازی راهنماهای بالینینحو 

o   نحوه ارزیابی راهنماهای بالینی 

o  نحوه استقرار راهنماهای بالینی 

o چگونگی و ترسیم فرایند استقرار راهنماهای بالینی 

 
 تدوین نظام ملی مراقبت های سالمت مبتنی بر شواهد 

  ایجاد سایتhetas.health.gov.ir     با درگاه مشترک معاونت های درم ان و

 موزشیآ
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پروتك ل ه ا و راهكاره ای     راهنم ای ب الینی ) اس تانداردها،    140تعداد پیرو اقدامات فوق

بالینی( توسط کمیته راهبردی تدوین راهنماهای ب الینی مص وب و ب ه دانش گاهها اب الغ      

 شده است. 

 آموزش دانشجویان شاهد و ایثارگر

فاع مقدس یكی از گنجینه ه ای  دانشجویان شاهد و ایثارگر به عنوان یادگارهای دوران د

انقالب اسالمی هستند و توجه به وضعیت آموزش ی ای ن دانش جویان و ف راهم نم ودن      

تسهیالت الزم جهت ارتقای تحصیلی این عزیزان از برنامه ه ایی اس ت ک ه در راس تای     

پاسخگویی به نیازهای این گروه از دانشجویان در معاونت آموزش ی وزارت بهداش ت،   
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س ال گذش ته در    4زش پزشكی پیگیری می شود. از جمله اقداماتی که طی درمان و آمو

 این راستا صورت گرفته می توان به موارد زیر اشاره کرد:

        نظارت بر عملكرد وض عیت آموزش ی دانش جویان ش اهد و ایث ارگر از طری ق

 91-92ت رم تحص یلی از نیمس ال اول تحص یلی      7ارزیابی وضعیت آموزشی 

دانشجویان شاهد و ایثارگر و مداخله  94 95اول تحصیلی  لغایت پایان نیمسال

ای ن برنام ه    .و ارائه بازخورد به دانشگاهها جهت آگاهی و برنام ه ری زی الزم  

زمینه های کاهش میزان مشروطی و  ارتقا معدل دانش جویان را ف راهم نم وده    

 است. 

 
 

 :طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر  از طریق 

o لكرد اجرای طرح استاد مشاور در دانشگاهها در پایان ه ر  بررسی عم

 نیمسال 
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o   نف  ر از اس  اتید مش  اور  110برگ  زاری کارگ  اه آموزش  ی ب  ه تع  داد

 1392دانشجویان  شاهد و ایثارگر دانشگاهها در اردیبهشت 

o      نف ر از اس اتید مش اور، و     250برگزاری کارگ اه آموزش ی ب ه تع داد

 93گر دانشگاهها در آبان ماه کارشناسان ستادهای شاهد و ایثار

o  ب ه ص ورت    برگزاری کارگاه آموزشی توانمند سازی اساتید مش اور

 1394 -1395منطقه ای در سال 

 اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق  : 

o     شناسایی وهدایت دانشجویان دارای مشكل آموزشی 

o  برنامه ریزی جهت تشكیل کالسهای تقویتی 

            بررسی و نظارت ب ر عملك رد اج رای ط رح تقوی ت بنی ه علم ی در پای ان ه ر

 نیمسال

اج رای ای ن ط رح موج ب جل  وگیری از اف ت تحص یلی دانش جویان و ارتق اء تحص  یلی         

  دانشجویان شد

 برنامه ریزی ترم تابستانی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق:   

o   دانش جویان ش اهد    نفر از 513با حضور تعداد  تابستانی اجرای ترم

 92و ایثارگر در سال

o   نفر از دانش جویان ش اهد    603با حضور تعداد  تابستانی اجرای ترم

 1393و ایثارگر در سال 

o   نفر از دانش جویان ش اهد    560با حضور تعداد  تابستانی اجرای ترم

 1394و ایثارگر در سال 

o   ش اهد   نفر از دانش جویان  630با حضور تعداد  تابستانی اجرای ترم

 1395و ایثارگر در سال 
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 نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 

o  نف ر از دانش جویان ش اهد و ایث ارگر دانش گاه دولت ی در        646انتقال

ایی، کارشناسی ارشد و کارشناسی متقاضی رشته های دکترای حرفه

 1392به دانشگاههای محل سكونت آنها سال 

o  د و ایث ارگر دانش گاه دولت ی در    نف ر از دانش جویان ش اه    685انتقال

ایی، کارشناسی ارشد و کارشناسی متقاضی رشته های دکترای حرفه

 1393به دانشگاههای محل سكونت آنها سال 

o  نف ر از دانش جویان ش اهد و ایث ارگر دانش گاه دولت ی در        804انتقال

ایی، کارشناسی ارشد و کارشناسی متقاضی رشته های دکترای حرفه

 1394محل سكونت آنها در سال  به دانشگاههای
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o  نف ر از دانش جویان ش اهد و ایث ارگر دانش گاه دولت ی در        921انتقال

ایی، کارشناسی ارشد و کارشناسی متقاضی رشته های دکترای حرفه

 1395به دانشگاههای محل سكونت آنها در سال 

و تسهیل حضور دانشجو در کنار خانواده، ایجاد زمینه مناسب روحی روانی دانشج

 و ارتقاء سطح علمی دانشجویان از عمده دستاوردهای این برنامه است. 

 
 پژوهشی و علمی ایثارگر و شاهد دانشجویان ساماندهی 

o     تش  كیل کمیت  ه پژوهش  ی متش  كل از دانش  جویان ش  اهد و ایث  ارگر

 پژوهشگر علمی در کلیه دانشگاهها

o         برگ  زاری مراس  م تق  دیر از برگزی  دگان برت  ر علم  ی، پژوهش  ی

نشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشكی در خرداد م اه  دا

 1393سال 
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o         برگ  زاری مراس  م تق  دیر از برگزی  دگان برت  ر علم  ی، پژوهش  ی

آم وزش   دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت و دانش گاههای 

 .1394عالی و دانشگاه آزاد در اسفند ماه سال 

o        ر علم  ی، پژوهش  ی  برگ  زاری مراس  م تق  دیر از برگزی  دگان برت

دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت و دانش گاههای آم وزش   

اس فند م اه    10عالی و دانشگاه آزاد و آم وزش و پ رورش در م ورخ    

 1395سال 

 
  رتال( امور دانشجویان شاهد و ایثارگروسامانه جامع )پراه اندازی 

o    عقد تفاهم نامه با شرکت نرم افزاری سما 

o   با حضور دبیران و کارشناسان س تادهای ش اهد و    برگزاری جلسه

و مسآولین سیستم ن رم اف زاری    ایثارگر کالن مناطق ده گانه آمایشی

 سما دانشگاههای علوم پزشكی کشور
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o         ،تشكیل کارگاه آموزشی جه ت ش رکت کنن دگان و چگ ونگی نص ب

ایث  ارگر در  و ش  اهد ان  دازی و نح  وه ورود اطالع  ات دانش  جویانراه

 دانشگاهها  کلیه ستادهای شاهد و ایثارگر سامانه در

o       تكمیل و ورود اطالعات به س امانه ج امع توس ط ک اربران س تادهای

دس تاوردهای ای ن   . شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشكی کشور

 برنامه عبارتند از:

     دسترسی سریع به آمار و اطالعات آموزشی 

    اطالع  ات کیفی  ت ارائ  ه خ  دمات مبتن  ی ب  ر آم  ار و ارتق ای 

 آموزشی به دانشجویان

    افزایش بهره وری، صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه ها  

     و تسهیل دررسیدن به اهداف سازمانی شیوه مناسبارائه 

 مداخله آموزشی و برنامه ریزی در زمان مناسب 

 سایر اقدامات عبارتند از  : 

o      یان بازنگری  و اصالح آیین نامه های تس هیالت آموزش ی دانش جو

 شاهد و ایثارگر

o    آزم ون  ب دون  پ ذیرش  نح وه  نام ه اجرای ی   تدوین و تص ویب آئ ین 

 مص وبه  موض وع  تكمیل ی  تحص یالت  مقاطع در نخاعی قطع جانبازان

 فرهنگی انقالب عالی شورای 92 1 20 مورخ 732 جلسه

o   قانون جامع خدمات رسانی ب ه ایث ارگران جه ت     62استفاده از ماده

 دستیاریانتقال دانشجویان دور 
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 وزش پرستاری در بستر بیمارستانهاآم

حرفه پرستاری به عنوان یكی از حرف پای ه نظ ام   

سالمت بوده و باتوجه به حجم و نوع خدماتی ک ه  

شاغلین این حرفه ارائه می نمایند، از جمل ه ح وزه   

هایی اس ت ک ه توج ه ب ه آن در ارتق ای آم وزش       

وردار پاسخگو و عدالت محور از اهمیت باالیی برخ

است. باتوجه به چالش هایی ک ه در زمین ه کمب ود    

نیروی پرستاری ب ا آن مواج ه هس تیم ض روری     

است تا از تم امی بس ترهای موج ود در آم وزش     

پرستاری بهره برداری ش ود. ای ن مه م در بس ته     

های تحول و ن وآوری در آم وزش عل وم پزش كی     

در راس تای  مورد توج ه وی ژه ق رار گرفت ه اس ت.     

متع  الی بس  ته آم  وزش پاس  خگو و تحق  ق اه  داف 

ع  دالت مح  ور از مجموع  ه برنام  ه ه  ای تح  ول و 

نوآوری در آم وزش عل وم پزش كی و ب ه منظ ور      

جب  ران بخش  ی از کمب  ود  ش  دید نی  روی انس  انی 

نام ه اس تفاده از ظرفی ت    آی ین »پرستار در کشور، 

بیمارس  تانهای دولت  ی و خصوص  ی در تربی  ت    

در ت اریخ  تدوین گردی د و  « کارشناسان پرستاری

به دانشگاههای علوم پزشكی کشور ابالغ گردید.  ب ه منظ ور تش ریح مف اد      1394 8 20

آیین نامه و رفع ابهامات موجود نشست روسای دانشكده های پرستاری سراسر کشور 

برگزار گردید و بر اساس پیشنهادات واصله مقرر شد، منطقه هف ت   1394 9 9در تاریخ 
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زش عهده دار ماموری ت وی ژه توس عه عل وم پرس تاری      آمایشی که در طرح تحول آمو

 است، با دعوت از کلیه صاحبنظران به رفع ابهامات و تهیه شیوه نامه اجرایی بپردازد.  

 1395 4 14در ت   اریخ 

آیین نامه اصالح ش ده  

توس     عه همك     اری 

بیمارس  تانها و مراک  ز  

بهداش  تی درم  انی ب  ا   

دانشكده های پرستاری 

و مام  ایی در آم  وزش 

ش  جویان پرس  تاری دان

که توسط منطق ه هف ت   

آمایش  ی ب  ا مش  ارکت  

جمع    ی متش    كل از  

روسای دانشكده ه ای  

پرس   تاری و مام   ایی، 

نمایندگان انجمن علمی پرستاری، نظام پرستاری، اعض ای هی ات ممتحن ه، ارزش یابی و     

برنامه ریزی پرستاری، و نمایندگان معاونین آموزشی و پرستاری وزارت متبوع تدوین 

به همراه فرم تفاهم نامه توسعه همكاری بیمارستانها و مراکز درم انی دولت ی و    گردید،

 غیر دولتی با دانشگاه جهت اجرا به دانشگاهها ابالغ گردید.  

در تع دادی از دانش گاههای    آموزش پرستاری در بستر بیمارستانها در پی اجرای طرح

همك اری بیمارس تانها و    علوم پزشكی اقداماتی جهت اجرایی نمودن آی ین نام ه توس عه   

مراکز بهداشتی درمانی با دانشكده ه ای پرس تاری و مام ایی در آم وزش دانش جویان      
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پرستاری انجام شده است که در صورت استمرار می توان د ع الوه ب ر ارتق ای فرآین د      

 آموزش، به تقویت ظرفیت تربیت کارشناسان پرستاری منجر شود.

نشكده های پرستاری و ارتب اط آنه ا ب ا م دیریت     تعریف دقیق جایگاه و نقش داهمچنین 

بیمارستانها در تامین امكانات، نیروی انسانی و فضاهای فیزیك ی م ورد نی از و تفكی ک     

وظایف هر یک از طرفین از مواردی است که با شروع این همكاری ها شفاف تر ش ده و  

 موجب تسریع و تقویت استفاده از ظرفیت مذکور خواهد شد.

 

 نهای علمیتوسعه انجم

دستیابی به مرجعیت علم ی در ح وزه آم وزش عل وم پزش كی مس تلزم همك اری کلی ه         

نهادهای دست اندرکار این حوزه اس ت. انجم ن ه ای علم ی گ روه پزش كی ب ه عن وان         

نهادهای دانش محور غیردولتی، از جمله بازیگران عرصه نظام سالمت کشور هستند که 

ی کشور دارند. در راستای دستیابی به ای ن  اثر بسزایی در گسترش آموزش علوم پزشك

مهم توسعه انجمن های علمی گروه پزشكی طی برنامه مدونی پیگیری شد و اقداماتی به 

 :شرح زیر در این راستا صورت پذیرفت

 توسعه کمی

براساس سیاستگذاری انجام شده در کمیسیون انجمنهای علمی در گسترش کمی انجمن 

 ردید:ها  سیاست انقباضی اتخاذ گ

       با عنایت به تعدد پروانه های ص ادره در س نوات گذش ته و نت ایج بررس یهای

انجم ن   190اولیه که حاکی از غیرفع ال ب ودن  تع داد قاب ل ت وجهی از ح دود       

تشكیل شده بود،  سیاس ت انقباض ی و تعی ین شاخص های دقی ق کارشناس ی       

 برای قبول درخواست تاسیس، راهبردی قابل قبول محسوب می گردد.



     

 پاسخگو آموزش ارتقای زمینه در دستاوردها    116

 

  همزم ان ب ا آغ از دول ت ی ازدهم ت ا پای ان         1392براین اساس از ابتدای سال(

 .افزایش یافته است 192به 171( تعداد انجمن علمی از  95سال

 

 توسعه کیفی

تمرکز فعالیتهای کمیسیون انجمنهای علمی در دوره اخیر بر توسعه کیف ی انجمنه ای   

 ه که بر این اساس فعالیتهای زیر قابل ذکر است:علمی گروه پزشكی بود

 ارتقای سطح مشارکت انجمنهای علمی در اداره امور نظام سالمت کشور 

       ارتقاس سطح مشارکت انجمنه ای علم ی در اداره ام ور س تادی انجمنه ای

 علمی از طریق حضور در کار گروههای تخصصی
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       انونی و تس هیل  بازنگری اساسنامه انجمنهای علمی ب ا ه دف رف ع موان ع ق

 فعالیتهای علمی و اجرائی

  آئین نامه اجرائی در مدیریت امور انجمنهای علمی  8تدوین 

  تدوین و ابالغ آئین نامه انتخابات انجمنهای علمی 

 
    طراح  ی ، پی  اده س  ازی و به  ره ب  رداری از س  امانه م  دیریت  الكترونی  ک

 انجمنهای علمی کشور

  ز س  امانه الكترونی  ک انتخاب  ات  طراح  ی، پی  اده س  ازی و به  ره ب  رداری ا

 انجمنهای علمی کشور

   تدوین استانداردها و شاخصهای اعتباربخشی انجمنهای علمی گروه پزشكی 
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 تدوین و تصویب آئین نامه اعتباربخشی انجمنهای علمی گروه پزشكی 

      استقرار نظام اعتباربخشی انجمنها و اج رای اول ین ح وزه اعتباربخش ی در

 1395ین دوره آن در سال و آغاز دوم 1394سال 

 

  تعالی( طرح)دندانپزشکی آموزش در کیفیت مدیریت

 کشور پزشكی علوم دانشگاههای آموزش در کیفیت مدیریت های برنامه اجرای

 ه  ای برنام  ه از آم  وزش در کیفی  ت م  دیریت

 ب وده  دندانپزش كی  آم وزش  شورای دبیرخانه

 در تع الی  طرح اجرای آن راستای در  که است

 پزش كی  عل وم  دانش گاه  دندانپزش كی  دانشكده

 دانش كده  6 در آن اج رای  سپس و آغاز تهران

 ش هید   ش یراز   تبری ز   اص فهان ) دندانپزشكی

 .یافت ادامه( مشهد  کرمان  بهشتی

 :باشدمی نظر مد زیر شرح به اقدامات دندانپزشكی های دانشكده تعالی طرح راستای در

 سازی توانمند کارگاه برگزاری 

 بهبود های پروژه استقرار و بیارزیا خود 

 بهبود های پروژه بندی اولویت 

 دانشكده راهبردی برنامه تدوین 

 استانداردسازی و دانشكده هایفرایند بهبود 

 دندانپزشكی تخصصی سامانه استقرار و طراحی 
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 معاونت آموزشی 

  زمینه در دستاوردها

آموزشی های برنامه راهبردی توسعه  

 آموزشی های برنامه راهبردی توسعه زمینه در دستاوردها
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 تدوین برنامه های درسی نوین متناسب با نیازهای ملی 

بر شواهد برای گسترش رشته مقاطع تحصیلی ب ه   اتخاذ رویكردی دانش محور و مبتنی

منظور پاسخ به نیازهای ملی، از جمله محورهای مهم برنام ه تح ول در آم وزش عل وم     

 پزشكی است.

 
مسلماً این توسعه یكی از ملزومات تحول بوده ولیكن چارچوب این توس عه بای د ک امالً    

گ مل ی از س وی دو نه اد در    منطقی و قابل توجیه باشد. در این راس تا دو مطالع ه ب زر   

حوزه آموزش به انجام رسید که تا حدود مناسبی مسیر توسعه رش ته مق اطع را ب رای    

 هر یک از این دو مطالعه با مت دولوژی ه ای متف اوت    چند سال آتی روشن نموده است.

سعی در شناس ایی رش ته مق اطع تحص یلی جدی د داش ته و خروج ی ای ن دو مطالع ه          

 ته مقطع می باشد.  رش 300پیشنهاد حدود 
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-بین رش ته با آغاز اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی، علوم 

و توسعه این علوم در کشور با توج ه ب ه نیازه ا و ظرفی ت     ای مورد نیاز کشور احصا 

 های مناطق آمایشی به صورت ماموریت های ویژه به مناطق واگذار گردید.  

 ض رورت وسعه رش ته مق اطع براس اس نیازه ای کش ور،      سال گذشته در کنار ت 4طی 

جدید ب ه ش رح    آموزشی برنامه 23 انجام شده و جدید آموزشی های برنامه  63سنجی

  زیر نیز تدوین شده است: 

 (مولك ولی  سلولی تصویربرداری) پزشكی تصویربرداری های فناوری و علوم 

                   ( PhD) تخصصی دکتری مقطع در

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در عمل اتاق 

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در محیط شناسی سم   محیط بهداشت 

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در پرتوها بهداشت   محیط بهداشت 

 بهداش ت  تاسیس ات  از نگه داری  و ب رداری  به ره      مح یط  بهداشت مهندسی 

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در شهری

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در پسماند مدیریت   محیط بهداشت مهندسی 

 تخصصی دکتری مقطع در ارگونومی (PhD )  

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در نوجوان و کودک بالینی روانشناسی   

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در سالمت روانشناسی 

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در آموزشی تكنولوژی 

 تخصصی دکتری مقطع در غذایی مواد ایمنی و بهداشت (PhD )  

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در پزشكی تصویربرداری فناوری 

 پیوسته کارشناسی مقطع در بیماریها ناقلین کنترل و بیولوژی 

 تخصصی دکتری مقطع در ای سامانه پزشكی زیست (PhD )  
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 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در پزشكی سایبرنتیک 

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در غیرعامل فندپدا 

 کاردانی مقطع در صورت و فک ، دهان رادیولوژی تكنولوژی  

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در بالینی تغذیه 

 تخصصی دکتری مقطع در مامایی (PhD )  

 ارش د  کارشناس ی  مقط ع  در ه وا  کیفی ت  م دیریت      مح یط  بهداشت مهندسی 

 ناپیوسته

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در لینیبا های پژوهش 

 تخصصی دکتری مقطع در سالمت پژوهی آینده (PhD )  

 ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع در پرستاری مدیریت 

 بازنگری برنامه های درسی

کوریكولومهای آموزشی، از جمل ه مهمت رین و ارزش مندترین س رمایه ه ای ه ر نظ ام        

نیز در طول دهه های فعالیت در این عرص ه  آموزشی است. نظام آموزش عالی سالمت 

کوریكولومهای متعددی را تدوین نموده است که به نوعی مسیر تربیت منابع انس انی را  

ا در حیطه های مختلف دانش ترسیم می نمایند. اما بازنگری این برنامه ها و تطبی ق آنه   

اتی ا از جمل ه اق دام  با نیازهای روز و بهره مندی از فناوریهای نوین در پیاده سازی آنه

 43سال گذش ته   4است که می تواند به تحول در آموزش منجر گردد. در این راستا طی 

 90ت ا   30مصوب بازنگری و مصوب شده و سایر برنام ه ه ا نی ز  از     آموزشی برنامه

 درصد بازنگری شده است. 
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 برای آموزشهای فرامرزی برنامه های آموزشیانطباق 

اسناد باالدستی نظام سالمت بر حضور در عرص ه ه ای ب ین الملل ی و     باتوجه به تاکید 

ظرفیت های موجود در کشور در ح وزه آم وزش، توس عه ب ین الملل ی آم وزش عل وم        

پزشكی یك ی از محوره ایی اس ت ک ه در برنام ه تح ول و ن وآوری در آم وزش عل وم          

الزم برای پزشكی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. لذا ضروری است زیرساخت های 

 جذب دانشجوی خارجی و ارائه دروس بومی به ایشان در کشور فراهم گردد.  

 218براین اساس ترجمه برنامه های آموزشی علوم پزشكی از چندی پیش آغاز شده و 

برنام ه آموزش ی انطب اق یافت ه      12برنامه آموزشی به زبان انگلیسی بازگردانی شده و 

 است. برای دانشجویان خارجی نهایی شده 
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 توسعه آموزش طب سنتی

با توجه به افزایش استفاده و روی آوردن م ردم در کش ورهای مختل ف ب ه ط ب ه ای       

سنتی و مكمل، افزایش آگ اهی پزش كان در ای ن زمین ه ام ری ضروریس ت. ب ر اس اس         

طب سنتی و مكمل؛ آموزش علمی و دانشگاهی افرادی ک ه  در زمینه  WHOهای  توصیه

ان میدهند، مورد نیاز و الزامی است. به منظور افزایش آگاهی پزش ك این خدمات را ارایه 

 از درمانهای سنتی موجود و رایج و میزان تاثیر آنها و برقراری سیستم ارجاع مناس ب، 

 ارایه استراتژی برای ادغام آموزش طب سنتی و مكمل در آموزش دانشجویان پزش كی 

 امری ضروری میباشد.

الع ات ص ورت گرفت ه ط رح درس ی دو واح دی جه ت        برهمین اساس و باتوجه ب ه مط 

ه و برنام ه ری زی   گردید تدوینآموزش طب سنتی و مكمل به دانشجویان رشته پزشكی 

  الزم برای اجرای آن در دست پیگیری است. 
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 توسعه رشته مقاطع نوین تحصیلی

پاسخگویی به نیازهای نظام سالمت کشور یكی از ماموریت های اصلی حوزه آم وزش  

م پزشكی است. لذا ضروری است تا در این راستای برنامه ریزی مناسب به منظ ور  علو

گسترش منطقی رشته مقاطع صورت پذیرد. نظر به توجه به این موضوع در بسته ه ای  

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی و ایجاد زمینه مناسب برای توجه به نیازهای 

رزمینی، گسترش رشته مقاطع ن وین ب ا   بومی مناطق کشور در  بستر مصوبه آمایش س

رویكرد ویژه به علوم بین رشته ای به شرح زیر در بخش دولت ی و غیردولت ی ص ورت    

 گرفته است. 

 

 های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تصویب رشته/مقطع/محل دانشگاه 

 ند:  طی این مدت رشته مقاطع و رشته محل ها به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفته ا
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  :24فوق تخصصی  

  :79تخصص بالینی 

 Ph.D :108 

  :8دکتری عمومی 

  :207کارشناسی ارشد 

  :89کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 

  :112کاردانی 

 

 تصویب رشته/مقطع/محل واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

رشته مقاطع و رشته مح ل ه ای زی ر نی ز ب رای واح دهای دانش گاه آزاد اس المی ب ه          

 صویب رسیده است: ت

  : 1تخصص بالینی 

 : Ph.D5 

 6 :دکترای عمومی 

  :17کارشناسی ارشد 

 42 :کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 

 



 آموزش علوم پزشکی در دولت تدبیر و امید  127

 

 معاونت آموزشی 

 

 

  زمینه در دستاوردها

 گرائی ماموریت و سرزمینی آمایش

 گرائی ماموریت و سرزمینی زمینه آمایش در دستاوردها
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 استقرار سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت

تصویب سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت در شورای ع الی انق الب فرهنگ ی    

گرایی در حوزه آموزش علوم پزشكی ف راهم ک رد. ب ا     مسیر همواری را برای مأموریت

تصویب این سند و ابالغ آن، ضمن تشكیل کالن مناطق آمایشی کشور، کلیه امور مرتبط 

با آموزش علوم پزشكی در قالب ابن مصوبه اجرایی می شود. اق دامات ص ورت گرفت ه    

بهداش ت و  در این راستا را می ت وان در دو بخ ش اق دامات ص ورت گرفت ه در وزارت      

قابل طبقه بندی در دو دسته ستادی اقدامات مناطق آمایشی طبقه بندی کرد. این اقدامات 

 و صفی هستند:  

 فعالیتهای انجام پذیرفته در ستاد وزارت بهداشت  

ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در این راس تا اق دامات زی ر را ب ه اج را      

 رسانده است: 

 94 2 20دش مورخ  94 3103بر اساس مصوبه شماره  تشكیل ده کالن منطقه 

 شورایعالی انقالب فرهنگی
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 تشكیل دبیرخانه های کالن مناطق در مناطق دهگانه 

 صدور احكام سرپرستان دبیر خانه های کالن مناطق 

 های کالن مناطق تدوین و تنظیم  و ابالغ شیوه نامه اداره دبیرخانه 

 
 هبرد گسترش  جغرافیایی آم وزش ع الی   بروزرسانی و ویرایش  سوم سند را

 سالمت )سند آمایش سرزمینی(

   تعی  ین و ص  دور اب  الغ هماهن  ي کنن  ده ه  ر منطق  ه آمایش  ی توس  ط معاون  ت

 آموزشی
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       شرکت در جلسات کالن مناطق با حض ور معاون ت و م دیران ح وزه معاون ت

 آموزشی

   پرس تان  تهیه و تنظیم و امضاء تفاهم نامه فی ما بین معاون ت آموزش ی و سر

ه  ای تح  ول و ن  وآوری در آم  وزش ب  ا   ک  الن من  اطق در خص  وص بس  ته  

 ماموریتهای مشترک و ویژه هر کالن منطقه

 های واگذار شده ب ه  بررسی وضع موجود کشور در زمینه هر یک از ماموریت

دانشگاه   دانشكده علوم پزشكی مس تقل و برنام ه توس عه ای در نظ ر گرفت ه      

 لهشده برای انجام ماموریت محو

 
   جمع آوری و بروزرسانی و تنظیم اطالعات آماری دانشگاهها و دانشكده ه ای

مستقل کالن مناطق در خصوص جمعیت ساکن ، تعداد دانش جویان ش اغل ب ه    

تحصیل ، تعداد دانشكده های فعال ، تعداد و وضعیت بیمارس تانهای آموزش ی   

 و درمانی ، و ضعیت نیروی انسانی ) هیآت علمی( و ...

 تهای انجام پذیرفته در صففعالی

دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی در این مس یر فعالی ت ه ای مهم ی را ب ه اج را       

 رسانده اند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:  
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 ه ا و  ریزی عملیاتی در خصوص برگزاری جلسات تخصصی ک ارگروه  برنامه

ه ای محول ه در   ع رهای عملی اتی موض و  اتحلیل و تبیین و روشن سازی راهك

 کالن مناطق

      ایجاد سایت دبیرخانه ستاد آمایش سرزمینی در ه رکالن منطق ه ب ا محوری ت

 ها و اقدامات انجام یافته جه ت اط الع تم امی   های دبیرخانه ، کارگروهماموریت

 های علوم پزشكی کشوردانشگاه

 های عضو کالن مناطق با دبیرخانه هرکالن منطقهمعرفی رابطین دانشگاه  

 های طرح تحول آموزش در دانشگاه  و دانشكده ه ای  ترجمان هر یک از برنامه

 کالن منطقه مربوطه و اقداماتی که در این راستا باید  انجام شود

 ها و برنام ه ه ایی ک ه دانش گاه ه ا تمای ل و آم ادگی دارن د         نیاز سنجی رشته

 بازنگری و یا تدوین آنها را برعهده گیرند

 های عض و ه ر ک الن منطق ه  در خص وص ه ر ی ک از        هتقسیم وظایف دانشگا

ه ا،  توس عه   های وی ژه منطق ه ب ه ص ورت تعی ین مت ولی ماموری ت       ماموریت

های مهارتی نظام س المت )نیروه ای ح د واس ط(،  توس عه الگوه ای       آموزش

 خصوصی سازی در آموزش عالی سالمت در برخی کالن مناطق  

 و ن وآوری در آم وزش عل وم     های درون دانشگاهی ط رح تح ول  تشكیل کمیته

های علوم پزشكی مستقر در منطق ه  آمایش ی و برگ زاری    پزشكی در دانشگاه

 جلسات متعدد با حضور اعضا 

 ه ای اجتم اعی   ماموریت ویژه توسعه دانش تعیین کنندهSDH    و نی ز ماموری ت

-المللی سازی و شبكه تبادالت علم ی و برنام ه  های بینمشترک توسعه فعالیت

 های معتبر جهان در برخی از کالن مناطقزشی مشترک با دانشگاههای آمو
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     ه ای ک الن منطق ه در    برگزاری جلسه مع اونین و م دیران آموزش ی دانش گاه

اندیشی برای اجرای ماموری ت وا س پاری ش ده در راس تای ط رح      راستای هم

 آمایش سرزمینی

 نامه بین  عملیاتی ساختن ماموریتهای مشترک و ویژه واسپاری شده در تفاهم

معاونت آموزشی وزارت و دانش گاه عل وم پزش كی سرپرس ت ک الن منطق ه ،       

برای هر ماموریت ، کارگروهی متشكل از اعضای هیات علمی و کارشناسان و 

نمایندگان مراکز آموزش عالی سالمت کالن منطقه  زیر نظر دبیرخانه منطق ه و  

 تشكیل جلسات متعدد کارگروهها در کالن منطقه

 معاون  ت  لس  ات درون دانش  گاهی در خص  وص تف  اهم نام  ه  ه  ای تش  كیل ج

های محوله و توزیع بندهای آن ب ر  وزشی وزارت با کالن منطقه و ماموریتآم

 های مستقل و پیگیری اقدامات انجام شدهاساس نوع فعالیت دانشگاه   دانشكده

     بررسی و تدوین دستورالعمل چگونگی اجرای الگوی مناس ب جه ت شناس ایی

های وزارت متبوع جه ت ارتق اء   ده برتر در هر دانشگاه و در کل دانشگاهدانشك

 ها در برخی مناطقدانشكده

 های عض و وارس ال   هرسانی به تمامی اعضای محترم هیات علمی دانشگااطالع

 وری به آنها جهت اطالع و نظر سنجیبسته تحول و نوآ

 ای علمی و جم ع  ارسال بسته تحول و نوآوری به اعضائ هیآت علمی  وانجمنه

 آوری نظرات آنان

 های ویژه و مشترک کالن منطقه   های اجرایی ماموریتتشكیل کارگروه 

 های مش ترک  ای و اجرای ماموریتبحب و بررسی پیرامون توانمندیهای منطقه

 های الزم در معاونت آموزشی وزارت متبوع  و تهیه پیشنویس تفاهم نامه
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 طق و دانشگاههاالگوی ماموریت گرائی در کالن منا

یك  ی از مهمت  رین مس  ایلی ک  ه در ح  وزه   

آموزش ع الی س المت م ی بایس ت م ورد      

توجه قرار گیرد، مقوله مأموری ت گرای ی و   

بهره مندی از ظرفیتهای ب ومی موج ود در   

دانش  گاههای عل  وم پزش  كی ب  ه منظ  ور    

ارتقای کمی و کیفی آموزش علوم پزش كی  

اس  ت. ح  وزه معاون  ت آموزش  ی وزارت   

، درم  ان و آم  وزش پزش  كی از   بهداش  ت

ابت دای دوره م  دیریت جدی د، جه  ت گی  ری   

اصلی خود را حول محور مأموریت گرای ی  

قرار داده و در این راستا تالش نمود ت ا در  

دو برنامه کالن خود، یعنی برنامه جامع آموزش عالی حوزه سالمت و بسته های تحول 

زیادی دهد. اما عالوه بر تص ویب  و نوآوری در آموزش علوم پزشكی به این امر اهمیت 

سند آمایش سرزمینی، فرصت های اساسی در حوزه معاونت آموزشی، زمینه مناس بی  

را فراهم نمود تا مأموریت گرایی در دانشگاههای علوم پزشكی به منصه اجرا رس یده و  

 در قالبی مشخص عملیاتی گردد.  

تی از مأموریته ای قاب ل   در نهای ت فهرس    ا توجه به سه فرصت اشاره ش ده در ف وق،  ب

واسپاری به مناطق آمایشی و دانشگاههای علوم پزشكی تهی ه گردی د. ای ن فهرس ت در     

مأموری ت ب رای    47چندین جلسه کارشناسی مورد ارزی ابی ق رار گرفت ه و در مجم وع     

واسپاری به مناطق و دانشگاهها احصاء گردید. این مأموریتها ب ه ص ورت خالص ه ب ه     

 شرح زیر هستند:
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 سعه پزشک خانوادهتو  

 توسعه دانش و مطالعات سرطان  

 توسعه دانش گیاهان دارویی 

   توسعه دانش اخالق پزشكی 

 توسعه دانش داروسازی و صنایع مرتبط  

 (توسعه علوم زیست محیطی )با تاکید بر حفظ اکوسیستم های آبی  

  توسعه دانش مرتبط با حوادث ترافیكی و جاده ای 

 م روانپزش كی و روانشناس ی متناس ب ب ا فرهن ي      توسعه دانش مرتبط با علو

  کشور

 (توسعه آموزش های مهارتی نظام سالمت )نیروهای حدواسط  

 توسعه الگوهای خصوصی سازی درآموزش عالی سالمت  

 توسعه دانش داروسازی سنتی  

   توسعه دانش زیست فناوری کاربردی 

 (توسعه علوم زیست محیطی )با تاکید بر آالینده های محیطی  

 توسعه علوم مرتبط با سالمت باروری و بیولوژی تولیدمثل  

 های کودکان  توسعه علوم مرتبط با سرطان با گرایش سرطان 

  توسعه دانش بیوتكنولوژی و طب بازساختی 

  توسعه دانش طب سنتی 

  توسعه برنامه پزشک خانواده 

   توسعه دانش های زیست دریایی 

  توسعه دانش مرتبط با ایمنی محیط زیست 
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        توسعه دانش بین رشته ای مرتبط ب ا عل وم انس انی و عل وم پزش كی )جامع ه

 شناسی علوم پزشكی و ...(  

 توسعه علوم قرآن، حدیب و طب  

 توسعه دانش تعیین کننده های اجتماعی سالمت  

 توسعه الگوی گسترش دانشهای میان رشته ای  

  عل وم  توسعه الگوهای خصوصی سازی در آموزش علوم پزشكی با تمرکز بر

 پایه  

 توسعه دانش فناوری اطالعات سالمت  

 توسعه علوم پرستاری  

  توسعه علوم مامایی 

   توسعه الگوهای اعتباربخشی در آموزش علوم پزشكی 

 توسعه دانش مدلسازی در علوم سالمت  

 توسعه دانش آینده نگاری در نظام سالمت  

 توسعه مطالعات اعتیادشناسی  

 ش مرتبط ب ا مطالع ات حی وانی در عل وم     توسعه زیرساخت و بسترهای آموز

 پزشكی  

   توسعه دانش مرتبط با علوم سالمت در بالیا 

 توسعه دندانپزشكی و علوم مرتبط  

 توسعه دانش هنر و سالمت  

 توسعه دانش علوم اعصاب  

 توسعه علوم تغذیه  

   توسعه دانش طب تسكینی 
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   توسعه دانش طب سالمندی 

   توسعه دانش آموزش پزشكی 

 م مدیریت سالمت توسعه علو 

   توسعه دانش طب نظامی و عوامل بیولوژیک 

   توسعه علوم رفتاری و سالمت روان 

   توسعه دانش طب هوا فضا و زیرسطحی 

   توسعه علوم توانبخشی 

   توسعه دانش پزشكی هسته ای 

 پس از احصاء مأموریتهای قابل واسپاری، این مأموریتها بر اساس الگویی که در همین 

اشاره می ش ود و ب ر مبن ای اقتض ائات ب ومی و منطق ه ای ب ه من اطق          مجموعه به آن

 آمایشی و دانشگاههای علوم پزشكی واگذار گردید.

 

 استقرار دبیرخانه های کالن مناطق

آم وزش ع الی س المت در ش ورای ع الی       خوشبختانه تصویب سند آمایش س رزمینی 

اهم نم ود. در ای ن س ند،    انقالب فرهنگی مسیر همواری را برای این مأموریت گرای ی ف ر  

استانهای کشور در قالب ده کالم منطقه آمایشی بازآرایی ش ده و دانش گاههای مس تقر    

در هر منطقه در قالب یک نظام هماهن ي ب ا یك دیگر تع امالت و همكاریه ای مناس بی را       

ب ه   آغاز نمودند. بستر فراهم شده از این مجرا کمک کرد تا بتوان به واسپاری مأموریتها

ا طق امایشی متناسب با ظرفیتهای منطقه ای اندیشید و با هم افزای ی ت وان دانش گاهه   منا

 به تحقق این مأموریتها رني جدی تری بخشید.
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این مناطق آمایشی و دانشگاههای مستقر در هر منطقه بر اساس مصوبه شورای ع الی  

 انقالب فرهنگی به شرح زیر هستند:

و خدمات بهداشتی درمانی گیالن، مازن دران،   دانشگاههای علوم پزشكیمنطقه یك: 

 شاهرود  بابل، گلستان، سمنان،

دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداش تی درم انی تبری ز، ارومی ه،      منطقه دو:

  اردبیل

دانش گاههای عل وم پزش كی و خ دمات بهداش تی درم انی کرمانش اه،        منطقه سه: 

  ایالمهمدان، کردستان، 

ههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز، لرس تان،  دانشگامنطقه چهار: 

  دزفول

دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ش یراز، جه رم،   منطقه پنج: 

  فسا، بندرعباس، بوشهر، یاسوج

دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درم انی زنج ان، اراک،   منطقه شش: 

  قزوین، قم، البرز

ی زد،   دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درم انی اص فهان،  منطقه هفت: 

  کاشان، شهرکرد

دانش گاههای عل وم پزش كی و خ دمات بهداش تی درم انی کرم ان،        منطقه هشرت:  

  زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل، بم

دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداش تی درم انی مش هد، بیرجن د،     منطقه نه: 

  گناباد، تربت حیدریه ،سبزوار بجنورد،
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ش هید   دانشگاههای علوم پزش كی و خ دمات بهداش تی درم انی ته ران،     منطقه ده: 

  بهزیستی بهشتی، ایران، بقیه ا...، شاهد، ارتش،

پس از تشكیل کالن مناطق آمایشی دبیرخانه کالن من اطق در یك ی از دانش گاههای    

ه س از و کاره ای همك اری    منتخب منطقه تشكیل شد و متناسب با شرایط هر منطق

 دانشگاههای مستقر در کالن منطقه تدوین و اجرایی شد.  

 

 ایجاد بستر حضوربخش خصوصی در آموزش عالی سالمت

با توجه به پیشرفت شگرف کش ور در  

عرصه های دانش پزش كی و س المت،   

زمینه برای جلب مش ارکت و س رمایه   

گ  ذاری در ای  ن بخ  ش ف  راهم ش  ده  و 

نی  ز امك  ان توس  عه دوران پس  اتحریم 

مش  ارکت س  رمایه گ  ذاران را در ای  ن 

بخش بیش از پیش فراهم نموده اس ت  

که توج ه ب ه ای ن ام ر در بس ته ه ای       

تح  ول و ن  وآوری در آم  وزش عل  وم  

پزشكی به عنوان یک محور مهم لح اظ  

گردی  ده اس  ت. توس  عه مش  ارکت و    

افع س رمایه  سرمایه گذاری، نیازمند مدل و برنامه روشنی است ک ه ض من تض مین من     

گذاران، نقش تولیتی و نظارتی وزارت بهداش ت، درم ان و آم وزش پزش كی را نی ز ب ه       

عنوان متولی اصلی آموزش علوم پزشكی حفظ نماید.  ب راین اس اس ب ه منظ ور ایج اد      

بستر الزم برای مشارکت بخش خص وص در آم وزش ع الی س المت در جه ت تحق ق       
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آم وزش عل وم پزش كی و ب ا اس تناد ب ه        اهداف متعالی بسته های تحول و ن وآوری در 

مصوبه دویست و پنجاه و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای عل وم پزش كی   

، راهبردهای کلی مش ارکت بخ ش خصوص ی در آم وزش ع الی      95 7 25کشور مورخ 

سالمت تدوین گردید و پس از تایید وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ب ه  

 شكی ابالغ شد.دانشگاههای علوم پز
 

 

 تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسالمی 

به منظور اعتالی نظام آموزش علوم پزشكی کشور و ایجاد بس تر مناس ب ب رای نق ش     

آفرینی دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان بزرگترین نهاد غیردولتی در بخش آموزش ع الی  

می ان وزی ر    1395 6 21سالمت در تحول آموزش پزشكی، یادداشت تفاهمی در ت اریخ  

بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و رئیس دانش گاه آزاد اس المی منعق د ش د. در ای ن      

تفاهم بر لزوم همكاری واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی ب ا دانش گاههای عل وم پزش كی     

کشور در مناطق آمایش ی مربوط ه تاکی د دارد. ای ن تف اهم نام ه ط ی بخش نامه ای ب ه          

 ور ابالغ گردید.  دانشگاههای علوم پزشكی کش
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همچنین واح د نظ ارت و ارزی ابی واح دهای عل وم پزش كی دانش گاه آزاد اس المی در         

اری با این دانشگاه انجام م ی  شورای گسترش فعالیت هایی را به منظور ساماندهی همك

 دهد.  

 

 تمع آموزش عالی سالمتاساسنامه مجتدوین و تصویب 

های ر هر منطقه با استفاده از ظرفیت شبكهبه منظور رفع نیاز نیروی انسانی سالمت د

های ها و اضافه نمودن بعد آموزشی به فعالیتبهداشتی درمانی و با ارتقاء عمكرد شبكه

 های آموزش عالی سالمت تدوین گردید. بهداشتی درمانی آنها، اساسنامه مجتمع

 
ظور رفع ها از طریق بومی گزینی بدون آزمون کنكور سراسری و به مناین مجتمع

نیازهای سالمت منطقه خود، اقدام به تربیت نیروهای انسانی تا مقطع کارشناسی 

ها برای های آموزشی شبكهنمایند. با رفع کمبود نیروی انسانی منطقه، از ظرفیتمی
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های مهارتی و کوتاه مدت برای توانمندسازی پرسنل خدمات بهداشتی برگزاری آموزش

های علوم پزشكی، ر همین راستا شورای گسترش دانشگاهگردد. ددرمانی استفاده می

رشته مقطع محل  41مجتمع آموزش عالی سالمت را مصوب نموده است که شامل  49

 باشد.می

 

 های خودگردانراه اندازی پردیس

الملل در راستای اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، در مناطق آزاد ، شعب بین

اندازی گردید و این موضوع دمات بهداشتی درمانی راههای علوم پزشكی و خدانشگاه

ها و موسسات دانشگاهدر قانون برنامه پنجم توسعه به این صورت اصالح گردید که 

با آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود

قی با بخش مام شده یا توافتکنند بر اساس قیمت یجاد میاهای جدید که ظرفیت

را  یافتیغیردولتی با تایید هیات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی در

حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.  

هایی از توجه به اینكه تربیت نیروهای مورد نیاز بخش سالمت نیاز به زیرساختلذا با 

ی تحت پوشش منطقه به منظور ضریب اشغال متناسب تخت های جمله جمعیت کاف

باشند، وزارت بهداشت، بیمارستانی دارد و مناطق آزاد از جمعیت کافی برخوردار نمی

شعب  اقدام به انتقالدرمان و آموزش پزشكی با استفاده از قانون برنامه پنجم توسعه 

الملل نداشتند نیز، در که شعبه بین هاییهای مادر نمود و دانشگاهالملل به دانشگاهبین

راستای اجرای همین قانون اقدام به پذیرش دانشجو به شیوه متمرکز و با دریافت 

الی مشهریه و مازاد بر ظرفیت نمودند ضمن اینكه دریافت شهریه منجر به تامین منابع 

 های آموزشی گردیده است. دانشگاه در ارتقاء زیرساخت
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 و پژوهشی بر مبنای نیاز مناطق آمایشی کشور توسعه موسسات آموزشی

باتوج    ه ب    ه سیاس    ت ه    ای وزارت بهداش    ت، درم    ان و آم    وزش پزش    كی 

مبن    ی ب    ر گس    ترش منطق    ی و برمبن    ای نی    از موسس    ات آموزش    ی و      

پژوهش   ی، طب   ق مطالع   ات و نیازس   نجی ه   ای ب   ه عم   ل آم   ده موسس   ات        

 تاسیس شده است.  سال گذشته 4آموزشی و پژوهشی طی 

 سال تاسیس شده است: 4موزشی زیر در طی این موسسات آ

 دانشگاه علوم پزشكی مجازی 

 3  دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مستقل 

 10 ه دانشگاههای علوم پزشكی کشورها در زیرمجموعدانشكده 

 سال تاسیس شده است: 4موسسات پژوهشی زیر در طی این 

 23 مرکز رشد 

 2 پارک فناوری سالمت 

 298 مرکز تحقیقات 

 4 مرکز ملی تحقیقات 

 17 پژوهشكده 
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 تدوین مجموعه جامع اطالعات آموزش علوم پزشکی کشور 

 نقش و جایگاه آمار ، تصمیم سازی و اجرایی نمودن اهداف کالن م دیریتی را امكانپ ذیر  

و گ زارش   مجموعه نگاهی به آم وزش عل وم پزش كی در ای ران    بر این اساس  می نماید.

یت آموزش پزشكی منطبق با س ند راهب رد گس ترش جغرافی ایی آم وزش      تحلیلی وضع

 جلد آماده شده است.  4ر د 94-95عالی سالمت سال تحصیلی 

این مجموعه مشتمل بر آمار دانشجویان پذیرفت ه ش ده ، مش غول ب ه تحص یل و دان ش       

 به تفكیک دانشگاه، دانشكده، رشته، مقطع، مناطق آمایشی 94-95آموخته سال تحصیلی 

و مصوبات گسترش دانشگاه های علوم پزش كی و ش ورای ع الی برنام ه ری زی عل وم       

 پزشكی می باشد.

این گزارش چهارجلدی نمونه ای از توانمندی نظام آم وزش پزش كی م ی باش د ک ه ب ه       

اعتبار آن و با بهره مندی از سایر مصوبات بخش آم وزش و در راس تای تحق ق نقش ه     

 ری در آموزش علوم پزشكی اجرا شده است.جامع علمی سالمت و تحول و نوآو

 

 
 



 آموزش علوم پزشکی در دولت تدبیر و امید  145

 

 معاونت آموزشی 

 

  زمینه در دستاوردها

 ای حرفه اخالق توسعه
 ای حرفه اخالق توسعه زمینه در دستاوردها
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 عل وم پزش كی    علم و فن اوری در  بخشیتبنیادین و هو یای اخالق پزشكی حوزهحوزه

س و ع املی ب رای ارائ ه بهین ه خ دمات س المت و        به آن از یک در کشور است که توجه

ملی ب رای  ی ژه بیم اران اس ت و از دیگ ر س و ع ا      وب ه رضایت بیشتر گیرندگان خدمات 

بهتر به مطالبات جامعه در خصوص حق شهروندان ب رای دریاف ت خ دمات     ییپاسخگو

باشد. بر این اساس اخالق پزشكی در رویكرد م درن خ ود   یممناسب و عادالنه سالمت 

از پرداختن به مسائل سنتی که غالباً محدود به رابطه پزشک و بیم ار اس ت فرات ر رفت ه     

ق انون اساس ی جمه وری اس المی ای ران، نقش ه        یژهوقوانین موضوعه کشور بهاست. 

ه ای  کلی سالمت و سیاست یهااستیت کشور، سمسال عجامع علمی کشور، نقشه جام

کلی علم و فناوری ابالغی مقام معظم رهب ری همگ ی ب ر موض وع اخ الق و اختصاص اً       

   .ورزندیم یدتأک اخالق در حوزه سالمت

ب ا در نظ ر گ رفتن واقعی اتی مانن د توس عه       این کارکرد مح وری عل م اخ الق پزش كی      

س و و مح دودیت من ابع مختل ف م الی،      ی پزش كی از ی ک  ه ا یفناورکننده علوم و یرهخ

، نقش اساسی را به اخ الق پزش كی در انتظ ام    سو یگردانسانی و فنی حوزه سالمت از 

 امور سالمت کشورها داده است. 

رغم یعلی کهن دارد. اسابقهدر ایران اخالق پزشكی  ،بنا بر گواهی اسناد روشن تاریخی

رود طب نوین ب ه ای ران،   پس از و خصوصاًهای تاریخی در اخالق پزشكی یبنشفراز و 

ای دانش گاهی در کش ور م ا    ین ه زم عن وان ب ه از سه ده ه پ یش اخ الق پزش كی      حدوداً

یجادشده ایج تحوالت چشمگیری در حوزه اخالق پزشكی تدربهقرار گرفت و  موردتوجه

 است.  گرفتهلشكهای مختلف اخالق پزشكی ی ارزشمندی در عرصههاتیفعال و

در ح وزه معاون ت دانش جویی،    « مرکز مطالع ات و تحقیق ات اخ الق پزش كی    »تشكیل   

را  1372در س ال   فرهنگی، حقوقی و مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش كی 

س از  . ای ن مرک ز زمین ه   توان نقطه عطف ی در ت اریخ اخ الق پزش كی کش ور دانس ت      یم
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ی، الملل  نیب  های ملی و های انتشاراتی تخصصی اخالق پزشكی، برگزاری همایشیتفعال

های اخالقی ک اربردی متع دد ب ا رعای ت اس تانداردهای      تدوین راهكارها و دستورالعمل

جهانی و ملّی در کشور گردید و بستر الزم برای توسعه آموزش ی، پژوهش ی و ب الینی    

 ی در کشور را فراهم آورد.  اخالق پزشك

ش د. ب ا    یگی ری پ 1374-1373ه ای  اخالق پزشكی در س ال تحقیقات تأسیس مرکز  ایده

شروع به فعالی ت  این بستر فراهم شد تا مرکز اخالق پزشكی  ،تصویب شورای گسترش

و در دس ترس  اخ الق پزش كی روز تهی ه    بس یاری از من ابع    در ای ن بره ه زم انی    .کند

ش كی از دیگ ر   اخالق پز ٔینهعنوان کتاب درزم 30گرفت. انتشار بیش از  مندان قرارعالقه

طرح مباحب اخ الق   ا رسالتمجله طب و تزکیه ب توجه این مرکز بوده است.اقدامات قابل

 .شروع به کارکرد پزشكی در جامعه علمی کشور

ری برای معاون تحقیقات و فناو یاپیشنهاد شبكه اخالق پزشكی طی نامه 1380در سال 

قرار  یرسنظران موردبربا حضور دیگر صاحب این موضوع وقت ارسال و مقرر گردید

من د  نظران و افراد مرتبط با مباحب اخالق پزشكی از افراد عالقهگیرد. تعدادی از صاحب

 .یندمانند نظام پزشكی و پزشكی قانونی دور یكدیگر گرد آ ربطیذ یهاتا سازمان

نظ ران  ی برای اخالق پزشكی در کشور تعدادی از ص احب تدوین برنامه راهبرد هدف با

 اول ین برنام ه  ش كی گ رد ه م آمدن د و     مباح ب اخ الق پز   ب ه مند عالقهو  و افراد مرتبط

د در تبریز و مشه روزهسهطی دو کارگاه  1381راهبُردی اخالق پزشكی کشور در سال 

 ر تدوین گردید.نفعان عمده اخالق پزشكی کشوبا حضور ذی

ها را در حوزه اخالق پزش كی متمرک ز ک رد و س رعت بخش ید.      این برنامه تالشتدوین 

 دانش گاه ی علوم پزشكی ازجمل ه در  هادانشگاهپزشكی در  کز تحقیقات اخالقامرایجاد 

، ت دوین  کتابخانه تخصص ی اخ الق و ت اریخ پزش كی     یفراهم آور تهران،علوم پزشكی 

ای مالحظ ات اخالق ی اق دامات ارزن ده    کتاب پزش ک و   ازجملهکتب متعدد در این حوزه 
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 این حوزه صورت پذیرفته است.  نظرانصاحباست که با تالش اساتید، محققین و 

در راس تای ک اربردی نم ودن اص ول اخالق ی و ب ومی نم ودن آن راهنماه ای اخالق ی          

ت وان ب ه   ها آم اده گردی ده اس ت ک ه م ی     المللی و راهنماهای اخالق در برخی زمینهبین

، در پ ژوهش کش ور  کدهای عمومی و ش ش عن وان ک دهای اختصاص ی اخ الق      تدوین 

تدوین و ابالغ منشور حقوق بیمار، تدوین آیین اخ الق پرس تاری ای ران، تهی ه راهنم ای      

و تدوین سند جامع اخ الق داروس ازی اش اره     کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی

 کرد.

 

 شورای عالی اخالق پزشکی کشور

 باه دف اخ الق پزش كی تش كیل ش ورای ع الی اخ الق پزش كی         ن ه یزمدراز وقایع مهم 

 1389های در حال انجام حوزه اخ الق پزش كی در س ال    یتفعال ترمناسبی دهسازمان

با اعضای جدید تشكیل شد. شورای عالی اخ الق پزش كی    1394سال  شورا در. این بود

در انس جام و ش تاب   یت ی  توان د نق ش پراهم  یم  باالترین مرجع در ای ن ح وزه    عنوانبه

 های اخالق پزشكی در کشور داشته باشد.یتفعال
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م رتبط   یه ا تی  شورای عالی اخالق پزشكی مس ؤولیت هم اهنگی و راهب ری کلی ه فعال    

گ ذاری و  یاس ت درمان و آموزش پزشكی اعم از س بااخالق پزشكی در وزارت بهداشت،

را  طمرتبرت متبوع در موارد و نهادهای خارج از وزاربط یذهای هدایت، اجرا در حوزه

وزارت بهداش ت، درم ان و آم وزش پزش كی      گیرییمو مرجع اصلی تصم داردبر عهده 

 است.در امور مربوط به اخالق پزشكی 

دبیرخانه این شورا در مرکز تحقیقات اخالق و ت اریخ پزش كی دانش گاه عل وم پزش كی      

ی عل وم پزش كی   ه ا گاهدانش  تهران قرار دارد و همچنین ش وراهای اخ الق پزش كی در    

 شده است. یجاداکشور نیز در همین راستا 

 
بعد از تشكیل شورای عالی اخالق پزشكی با ارسال دستورالعمل تشكیل شورای اخ الق  

ه ای عل وم پزش كی    درخواس ت گردی د کلی ه دانش گاه     هاآناز  هادانشگاهپزشكی برای 

در منطقه و مطابق با مفاد  های محیطی و شرایط بومی موجودبه ظرفیت با توجهکشور 

این دستورالعمل نسبت ب ه تش كیل ش ورای اخ الق پزش كی در دانش گاه اق دام نماین د.         
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نهادهای متن اظر   عنوانبهی علوم پزشكی کشور هادانشگاهشوراهای اخالق پزشكی در 

 عمل خواهند نمود. هادانشگاهشورای عالی اخالق پزشكی در 
 

ی در سطح دانشگاه پزشك بااخالقف و راهبردهای مرتبط اهداهای کالن، یاستستدوین  

های مصوب شورای عالی، نهادینه کردن اخ الق پزش كی در هم ه    یاستسدر چارچوب 

ی آم وزش،  ه ا ح وزه سطوح دانشگاه، ارائ ه راهب رد جه ت توس عه اخ الق پزش كی در       

ه ای  یتهکمهای یتفعالپژوهش و ارائه خدمات سالمت تعیین چارچوب کلی و نظارت بر 

. هاس ت آنوظایف  ازجمله ق بیمارستانی مراکز تابعه و ...اخالق در پژوهش، کمیته اخال

 عمده دستاوردهای این شورا عبارتند از:  

 ابالغ دستورالعمل تشكیل شوراهای اخالق در دانشگاهها 

 راه اندازی پایگاه اینترنتی شورای عالی اخالق 

 ول حرفه ای دستیارانابالغ دستورالعمل ارزشیابی پای بندی به اص 

 تدوین پیش نویس دومین برنامه راهبردی اخالق پزشكی 

 تدوین اساسنامه  کمیته ملی اخالق در آموزش علوم پزشكی 

 ایجاد انجمن های علمی دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشكی 

  (1393)اسفندماه برگزاری سمینار چالشهای اخالق بالینی 

 چهارمین  کنگ ره س االنه    اخالق پزشكی ایران برگزاری چهارمین کنگره ساالنه

 (1394)بهمن ماه اخالق پرستاری
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 برنامه راهبردی اخالق پزشکی

حرک    ت در مس    یر برنام    ه در  

ی اخی  ر در ه  اس  اله  ای ی  تفعال

ب  وده  موردتوج  هاخ  الق پزش  كی 

ت وان  یم  است. تجلی این توج ه را  

در تدوین برنام ه راهب ردی اخ الق    

هده مش  ا 1380پزش  كی در س  ال  

کرد. اقدام ارزشمندی که ب ه دنب ال   

ایجاد شبكه اخالق پزش كی کش ور   

در آن سال به نتیجه رس ید. قری ب   

اقداماتی که ذکر شد در این  اتفاقبه

شده بود و بیش از بینییشپبرنامه 

پ س از  ش د.  یم  یک ده ه پیگی ری   

گذشت بیش از ی ک ده ه از ت دوین    

در دستور کارگروه مشترک آموزش و اخالق این برنامه، تدوین دومین برنامه راهبردی 

ن ویس  یشپ  در راس تای ت دوین    پزشكی فرهنگستان علوم پزشكی کش ور ق رار گرف ت.   

ه ای  های متع دد و بح ب  دومین برنامه راهبردی اخالق پزشكی، پس از برگزاری کارگاه

گروهی در دبیرخانه شورای عالی اخالق پزشكی و گروه اخالق و آم وزش فرهنگس تان   

ان داز، مأموری ت   ه ا و تهدی دها، چش م   پزشكی کشور، نقاط ضعف و قوت، فرصت علوم

ب ا حض ور وزی ر     1394تدوین و در جلسه شورای عالی اخالق پزش كی ک ه در تیرم اه    

 محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برگزار شد به تصویب رسید.
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ی ن موض وع، ط ی    ، کارگروهی تشكیل و اهای متناظر هر هدفدر راستای تدوین فعالیت

شش جلسه کار گروهی در دبیرخان ه ش ورای ع الی اخ الق پزش كی و گ روه اخ الق و        

آم  وزش فرهنگس  تان عل  وم پزش  كی کش  ور و ک  ارگروه اخ  الق حرف  ه ای بررس  ی و  

اه ی و نه ایی گردی د و در اس فندم   بندجمع 1394سرانجام این برنامه در اسفندماه سال 

ش ور و م دیران ارش د وزارت متب وع جه ت      ی عل وم پزش كی ک  ه ا دانشگاهبرای  1394

ه ا  ی ت فعالپیش برد   ٔین ه درزمتوانن د  یم  نظرخواهی ارسال و درخواست گردید چنانچ ه  

ج دداً  نی ز نظراتش ان را ارس ال و م    ه ا دانشگاه .اقدامی انجام دهند اعالم آمادگی نمایند

رانجام ی ق رار گرف ت و س    موردبازنگربرنامه در دبیرخانه شورای عالی اخالق پزشكی 

 نهایی گردید.

 چشم انداز

ی اس المی و انس انی در   ه ا ارزشنهادینه شدن معرفت و عمل به اخالق پزشكی بر پایه 

المت استقرار نظ ام س    منظوربههمه افراد و ارکان نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران 

 به کرامت انسانی جانبههمه و احترامپاسخگو 

 ماموریت

فت و مدیریت فراگیر )ش امل نیازس نجی، سیاس ت گ زاری،     تالش برای دستیابی به معر

یزی مجدد( اخالق پزش كی در  ربرنامهبانی ارزشیابی و یدهدیزی، اجرا، پایش و ربرنامه

ی اس المی  ه ا ارزشرائه خدمات سالمت با توج ه ب ه   اهای آموزشی، پژوهشی و ینهزم

 لت در سالمتاحترام به کرامت انسانی و عدا ایرانی،

اهداف  

مبتنی بر میراث اخالق پزش كی   یرانیا -هدف اول: دستیابی به چارچوب مبنایی اسالمی

 سالمی با توجه به دانش روز اخالق پزشكیا-ایرانی
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کنن ده اس تانداردهای   ی ان بهدف دوم: دستیابی و استقرار مجموعه اسناد مص وب مل ی   

 اخالق پزشكی

مشخص در حوزه اخالق  نابعساختارها و م ،هاهدف سوم: دستیابی و استقرار سیاست

 پزشكی

 اخالق پزشكی و مشارکت ذینفعان اصلی هدف چهارم: برخورداری از حمایت

 شكییافتگی پژوهش در حوزه اخالق پزتوسعه هدف پنجم:

 یافتگی آموزش اخالق پزشكیتوسعه هدف ششم:

خ الق  ا ٔن ه یدرزمیافت ه  توس عه الملل ی  ینب  هدف هفتم: برخورداری از ارتباطات داخلی و 

 پزشكی

 یزی عملیاتی در حوزه اخالق پزشكیربرنامهاستقرار نظام جامع  هدف هشتم:

 

 دستورالعمل پایبندی به اخالق حرفه ای در دستیاران

اعتالی اخالق حرفه ای از جمله محورهای مهم برنام ه ه ای تح ول آم وزش اس ت ک ه       

جه ت آن هس تند.   تمامی دانشگاههای علوم پزشكی مكلف به برنامه ری زی و ت الش در   

برای عملیاتی شدن این هدف، تعریف مصادیق اخالق حرفه ای و سوق دادن آم وزش و  

ارزشیابی فراگیران، و هدایت محیط و جو آموزشی در جه ت مراع ات و نهادین ه ش دن     

رفتارهای اخالقی امری اجتناب ناپذیر است. در هم ین راس تا، در نشس ت هفت اد و دوم     

صی، چ ارچوب کل ی ارزش یابی دس تیاران تخصص ی      شورای آموزش پزشكی و تخص

ای ) به عنوان بخشی از ارزیابی درون بخشی( به اصول حرفه پزشكی در حیطه پایبندی

و برای دانشگاههای عل وم پزش كی کش ور جه ت اظه ارنظر ارس ال         به تصویب رسید

   گردید.
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 آموزش تخصصی اخالق پزشکی

ه خدمات ضروری اس ت ت ا اف رادی ب ا ط ی      باتوجه به نقش اخالق پزشكی در نظام ارائ

آموزش های تخصصی این حیطه و ورود به عرصه های مختلف نظ ام س المت کش ور    

زمینه های نهادینه سازی اخالق پزشكی در بین دست اندرکاران نظام سالمت را ف راهم  

آورند. برهمین اساس و باتوج ه ب ه بس ته اع تالی اخ الق حرف ه ای در آم وزش عل وم         

لیت های زیر در زمینه آم وزش تخصص ی اخ الق پزش كی ص ورت گرفت ه       پزشكی فعا

 است: 

   طراحی و راه اندازی دوره هایPhD اخالق پزشكی ،MPH اخالق پزشكی 

 شناس ی  پزشكی که به لحاظ محتوا و روشهای آموزش اخالقبازنگری برنامه

 در مقطع پزشک عمومی
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 طراحی تم طولی اخالق در دانشكده پزشكی 

 مه آموزش ی اخ الق پزش كی در مق اطع دس تیاری عل وم پزش كی        طراحی برنا

 متناسب با نیازهای هر رشته 

 های تكمیلیمدت جهت آموزشارائه فرصت مطالعاتی کوتاه 

شده در دوم ین برنام ه راهب ردی اخ الق پزش كی      بینیهای پیشترین فعالیتیكی از مهم

 پزش كی اس ت ک ه اه م آن     ای در حرف علومهای آموزشی اخالق حرفهاندازی دورهراه

 عبارت است از:

     ه ایی ازجمل ه:   دوره فرصت مطالعاتی و پسادکترای اخ الق پزش كی ب ا گ رایش

 اخالق در پژوهش، اخالق در آموزش، اخالق پرستاری

 اندازیراهMD/PhD  اخالق پزشكی 

 اندازی راه MD/MPHاخالق پزشكی 

  ق در پ ژوهش،  ، اخ ال های: اخالق ب الینی فلوشیپ اخالق پزشكی با گرایشدوره

 اخالق در آموزش

  مدت منجر به گواهی بدون مدرک برای اعضای های کوتاهو اجرای دورهطراحی

خ الق در آم وزش،   اخالق بالینی، اخالق در پژوهش، ا علمی درزمینه های:هیآت

گ  ذاری س  المت، اخ  الق س  ازمانی   اخ  الق پرس  تاری، اخ  الق در سیاس  ت  

 )بیمارستانی(

  ص ورت ت م ط ولی ب رای     زش اخالق پزش كی ب ا ارائ ه آن ب ه    کیفیت آموارتقای

پزش كی، پرس تاری، مام ایی،     رن د. ه ایی ک ه دوره ک ارآموزی ب الینی دا    رشته

دندانپزش  كی، داروس  ازی، فیزی  وتراپی، کارشناس  ی رادی  وتراپی، کارشناس  ی 

 ...رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی و 



     

    ای حرفه اخالق توسعه   زمینه در دستاوردها    156

 

 در حیطه اخالق پزشکیو مجالت تدوین کتب مرجع 

ر جمهوری اسالمی ایران از پیشینه فرهنگی و مذهبی غنی برخوردار است و مت ون  کشو

زیادی از ابتدا در زمینه های اخالقی توسط دانشمندان بزرگ کشور تدوین ش ده اس ت.   

براساس منویات مقام معظم رهبری درخصوص لزوم دس تیابی ب ه مرجعی ت علم ی در     

هایی است که کشور ما م ی توان د در   منطقه و جهان حوزه اخالق پزشكی یكی از حیطه 

آن به سرآمدی دست یابد براین اساس ضروری است تا محققین این حوزه باتوج ه ب ه   

متون و شواهد موجود نسبت به تدوین منابع دانشی مرجع در ای ن حیط ه اق دام نماین د.     

ویرایش جدید کت اب  می توان به ازجمله کتب مرجع تدوین شده در حوزه اخالق پزشكی 

ترجم ه   –الیف دکتر باقر الریج انی  ت -1392شک و مالحظات اخالقی جلد اول و دوم پز

، تعهد حرفه ای پزش كی )راهنم ای مبتن ی ب ر س ناریوهای ب الینی(       دکتر کیارش آرامش

     1395ریبا اصغری و همك اران و درس نامه اخ الق داروس ازی     فتالیف دکتر  - 1394

کرد. همچنین مجالتی نیز ط ی ای ن س ال ه ا      تالیف دکتر پونه ساالری و همكاران اشاره

    در حوزه اخالق پزشكی به چاپ رسیده است. 

 

 



1     

 آموزش علوم پزشکی در  مسیر تحول و نوآوری     157

 

 

 کمیته ملی اخالق در آموزش  علوم پزشکی

آموزش اخ الق  در مورد  یریگمیمرجع تصم علوم پزشكی شآموزتة ملّی اخالق در یکم

که  دانشگاههای علوم پزشكی کشور است پزشكی و اخالق در آموزش علوم پزشكی در

ی وزارت آموزش  اس ت مع اون   یوزارت بهداشت و ب ه ر تحت نظارت معاونت آموزشی 

 شود.ل مییبهداشت تشك

ب ر رعای ت مالحظ ات اخالق ی در     تة ملّی عبارتند از: هدایت و نظارت یکم یهاتیصالح 

، هدایت و پزشكیآموزش اخالق در علوم هدایت و نظارت آموزش علوم پزشكی کشور، 

درسنامه ه ای اخ الق پزش كی در کلی ه     تدوین آموزش پروفشنالیسم، نظارت بر نظارت 

ه ای   ت ه یکم، ارائ ة مش اوره ب ه    مقاطع تحصیلی و ویژه کلیه رشته های عل وم پزش كی  

آموزش اهی به عنوان کمیته های ناظر دانشگ یاخالق در آموزش علوم پزشك یدانشگاه

ی دوره های آموزشی اخ الق پزش كی، پیگی ری توس عه کیف ی      راه انداز ،پزشكی اخالق

آموزش اخالق در علوم پزشكی ب ه فراگی ران مختل ف، پیگی ری توس عه کیف ی آم وزش        

پروفشنالیسم به فراگیران مختلف، توسعه آم وزش اخ الق پزش كی و اخ الق حرف ه ای      

زمین ه   حین خدمت کارکنان نظام سالمت، ایجاد نظام ارزش یابی، پ ایش و ب ازخورد در   

آموزش اخالق پزشكی در دانشگاههای علوم پزشكی کش ور و پیگی ری عملی اتی ش دن     

 است.فعالیتهای حوزه آموزش پزشكی بر اساس برنامه راهبردی اخالق پزشكی کشور 

با توجه به جایگاه ویژه اخالق پزشكی در ح وزه س المت و رعای ت الزام ات اخالق ی و      

است آیین نامه کمیته ضرورت های این حیطه  علمی در آموزش علوم پزشكی که یكی از

 ملی اخالق در آموزش علوم پزشكی آماده گردید.

وزش عل وم پزش كی ک ه    م  آالزامات اخالقی و علمی در این کمیته در صدد است رعایت 

 .  یكی از ضرورتهای نظام آموزش پزشكی کشور است را رسمیت ببخشد
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 دندانپزشکی در اخالق

 ارائ ه  جه ت  توانمن دی  ایج اد  ،مس تلزم  دندانپزش كی  در قاخ ال  ک اربردی  نظ ام  اجرای

 برگ زاری  ل ذا . باش د  می رشته این در اخالقی مشكالت با ارتباط در مناسب راهكارهای

 دندانپزش كی  آم وزش  ح وزه  ه ای  الوی ت  از خص وص  ای ن  در آموزش ی  های کارگاه

 .باشدمی

 دندانپزشكی در ای حرفه اخالق های کارگاه برگزاری 

 دندانپزشكی در ای حرفه اخالق نامه آیین اولیه طرح تدوین 
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 معاونت آموزشی 

  زمینه در دستاوردها

پزشکی آموزش سازی مجازی  

 پزشکی آموزش سازی مجازی زمینه در هادستاورد
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ای مندی از فضای مجازی به منظور ارتق ای کیف ی و کم ی آم وزش ع الی، تجرب ه      بهره

موفق در بسیاری از کشورهای مختلف ب وده اس ت ک ه از مج رای ای ن فن اوری، اف راد        

گاههای بزرگ ی  اند. امروزه دانشبسیاری مجال حضور در عرصه آموزش عالی را یافته

آنه  ا در  در جه  ان تح  ت عن  وان دانش  گاههای مج  ازی فع  ال هس  تند و حت  ی برخ  ی از

ان د. ب ا توج ه ب ه     المللی جایگاههای قابل قبولی نیز کس ب نم وده  بندی بیننظامهای رتبه

گرایش جوانان با انگیزه و توانمند کشور به حضور در تحصیالت دانش گاهی در مق اطع   

رس د  ین دسترسی آحاد جامعه به فضای مجازی، ب ه نظ ر م ی   تحصیلی مختلف و همچن

گیری از ظرفیتهای فضای مجازی، راهبردی گسترش آموزش عالی نظام سالمت با بهره

 مناسب برای پاسخ به نیازهای ملی در این حیطه است.

در همین راستا در تدوین برنامه تحول و نوآوری در آم وزش عل وم پزش كی، مج ازی     

م پزشكی به عنوان محوری مهم مدنظر قرار گرفته و اقداماتی نیز در سازی آموزش علو

سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و همچنین دانشگاههای عل وم پزش كی   

 کشور در این راستا صورت گرفته است. 

 

 اندازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی راه
ه ای گذش ته اق دامات    الهای علوم پزشكی ای ران نی ز در ط ی س     ها و دانشكدهدانشگاه

ان د. ب ا ای ن    های یادگیری الكترونیكی انجام دادهای در طراحی و ارائه انواع روشارزنده

های مجازی در جهان بسیار زیاد بوده و دستیابی وجود سرعت رشد و توسعه آموزش

به آخرین دستروردهای جه انی و ارتق ای کیف ی و کم ی آن ب ر اس اس اس تانداردهای        

ی ن  جهانی و هم گام با دانشگاه های معتب ر خ ارج از کش ور و کس ب مرجعی ت علم ی ا      

ای پویا با فعالی ت اختصاص ی در زمین ه    شاخه از علم در منطقه، مستلزم ایجاد مجموعه
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در هم ین راس تا و ب ر     باشد. دانشگاه علوم پزشكی فضای مج ازی، آموزش مجازی می

 های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تاسیس شده است. اساس سیاست

 
ه ای مج ازی در س طح جه ان ت دوین      نشگاهاین دانشگاه که اساسنامه آن با بررسی دا

ه ای  ان دازی و توس عه رش ته   شده دو رس الت اص لی ب ر عه ده دارد. یك ی از آنه ا راه      

ه ای  ه ا دارای گ روه  اختصاصی فضای مجازی است. این دانشگاه برای ارائه این رشته

آموزشی و اعضای هیات علمی اختصاصی خود بوده و با پذیرش دانش جو در متق اطع   

کند. رسالت دیگر این دانشگاه کمک به ارائه علم آم وزش مج ازی در   فعالیت میمختلف 

های الزم و نی ز ارائ ه محتواه ای    های علوم پزشكی کشور و توسعه زیرساختدانشگاه

های کشور است. دانشگاه علوم پزش كی آم وزش   الكترونیكی استاندارد به تمام دانشگاه
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لمی مستقل نداش ته و از اعض ای هی ات علم ی     ها، هیات عمجازی در این گروه از رشته

 کند.های کشور به صورت وابستگی دوگانه استفاده میسایر دانشگاه

ه ای عل وم پزش كی    در شورای گسترش دانشگاه 94 4 21اساسنامه دانشگاه در تاریخ 

ای کشور به تصویب رسید. این دانشگاه در طی یک سال و نیم عمر خود اقدامات ارزنده

ریت اندازی سامانه م دی خود، استقرار و راه 1اندازی ساختمان شماره هیز و راهمانند تج

ازی ان د های علوم پزشكی کشور، راهیادگیری الكترونیكی و ارائه رایگان به تمام دانشگاه

های رشته کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشكی، ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه

یوی صدا برداری و تصویر ب رداری ب رای تولی د    علوم پزشكی، طراحی و ساخت استود

ر مدیریت یادگیری الكترونیكی )نوید: ن رم اف زا  ملی محتوای الكترونیكی، طراحی سامانه 

ای مل ی  ویژه یادگیری دانشگاهی(، طراحی سامانه ملی موکس )آرم ان: آم وزش رایان ه   

 انبوه و نوین( و ... را انجام داده است.

 
زی یک دانشگاه جدید، آنهم با رسالت و چشم ان دازی متف اوت از   بدیهی است که راه اندا

های علوم پزشكی کشور چالشی عظیم در بر دارد که امید اس ت ب ا ادام ه    سایر دانشگاه

 های وزارت متبوع برطرف شده و ماموریت دانشگاه محقق گردد.حمایت
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 های علوم پزشکی کشورهای مجازی دانشگاهتوسعه دانشکده

ه ای آم وزش مج ازی و ارزش یابی مراک ز      س ازی و ارتق ای کیفی ت برنام ه    استاندارد 

های معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درم ان و  آموزش مجازی کشور یكی از رسالت

آموزش پزشكی است که به دانشگاه علوم پزشكی مجازی محول شده اس ت. ب ر هم ین    

مج ازی در  اساس دانشگاه علوم پزشكی مج ازی اق دام ب ه تاس یس ش ورای آم وزش       

معاون  ت آموزش  ی وزارت بهداش  ت، درم  ان و آم  وزش پزش  كی و ت  دوین س  اختار    

 های مجازی کشور کرده است. ارزشیابی مراکز آموزش مجازی و دانشكده

 
های مجازی دانشگاه مراکز آموزش یاعتباربخشدر همین راستا مجموعه استانداردهای 

دارای دو سطح پای ه و ارتق ای کیفی ت    اند. هر استاندارد علوم پزشكی کشور تدوین شده

است و رعایت کلیه اس تانداردهای پای ه ب رای کس ب مج وز قطع ی در مراک ز آم وزش         

های متقاضی راه اندازی دانشكده مجازی باید ابت دا دارای  مجازی، الزامی است. دانشگاه

مرکز آموزش مجازی معتبر باشند و بعد از آن در صورت تحقق استانداردهای دیگ ری  
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های علوم پزشكی ارس ال کنن د. ب دیهی    قاضای خود را برای شورای گسترش دانشگاهت

های مجازی تنها صالحیت فنی است که استانداردهای در نظر گرفته شده برای دانشكده

و نیروی تخصصی آنها را بررسی می کند و منافاتی با سایر قوانین و مقررات ش ورای  

 تاسیس یک دانشكده جدید نیست.های علوم پزشكی برای گسترش دانشگاه

بر همین اساس تاکنون مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزش كی ش یراز ب ا رعای ت     

ه ای عل وم پزش كی ب ه     استانداردهای فوق و با تصویب در شورای گس ترش دانش گاه  

 دانشكده مجازی ارتقا یافته است.

 
های عل وم پزش كی ب رای    های اصلی این برنامه تقاضاهای متعدد دانشگاهیكی از چالش

اندازی دانشكده مجازی، ب دون در نظ ر گ رفتن ش رایط م ورد نی از اس ت. در واق ع         راه

های علوم معاونت آموزشی وزارت بر این عقیده است که کلیه وظایف محوله به دانشگاه

پزشكی کشور با دارا بودن مرکز آموزش مجازی استاندارد قابل تحقق است و تاس یس  

های مرتبط با فضای مج ازی ک اربرد   برای تربیت نیروی انسانی در رشتهدانشكده تنها 



1     

 آموزش علوم پزشکی در  مسیر تحول و نوآوری     165

 

 

اف زاری و  ه ای ن رم  دارد. لذا برای تاسیس دانشكده مجازی عالوه بر وج ود زیرس اخت  

افزاری مورد نیاز، وجود اعضای هیات علمی مرتبط و حداقل سه گروه آموزش ی  سخت

برای یک دانشكده مج ازی نی ز    )رشته فضای مجازی( و سایر استانداردهای مورد نیاز

 باید مهیا باشد.

 
 مقاطع تحصیالت تکمیلیبرنامه های آموزشی مجازی سازی 

با راه اندازی دانشگاه علوم پزشكی مج ازی بس تر مناس ب جه ت نیازس نجی و امك ان       

سنجی نظام آموزش عالی سالمت کشور جهت ارائه برخ ی برنام ه ه ای آموزش ی ب ه      

آغ از   برنامه های آموزش ی است. در همین راستا بازنگری  صورت مجازی فراهم آمده

شده و به زودی با همكاری دانشگاههای علوم پزشكی کشور ارائه برنامه ها به صورت 

 مجازی انجام می گردد.  
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 دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 

دوره کارشناس  ی ارش  د آم  وزش پزش  كی وی  ژه اعض  اء هی  أت علم  ی ب  ا ه  دف اولی  ه 

های علوم پزشكی و در نهایت، بهبود عملك رد  ی اعضای هیات علمی دانشگاهتوانمندساز

ها تدوین و ارائه شده است. با وجود ض رورت و اثربخش ی و بعض ا    آموزشی دانشگاه

تمایل بسیار زیاد به گذراندن این دوره توسط اعضای هیات علمی و وج ود ای ن برنام ه    

ه ای عل وم پزش كی کش ور،     ش گاه های آموزش پزشكی دانبه صورت گسترده در گروه

ت وان ب ه ای ن    هایی مواجه است که از جمله آنها میشرکت اعضای هیات علمی با چالش

 موارد اشاره کرد:

  کارشناسی ارشد ب ا وظ ایف اعض ای     برنامه آموزشیعدم تناسب نحوه ارائه

هیات علمی: نظام ترمی واحدی که برای همه دوره های کارشناسی ارشد مورد 

است، و انعطاف پذیر نبودن بازه های زمانی و مك انی ارائ ه دروس و    استفاده

 های آن، با ماهیت کار اعضای هیات علمی  آزمون
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   انعطاف پذیری اندک محتوای برنامه درسی کارشناسی ارشد آموزش پزش كی

ه ای  به طوری که  متناسب سازی محتوا با نیازهای متنوع متخصص ین رش ته  

 گیردمختلف به سختی صورت می

     اجباری بودن انجام پایان نامه به شكل مرسوم آن برای اعض ای هی ات علم ی

 که سبب وقفه طوالنی در اتمام دوره کارشناسی ارشد می شود

  های آموزشی به منظور کمک به طی دوره کارشناسی ارش د،  معموال در گروه

تسهیالتی )مثال کاهش حجم وظایف آموزشی یا پژوهش ی ب رای م دت مع ین(     

 شودای عضو هیات علمی فراهم نمیبر

 گیرد.  پس از طی موفق این دوره، امتیازی به فرد تعلق نمی 

های علوم پزشكی در نتیجه به دلیل ضرورت توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه

ه ای  و تجرب ه  ه ا فرص ت  از بیشتر برداری بهره وهای مختلف سراسر کشور در حوزه

ل طی دروس مرب وط ب ه آم وزش پزش كی و نی ز در نهای ت       یادگیری و به منظور تسهی

و نی ز پی رو تص ویب م اده      شرکت ایشان در دوره کارشناسی ارشد آم وزش پزش كی  

تعدیل برنامه درسی و آیین نامه دوره کارشناسی ارشد مجازی رشته آم وزش  "واحده 

در جلس  ه "پزش  كی ب  رای تس  هیل و گس  ترش توانمندس  ازی اعض  ای هی  ات علم  ی    

ریزی علوم پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی مجازی ب ا  شورای عالی برنامه 1394 10 20

همكاری هیأت ممتحنه و ارزش یابی آم وزش پزش كی، اق دام ب ه ارائ ه دروس آم وزش        

و در نهایت رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشكی  3تا  1پزشكی از سطوح گواهینامه 

نف ر از   600دوره ب یش از  ویژه اعضای هی ات علم ی نم ود. در دوره اول پ ذیرش ای ن      

 ها ثبت نام کردند.اعضای هیات علمی دانشگاه
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 هاارائه مجازی دروس معارف دانشگاه

یك  ی از کاربرده  ای اساس  ی ی  ادگیری الكترونیك  ی ارائ  ه دروس نظ  ری و کم  ک ب  ه    

دانشجویان برای یادگیری در هر مكان و هر زمان است. بدیهی اس ت یك ی از مهمت رین    

یژگ ی را دارد دروس عم ومی و از جمل ه دروس مع ارف اس المی در      دروسی که این و

دانشگاههای علوم پزشكی است. یكی از پیشنهادات معاون ت آموزش ی وزارت بهداش ت    

درمان و آموزش پزشكی، ارائه دروس معارف اسالمی به صورت ترکیبی است. به ای ن  

معارف اس المی   های مرجع توسط استادان تائید شدهشكل که عناوین موضوعات کتاب

به صورت مجازی تهیه شده و از طریق سامانه مدیریت یادگیری الكترونیكی در اختی ار  

های علوم پزشكی سراسر کشور قرار گیرد و مدرس ان مع ارف   دانشجویان در دانشگاه

ها ضمن رفع اشكاالت دانشجویان فرصت کافی برای ارائه مباحب بیشتر در این دانشگاه

ب ارائه شده داشته باشند. در همین رابطه جلسات متع ددی نی ز ب ا    و بحب بر روی مطال

ه ا   دانش گاه  در رهب ری  معظم مقام نمایندگی معاونت محترم آموزشی و پژوهشی نهاد

 برگزار شده است. 

 در رهب ری  معظ م  مق ام  نماین دگی  اجرای این برنامه من وط ب ه اق دام و همك اری نه اد     

 سراسر کشور است.  های معاوف اسالمیها و گروهدانشگاه

 

 افزار نرم) : نوید(LMS) یادگیری مدیریت ملی سیستم افزار نرم اجرای و طراحی

 دانشگاهی( یادگیری ویژه

در آم وزش   یمختلف   یه ا ط ه یدر ح یك  یالكترونیادگیری امروزه آموزش از راه دور و 

 از:   ندکه عبارت رودیگسترده به کار مشكل به  یپزشكعلوم 

 ی به شیوه مجازیمنجر به مدرک در گروه علوم پزشك یاهارائه رشته 
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   اس   تقرار ی   ادگیری ترکیب   ی در

 برنامه های حضوری

  یپزشكجامعه آموزش مداوم 

 یعلم اتیه یاعضا یتوانمندساز 

 یآموزش سالمت عموم 

برای پشتیبانی از چنین منظوری نیاز 

ه ای  به نرم افزاری است که سیس تم 

 Learningم    دیریت ی    ادگیری )

Management System   يااLMS )

گوین  د. ای  ن سیس  تم ه  ای ن  رم  م  ی

مدیریت، پیگیری، ارزشیابی، ارائ ه برنام ه   افزاری امور مربوط به به کارگیری، ثبت نام، 

برقراری تعامل بین فراگیران و محتوای برنامه و بین فراگی ران و اس تادان را انج ام    ها، 

 دهند.  می

در ه ر دانش گاه ب ه عن وان     ( LMS)ادگیری الكترونیك ی  ی ک س امانه م دیریت ی     وجود 

محس وب م ی   ی ادگیری الكترونیك ی   و ضروری برای استقرار و توسعه  شاخص کلیدی

 در واقع برای راه اندازی و استقرار آموزش مجازی یا ترکیبی الزم است که حتم ا شود. 

LMS        عاون ت  ، در م1394متناسب با نیازها آموزش ی م د نظ ر ف راهم ش ود. در س ال

آموزش ی وزارت بهداش ت، درم ان و آم وزش پزش  كی بس ته ه ای تح ول و ن  وآوری        

 بس ته "آموزش پزشكی با هدف ارتقای آم وزش تعری ف ش ده اس ت ک ه یك ی از آنه ا        

است. یكی از الزام ات ای ن بس ته راه ان دازی      "پزشكی علوم در مجازی آموزش توسعه

گیری دانشگاهی( است ک ه انج ام آن   ملی با عنوان نوید )نرم افزار ویژه یاد LMSبستر 

 به دانشگاه علوم پزشكی مجازی واگذار شده است. 
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توان به کمب ود متخصص ین مس لط ب ر آم وزش      های این برنامه میترین چالشاز عمده

 مجازی برای تدوین این نرم افزار و نیز بهره برداری صحیح از آن اشاره کرد.

: آرمان (MOOCs) یادگیری مدیریت مموکس ملی سیست افزار نرم اجرای و طراحی

 )آموزش رایانه ای ملی انبوه و نوین(

ی ادگیری آن   موکس یكی از رویكردهای پداگوژیک نوین است که ن وع پ ارادیم ی اددهی   

حوزه آموزش را تحت تاثیر خود قرار داده است. ش یوه ارائ ه آم وزش در م وکس ه ا،      

 مشخصات زیر را دارد:

 ( آموزش در قالب پودمانCourse    ارائه می شود. یک پودم ان ک امال س اختار )

 ها است.مند بوده و زمان دار است. دارای ارزشیابی، تكالیف و خودآزمون

 .از طریق فناوری اینترنت ارائه می شود 

  منطق آزاد دارد. این امر به دو معناست. یكی اینكه افراد فارغ از زمینه تحصیلی

ر پودم ان ه ا ش رکت کنن د و دیگ ر اینك ه       و یا شغلی می توانند به طور آزاد د

پودمان ها عمدتا رایگان هستند و در انتهای قبولی در صورت تمای ل مخاط ب،   

ب  رای اخ  ذ گ  واهی هزین  ه دریاف  ت م  ی 

 شود.

  تعداد شرکت کنندگان در هر پودمان می

 تواند بسیار زیاد باشد. 

، در معاون   ت آموزش   ی وزارت 1394در س   ال 

پزش كی بس ته ه ای    بهداشت، درمان و آم وزش  

تحول و نوآوری آموزش پزشكی با هدف ارتقای 

 بس ته "آموزش تعریف شده است که یكی از آنها 
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است. یكی از الزام ات ای ن بس ته راه ان دازی      "پزشكی علوم در مجازی آموزش توسعه

بستر موکس ملی با عنوان آرمان )آموزش رایانه ای ملی انبوه و نوین( است ک ه انج ام   

 گاه علوم پزشكی مجازی واگذار شده است. آن به دانش

های این برنامه کمبود متخصصین مسلط بر آموزش مجازی و موکس، پیچیده از چالش

 و نوین بودن فرایندهای مالی و اداری پویا که بتوانند تس هیل گ ر پوی ایی و غن ی ب ودن     

ب ا   محتوایی آرمان شوند و مدیریت نحوه مشارکت دانش گاه ه ا و انطب اق آم وزش ه ا     

 استانداردهای آرمان هستند.

در این راستا کارگروهی تخصصی از صاحب نظران داخلی و خارجی تشكیل ش د و دو  

 وظیفه را همزمان پیش برد:

     راه اندازی نرم افزار آرمان: برای طراح ی آموزش ی و ت دوینRFP (Request 

For Proposal)   م داده و نرم افزار. این کارگروه کار مطالعاتی س نگینی را انج ا

مشاوره ها و مكاتبات متعددی در داخل و خارج کشور انجام شده است. هدف 

گروه این است که عالوه بر پوشش حداقل های موکس، به موارد ن وینی مانن د   

بازی پردازی و ... نیز به طور جدی پرداخته شود. آرم ان پلتف ورمی اس ت ک ه     

م اف  زار وی  ژه آن ک  ه نوی  د )ن  ر LMSاس  ت. بخ  ش  MOOCs-LMSموت  ور آن 

یادگیری دانشگاهی( نام دارد، در اختیار دانش گاه ه ای متقاض ی ق رار خواه د      

 گرفت.   

    تدوین برنامه های آموزشی: در این بخش کنسرسیومی از تمام دانش گاه ه ای

علوم پزشكی با محوریت اس تادان برجس ته و توانمن د خ ود فع ال م ی ش ود.        

ندهای آماده سازی آنها نهایی شده استانداردهای اعتباربخشی برنامه ها و رو

گی رد. در آرم ان س ه ن وع     ص ورت م ی   است. این اعتبار بخشی سخت گیران ه 

برنامه آموزشی شامل آموزه )ارائه محتواه ای الكترونیك ی مج زا(، پودم ان و     
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دوره )متشكل از چند پودم ان( ارائ ه م ی ش ود ک ه دو بع د آم وزش س المت         

 ف خواهد گرفت.  عمومی و آموزش های دانشگاهی را هد

 های علوم پزشکی کشور به سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکیاتصال دانشگاه

طراح ی و راه ان دازی س امانه    علوم پزشكی مج ازی  یكی از برنامه های اصلی دانشگاه 

مدیریت یادگیری الكترونیكی با تمام امكان ات م ورد نی از ب رای ارائ ه خ دمت ب ه تم ام         

ی متقاضی است. از آنجا ک ه راه ان دازی ای ن س امانه زم انبر      دانشگاه های علوم پزشك

ن رم اف زار م دیریت ی ادگیری     با بررسی ن رم افزاره ای موج ود در کش ور، ی ک      است، 

ت ا نیازه ای موج ود در ای ن     اس ت  به طور موقت راه اندازی شده انتخاب و الكترونیكی 

س رویس( ب ین    ب رای ای ن منظ ور ی ک س رویس اینترنت ی )وب      مدت را برآورده سازد. 

های علوم پزشكی کشور و سامانه مدیریت یادگیری الكترونیك ی  سامانه سمای دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكی مجازی برقرار شده است و اطالعات دروس، اعضای هیات علم ی  

فراخ وانی ش ده اس ت. ب ا ای ن سیس تم        LMSو دانشجویان این دانشگاه ها به سیستم 

ن می توانند با ن ام ک اربری و کلم ه عب ور در سیس تم      اعضای هیات علمی و دانشجویا

ش ده و فض ای ک اربری اختصاص ی خ ود را       LMSسمای دانشگاه خود وارد سامانه 

 مالحظه و بهره برداری کنند.

ه ای اص لی ای ن برنام ه     موجود، از چالش LMSهای سامانه بدیهی است که محدودیت

یریت ی ادگیری الكترونیك ی برط رف    است که با راه اندازی و جایگزینی سامانه مل ی م د  

 خواهد شد.
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 معاونت آموزشی 

زمینه در دستاوردها  

پزشکی علوم های آزمون ارتقای   

 پزشکی علوم های آزمون ارتقای زمینه در دستاوردها
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 توسعه مرکز سنجش آموزش پزشکی

به طور رسمی عهده دار برگ زاری آزم ون    1384از سال  مرکزسنجش آموزش پزشكی

، دس تیاری تخصص ی    (Ph.D)های مختلف نظیر کارشناسی ارشد، دکت ری تخصص ی  

آزم ون را برگ زار    25مه ساله تعداد این مرکز هپزشكی و ... وزارت بهداشت می باشد. 

کارورزی عل وم پای ه ب ه    و پیش MHLEها مانند آزمون کند که برخی از این آزمونمی

ه ای کارشناس ی ارش د، دکت رای     ای و مستمر و برخی دیگر مانند آزمونصورت دوره

ش ود.  ، دستیاری پزشكی و دندانپزشكی به صورت ساالنه برگ زار م ی   PhDتخصصی 

های کلی نظام سالمت ابالغی مقام معظم رهبری و اهداف تعیین تحقق سیاست به منظور

شده در بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی و با توجه به حجم رو ب ه  

افزایش فعالیت های مرکز سنجش آموزش پزشكی و گستردگی آزمون های حوزه علوم 

 ت.پزشكی در این راستا فعالیتهای ذیل انجام شده اس
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 توسعه فیزیکی و ساختاری مرکز سنجش آموزش پزشکی

یكی از زیرساخت هایی  توسعه فیزیكی و ساختاری مرکز سنجش آموزش پزشكی 

است که می بایست برای ارتقای آزمون های علوم پزشكی مهیا گردد. در این راستا 

 اقدامات زیر صورت پذیرفته است. 

  انسانی مرکز سنجشارتقاء تجهیزات و تقویت سرمایه های 

 اس   تراحت  مح  ل چاپخان  ه، ش  امل طبقه ک  ه 6ساختمان مرکز سنجش در 

 واحده   ای  ، آنالی   ن  ه   ای  آزم   ون  واح   د  کنفران   س  س  الن اس  اتید،

 به بهره برداری رسید. 96واحد آزمون سازی می باشد در سال  و اداری

 ایجاد واحد آزمون سازی و بانک سوال 

  واحد آمار و انفورماتیکایجاد 

 ایجاد واحد آزمون های آنالین 

نوبت آزمون  4در حال حاضر مرکز آزمون آنالین راه اندازی شده و تاکنون 

GRE  نوبت آزمون  4وTOEFL  برگزار شده و یک نوبت آزمون آنالین پیش

د داوطلب در اردیبهشت ماه سال جاری نیز در این واح 184کارورزی با تعداد 

 شده است. برگزار

   راه اندازی سایت جدید مرکز سنجش 

 ارتقای روش های پذیرش دانشجو در آزمونهای علوم پزشکی

 تغییر روش های نمره سازی 

o تراز نمرات 

o اعمال ضریب برای دروس مخلتف 

o  تغییر روش های نمره سازی و اعمال سهمیه، در آزمون پذیرش

 دستیار تخصصی پزشكی 
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 تجمیع آزمون ها 

 دفترچه آزمون های مختلف هماهني سازی 

 

 واگذاری آزمون های علوم پزشکی به مناطق آمایشی

با تشكیل مناطق آمایشی کشور و ایج اد زیرس اخت ه ای الزم در ای ن من اطق برنام ه       

ریزی الزم جهت واگ ذاری برخ ی ام ور از س وی معاون ت آموزش ی وزارت بهداش ت،        

. از جمله اموری ک ه در ای ن   درمان و آموزش پزشكی به این مناطق صورت گرفته است

راستا به مناطق آمایشی سپرده شده برگ زاری بخش ی از آزم ون ه ای عل وم پزش كی       

 است که در زیر به آن اشاره می شود.  

 

 های دکتری تخصصی به مناطق آمایشیواگذاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره 

وم پزش كی در  ه ای تح ول و ن وآوری در آم وزش عل      سازی برنامهدر راستای اجرایی

قالب مصوبه آمایش سرزمینی و همچنین تحقق منویات مق ام معظ م رهب ری مبن ی ب ر      

های حوزه علوم پزش كی کش ور   گرایی در نظام آموزش عالی، یكی از سیاستماموریت

برداری از ظرفیت مناطق آمایشی کشور جهت انجام برخی ام ور ج اری و تح ولی    بهره

یك ی از محوره ای ای ن برنام ه ه ا ارتق ای نظ ام         باش د. نظام عالی آموزش سالمت می

ارزیابی و آزمون های علوم پزشكی ، تمرکز زدای ی در نظ ام آم وزش ع الی س المت و      

آمایش سرزمینی آموزش عالی س المت، اس ت ک ه در ای ن راس تا مرحل ه دوم آزم ون        

دانش گاههای عل وم پزش كی      (PhD))مصاحبه( ورودی دوره های دکت ری تخصص ی   

شورای آموزشی علوم پای ه پزش كی،   از طریق  95-96ن بار در سال تحصیلی برای اولی

ب ه  دانش گاههای    بهداشت و تخصصی با همكاری دانش گاههای عل وم پزش كی کش ور    

نفر داوطل ب واج د ش رایط ک ه      3868در این راستا تعداد واگذار کردید. مناطق آمایشی 
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 24،  برای انجام مصاحبه ب ه  حدنصاب الزم را در مرحله اول آزمون کسب نموده بودند

نفر از اس اتید   1800منطقه آمایشی معرفی گردیدند و با مشارکت حدود  10دانشگاه در 

مرداد  31دانشگاههای مناطق آمایشی مصاحبه داوطلبان به صورت ساختارمند از روز 

 برگزار گردید. 1395شهریور ماه سال  17لغایت 

 
ای ن خص وص، ض من بهب ود کیفی ت برگ زاری        با برنامه ریزی های ب ه عم ل آم ده در   

ها، از یک سو پاسخگویی دانش گاهها ب ه داوطلب ان اف زایش خواه د یاف ت و از       مصاحبه

سوی دیگر ب ا تص ویب ق انون س نجش و پ ذیرش دانش جویان دوره ه ای تحص یالت         

 50تكمیلی در مجلس شورای اسالمی و افزایش سهم آزمون مرحله دوم )مص احبه( ب ه   

از سال آتی شاهد اف زایش نق ش دانش گاهها در پ ذیرش ای ن دانش جویان        درصد، عمالً

 اقدامات اجرایی انجام شده در این راستا به شرح ذیل می باشد: .خواهیم بود
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    تهیه و تدوین ضوابط و آیین نامه های الزم برای واگذاری برگ زاری مص احبه

م دیران   توسط دانشگاهها با مشورت هیات های ممتحنه، معاونین آموزش ی و 

تحص  یالت تكمیل  ی دانش  گاهها و تص  ویب ض  وابط مربوط  ه در هف  دهمین و   

 هجدهمین نشست شورای آموزش علوم پایه پزشكی، بهداشت و تخصصی

       انجام هماهنگی های اجرایی با م دیران تحص یالت تكمیل ی و مس آولین مراک ز

توسعه آموزش مناطق آمایشی و دانشگاههای مجری مصاحبه طی پنج نشست 

 بریز، کرمانشاه و تهراندر ت

     تشكیل کمیته هماهنگی ستادی و تشكیل جلسات منظم و ارتب اط ب ا دانش گاهها

از چهار مسیر مختلف )اتوماس یون اداری، ایمی ل م دیران تحص یالت تكمیل ی،      

 ارتباط تلفنی و گروه مجازی شبكه اجتماعی(

 هماهنگی با مرکز سنجش آموزش پزشكی در کلیه مراحل 

 ات ممتحنه، ارزشیابی وبرنام ه ری زی  آم وزش پزش كی ب رای      هماهنگی با هی

 برنامه ریزی اجرای مصاحبه ساختارمند

      برگزاری کارگاه های توانمند سازی در مناطق آمایش ی ده گان ه ب رای اج رای

 مصاحبه ساختارمند با هماهنگی مراکز توسعه آموزش دانشگاهها 

 د مصاحبه از طریق معرفی هماهنگی با هیات های ممتحنه برای نظارت بر فرآین

 نفر 180نماینده جمعا 

     برنامه ریزی برای ارزشیابی فرآیند )از دیدگاه مص احبه ش وندگان، مص احبه

 کنندگان ، نمایندگان هیات های ممتحنه و دانشگاه های برگزار کننده آزمون( 
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 دستاوردهای حاصل شده در این راستا به شرح ذیل می باشد:

 ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون رنامه تحول آموزش از جمله دستیابی به اهداف ب

، تمرک ز زدای ی در نظ ام آم وزش ع الی س المت و آم ایش        های علوم پزشكی

 سرزمینی آموزش عالی سالمت

      ایج  اد توانمن  دی در دانش  گاههای من  اطق آمایش  ی ب  رای انج  ام مص  احبه

و ارتقای ای ن   ساختارمند با کیفیت مطلوب و ایجاد ساختار الزم برای استمرار

 فرایند در دانشگاهها

     برگزاری مصاحبه ساختارمند در همه رشته های آزمون دکت ری ب رای اول ین

 بار  

      دقیق ه   50براب ر )  5افزایش زمان مصاحبه برای هر داوطل ب ب ه می زان ح دود

 برای هر داوطلب(

     ی ب رای  توانمندسازی گروههای آموزشی مجری دوره ه ای دکت ری تخصص

تهیه چک لیستهای ایستگاههای مختلف، راهنماها و ساختارمند )انجام مصاحبه 

سواالت مصاحبه ساختارمند(. الزم به ذکر است این توانمندی عالوه بر این که 

برای انجام مصاحبه و ارتقای آن در سال های بعد مورد استفاده خواه د ب ود،   

ه ای   برای سنجش قابلیتهای دانشجویان تحصیالت تكمیلی و به وی ژه آزم ون  

 جامع دانشجویان دکتری تخصصی قابل به کارگیری است.

  سامان دهی برنامه مصاحبه ها  با امكانات موجود ، تجهیز و ارتقاء گروه های

آموزشی ب رای برگ زاری آزم ون مص احبه و اف زایش نق ش دانش گاه ه ا در         

 پذیرش دانشجویان تحصیالت تكمیلی  

 های مجری دوره و ب ه اش تراک   ایجاد شبكه مدیران تحصیالت تكمیلی دانشگاه

 گذاری تجربیات مراحل مختلف برگزاری آزمون
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 واگذاری آزمون ارتقا و گواهینامه به مناطق آمایشی

ی های تخصصگواهینامه سالیانه در رشتهـ با توجه به نتایج حاصله از آزمون ارتقا 

 ر راستایهای مذکور دپزشكی بالینی و نیز ارزیابی در عرصه فارغ التحصیالن رشته

 اجرای آموزش پاسخگو و عدالت محور و با نگاهی به تمرکز زدایی آموزشی، گزارشات

الزم در هشتادودومین نشست شورای آموزش پزشكی و تخصصی مطرح و به منظور 

ارتقای کیفیت آموزش درمقطع تخصصی پزشكی بالینی و همگن سازی صالحیت بالینی 

ر، مقرر گردید تا از سی و پنجمین دوره آموختگان مقطع مذکور در سطح کشودانش

رایی های نوین ارزیابی فراگیر روند اجگواهینامه با استفاده از روش ـآزمون ارتقا 

 آزمون مذکور به شرح ذیل مورد اصالح و اجرا قرار گرفت:

  گروههای هیات ممتحنه مامور به طراحی سآوال آزمون مذکور در هر رشته

نطقه )از بین اعضای هیات علمی واجد تخصصی بصورت مشترک در هر م

 شرایط در دانشگاههای مستقر در همان منطقه( تشكیل گردد. 

 ی در امر طراحی سآوال ایجاد و استفاده از بانک سآوال در منطقه های آموزش

 الزامی در نظر گرفته شد.

  طراحی سآوال با استفاده از بودجه بندی سآواالت تدوین شده در دبیرخانه

وزش پزشكی و تخصصی در هر رشته در سر لوحه کار قرار شورای آم

 گرفت.

  به منظور ایجاد قابلیت ارزیابی سآواالت در هر منطقه آمایشی و مقایسه

 سآواالت هر رشته %30های آمایشی با یكدیگر سآواالت طراحی شده در منطقه

به عنوان سآواالت تراز از سوی بندی سآواالت تدوین شده،براساس بودجه

عضای هیات ممتحنه انتخابی دبیرخانه شورای آموزش پزشكی و تخصصی ا

 صورت پذیرفت.

 خصصی در هر گواهینامه ت -کمیته ناظر بر انتخاب اعضای هیات ممتحنه ارتقا

منطقه آمایشی با حضور معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشكی مستقر 

 در همان منطقه تشكیل شد.
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 سآوال ملزم به تعیین های ممتحنه طراحی کلیه گروهMPL  آزمون طراحی

 شده گروه خود شناخته شدند.

 های تعیین حد نصاب قبولی در آزمون سالیانه موصوف با استفاده از روش

تحلیلی  آماری همه ساله پس از برگزاری آزمون و با استفاده از منابع 

تعیین شده در هر رشته جهت هر منطقه آمایشی، نتایج  MPLاطالعاتی )

 تسبه در سآواالت تراز مرکزی در هر منطقه( و انجام تراز  و همگن سازیمك

 ونتایج کسب شده در کلیه مراکز برگزاری کننده آزمون تعیین و مرجع اقدام 

 عمل قرار گرفت. 

طقه ساله سطوح آموزشی کلیه من 4رود در یک دوره با استفاده از روش فوق انتظار می

 ی یكسان سازی شده و نیز این امكان فراهم آید تاهای آمایشی کشور بصورت ملموس

ان آموختگای دانشبینی شده در کوریكلوم آموزشی صالحیت حرفهبنا به انتظارات پیش

 گردد.در عرصه قابل ارزیابی می

 

 آزمون صالحیت بالینی

یكی از مهمترین توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگ ان دوره دکت رای پزش كی    

ب رای   روشبهت رین  داشتن مهارت های بالینی اس ت. ارزی ابی مه ارت ب الینی      عمومی،

چهار های آموزش بالینی پزشكی است و مناسبترین ابزار آن است که  در ارزیابی پیامد
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ت  اثیر ب  ر ی  ادگیری   ، قابلی  ت اج  را و  پای  ایی reliability ،روای  ی validityگ  ی  وی  ژ

ش ناخته ش ده ت رین روش ب رای     ین دارای وض عیت مطل وب باش د. همچن      دانشجویان

می باشد  که بیش از هر  OSCEآزمودن مهارتهای بالینی آزمون بالینی ساختاردار عینی

برگزاری یكپارچه و همزم ان آزم ون    .آزمون بالینی دیگر مورد مطالعه قرار گرفته است

 ارزیابی مهارتهای بالینی بر استانداردسازی ارزیابی آموزش و جهت گیری آم وزش در 

راستای مطل وب ی ادگیری عمل ی و پراگماتی ک بط ور مس تقیم و ب ر  ارتق اء اثربخش ی          

آموزش و خدمات سالمت بط ور غی ر مس تقیم ت اثیر قاب ل ت وجهی دارد. از ای ن رو در        

بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، آزمون عملی صالحیت ب الینی ب ه عن وان یك ی از     

نظ ر گرفت ه میش ود. در ای ران، ف ارغ      مراحل ضروری قبل از مجوز طباب ت مس تقل در   

التحصیلی از دانشكده پزشكی بالفاصله منجر به صدور طباب ت مس تقل م ی گ ردد و از     

این رو، الزم است این آزمون نی ز در برنام ه آزمونه ای نه ایی دوره پزش كی عم ومی       

 مدنظر قرار گیرد.  

ب الینی در   با توجه ب ه درج موض وع برگ زاری آزم ون ص الحیت      1394از ابتدای سال 

برنام  ه تح  ول آم  وزش، و حمای  ت ج  دی معاون  ت محت  رم آموزش  ی وزارت متب  وع، و 

همچنین نزدیک شدن به پایان مهلت اجرای آزمایشی آزمون ص الحیت ب الینی، اق دامات    

 جدی برای برگزاری آزمون به صورت رسمی و کشوری به شرح زیر صورت گرفت:  

 در دبیرخان ه ش ورای آم وزش     تشكیل کمیته مشورتی آزمون صالحیت بالینی

 پزشكی عمومی

        تدوین آیین نامه آزم ون ص الحیت ب الینی، و اس تانداردهای مراک ز برگ زاری

   آزمون و تصویب آن در شورای آموزش پزشكی و تخصصی 
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   تعری ف س  اختار کمیت  ه ه  ای علم  ی و اجرای  ی آزم  ون در دبیرخان  ه ش  ورای

ی علوم پزشكی برگ زار  آموزش پزشكی عمومی،  مناطق آمایشی و دانشگاهها

 کننده آزمون همراه با آموزش حضوری و غیر حضوری این تیم ها 

  به ارائ ه گ واهی قب ولی در آزم ون      1394تصویب الزام دانش آموختگان بهمن

به بعد  1395صالحیت بالینی در هنگام پذیرش در دستیاری تخصصی از سال 

 ) مصوبه شورای آموزش پزشكی و تخصصی(

 27نوبت آزمون عملی صالحیت بالینی به صورت کش وری در   برگزاری اولین 

 نفر از کارورزان داوطلب 2000دانشگاه و با شرکت بیش از 

  تشكیل بانک سوال و راه اندازی  سامانه اینترنتی پیشنهاد و داوری سواالت 

  نف ر از   7000نوبت آزمون برگزار شده و قری ب    5، جمعا 1395تا پایان سال

درتمام مناطق آمایشی، در آزمون شرکت کرده اند. اکن ون   کارورزان پزشكی

دانش  كده پزش  كی دولت  ی و آزاد ح  داقل ی  ک نوب  ت از آزمونه  ا را  40ح  دود 

 برگزار کرده اند. 

      ارزیابی درونی و بیرونی آزمون ها، توام با ب ازخورد و کم ک ب ه دانش گاهها

 برای بهبود فرآیندها     

 ی کارگاه آموزش مدرس ان  تقویت و گسترش بانک سوال، برگزارOSCE   جه ت

 نفر از نمایندگان مناطق آمایشی 40

 

 برگزاری الکترونیک آزمونها

دانشجویان پزشكی در طول دوره تحصیل موظف به شرکت در دو آزمون ج امع عل وم   

کارورزی هستند. این دو آزمون که به صورت برون دانشگاهی ) کشوری و  پایه و پیش

د، به منظور مرور مهمترین موارد الزامی یادگیری و اطمین ان  منطقه ای( طراحی می شون
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س اله پزش كی عم ومی     7از کیفیت یادگیری دانشجویان در مرحله م ورد نظ ر از دوره   

 2000برگزار می شوند. الزام به پوشش دادن تعداد زیاد دانشجو در هر آزمون ) ح دود  

را سلب می کن د. ب ه ط وری    نفز، دو نوبت در سال( امكان برگزاری آزمونهای تشریحی 

که از ابتدای برگزاری این آزمونها به صورت چند گزینه ای بوده اس ت. اج رای آزم ون    

به صورت چند گزینه ای و با اس تفاده از روش مرس وم کتب ی مح دودیتهای زی ادی را      

برای طراحان آزمون فراهم می کند. از طرف دیگر، تجرب ه برخ ی کش ورهای پیش رفته     

ه صرف تغییر محیط برگزاری آزمون از کاغذی به آزم ون الكترونی ک،   نشان می دهد ک

 سبب برطرف شدن بسیاری از محدودیتها خواهد شد.  

 
 اقدامات انجام شده 

اسفند م اه،   13کارورزی به صورت الكترونیک در روز پنج شنبه اولین دور آزمون پیش

ش ان و ی زد برگ زار    دانشجو در شهرهای اصفهان، شهرکرد، کا 250با حضور بیش از 

شد، در حالی که در سایر دانشگاههای علوم پزشكی، آزمون فوق ب ه ص ورت مرس وم    

)با دفترچه ه ا و پاس خنامه ه ای کاغ ذی(، برگ زار گردی د. ای ن اق دام ک ه ب ه ص ورت            
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داوطلبانه و به پیشنهاد مشترک معاونین آموزشی دانشگاههای منطقه هف تم آمایش ی و   

عمومی صورت گرفت، نخستین گام از مس یری مش خص    دبیر شورای آموزش پزشكی

برای ارتقای کیفیت آزمونهای جامع دوره پزشكی عمومی است. در گامهای بعد، تش كیل  

بانک سواالت آزمون، ایجاد تنوع در سواالت آزمون و استفاده از س ایر ان واع س واالت    

ج ورکردنی، کوت اه   تر مطالب کمک کند )از جمله س واالت  که می تواند به یادگیری عمیق

( و استفاده بیشتر از تصاویر رنگی، فیلمهای کوت اه،  PMP )بیمارپاسخ، مسائل مدیریت 

.. در ساقه سواالت به نحوی که به محتوای آموزشی رشته پزش كی نزدیكت ر باش د، در    

این مسیر طی خواهد شد. از طرف دیگر، پس از تشكیل بانک سوال با تعداد بسیار زی اد  

ر و با توجه به جدول بودج ه بن دی آزم ون، م ی ت وان  دفع ات برگ زاری        سواالت معتب

نوب ت در س ال اف زایش داد و بن ابراین      4آزمون را در هر سال از دو نوبت ب ه ح داقل   

ماهه تحص یل در ص ورت م ردودی    استرس و نگرانی دانشجویان نسبت به تعویق شش

رای آزمون آماده خواهن د  در آزمون  کاهش خواهد یافت و با آرامش بیشتری خود را ب

، تعداد دانشگاههایی که نرم افزار آزمون الكترونیک را با واسطه 1395کرد.تا پایان سال 

معاونت آموزشی وزارت متبوع دریافت نموده و اق دام ب ه برگ زاری ح داقل ی ک نوب ت       

 دانشگاه افزایش یافته است. 20آزمون آزمایشی الكترونیک کرده اند به 

نوبت آزمون پیش کارورزی به صورت الكترونی ک   5، جمعا 1395و  1394در طی سال 

برگزار شده که سه نوبت مرب وط ب ه آزمونه ای من درج در نق ویم پ یش بین ی ش ده و         

همزمان با آزمون کاغذی در سایر دانشگاهها بوده و دو نوبت نیز به ص ورت نوبته ای   

بعدی و صرفا ب ه ص ورت   العاده بوده که در جهت کاهش زمان انتظار برای آزمون فوق

 انجام اقدامات فوق الذکر موجب شده تا:  الكترونیک برگزار شده است. 
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  تعداد دانشگاههایی که مرکز آزمون الكترونیک ویژه ای را راه اندازی و تجهی ز 

دانش گاه اف زایش یافت ه     20از ص فر ب ه    1395ت ا   1392کرده اند در طی سال 

 است. 

 و قب ول  1395ک ارورزی در س ال   ع اده پ یش  البرگزاری دو نوبت آزمون فوق ،

دانشجو در این دو آزمون، که بالفاصله دوره کارورزی خ ود   200شدن حدود 

در طول تحصیل این دانشجویان ص رفه   "نفر سال 60"را شروع کردند، حداقل 

 جویی شد.  

 می  اکنون نرم افزار آزمون در اختیار دانشگاهها قرار دارد که با استفاده از آن

 انند آزمونهای درون دانشگاهی را نیز با کیفیت باالی تصاویر و سایر ان واع تو

مالتی مدیا طراحی و اجرا کنند که مسلما در س وق دادن ی ادگیری دانش جویان    

 نیز موثر خواهد بود.     

 

 نرم افزار جامع مدیریت آزمون  طراحی

ضروری است  آزمون های علوم پزشكی در سطوح مختلف هر ساله برگزار می گردد و

تا با بهره گیری از فناوری های موجود در راس تای م دیریت اث ربخش ای ن آزم ون ه ا       

در آزم ون   زم ون طراح ی ش ده و    اقدام گردد. در این راستا نرم افزار جامع م دیریت آ 

یاری پزشكی و تخصصی پزشكی ، ارتقاء وگواهینامه دست  دانشنامهنظیر های کشوری 

سال گذشته در این راستا  4بهره برداری می شود. طی  پذیرش دستیار تخصصی از آن

 اقداماتی صورت گرفته است که اهم این اقدامات عبارتند از:  

 نرم افزار جامع مدیریت آزمون و اجرای آن در آزمون های مهم  طراحی

با بیشترین میزان دقت، صحت ، سهولت و  پزشكی   کشوری درحوزه علوم

 امنیت
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 طراحی واجرا دردو قالب:  علوم پزشكی دربحب برگزاری آزمونهای حوزه 

  انهباتوجه به توانمندیهای بدنه دانشگاهها ورصد ازطریق وزارتخ  دانشگاهی ؛

 وآزمون های کشوری)ملی(

  تمرکز برآزمونهای کشوری و تالش جهت دستیابی به استانداردهای بین

 المللی

 ن و آموزش تشكیل تیمی متشكل از معاون آموزشی وزارت بهداشت درما

پزشكی ، دبیر و قائم مقام دبیرشورای آموزش پزشكی و تخصصی ، معاونت 

ن اجرایی و مسآول ارتقاء کیفیت آزمونها و دبیران هیآتهای ممتحنه به عنوا

 کمیته مدیریت تغییر در فرایند آزمون ها در راستای راهبری فرایند تغییر

 غییر با ذینفعان برنامهبرگزاری جلسات توجیهی جهت برنامه ریزی فرایند ت 

 یهی وتخصصی کارگاه( توج 30اجرای کارگاههای آموزشی متعدد )بیش از

درارتباط با طراحی سواالت ، ویژگیهای سوال  ،جهت اعضا هیآت ممتحنه

هیآت های ممتحنه و  اعضاء %90و باپوشش حدود  95و94درسال   باکیفیت

 ،جزوات ، کتاب   وارائه نیزسایربكارگیری سایر روشهای ارتباطی نظیر تهیه

 پمفلت و پیام های الكترونیكی در راستای آموزش گروه هدف

 جدول مشخصات آزمون تهیه (blue print) بعنوان ابزار مهم تامین 

 آزمون برای کلیه آزمون ها (validity) روایی

  برگزاری بخشی از سواالت آزمون ارتقا و گواهینامه بصورت کشوری درسال

95 

 مارها وارائه نتایجارزیابی آ 

بر ارتقای آزمون های  نرم افزار جامع مدیریت آزموناز جمله اثرات استفاده از 

تخصصی و فوق تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می توان به 

 موارد زیر اشاره کرد: 

 Blueprint  محور نمودن آزمون ها به منظور تضمین روایی آزمون 

 لقابلیت ایجاد بانک سوا 
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  قابلیت استفاده از کتاب الكترونیكی در زمان طراحی سوال و رسیدگی به

 اعتراضات دانشجویان

 چک ویژگی های میلمن) تجزیه و تحلیل کیفی سواالت( در هنگام طراحی سوال 

 قابلیت تجزیه و تحلیل کمی سواالت و آزمون بالفاصله پس از اتمام آزمون 

 قابلیت گزارش دهی های گوناگون 

 
  در هر زمان و  ت و سادگی کار و ایجاد انگیزه طرح سوال در اساتیدسهول

 مكان

 با نیاز های اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشكی کشور  مطابقت 

 قابلیت اجرا تحت وب و امكان برگزاری آزمون تمام الكترونیكی 

 .......کاهش هزینه های برگزاری آزمون و 

   و دستیارانکاهش میزان اعتراضات دانشجویان 

 آزمون دار در فرآیند طراحیکاهش تعداد سؤاالت مشكل 
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 در فرآیند طراحی سؤاالت از طریق  ارتقاء توانایی اعضای هیأت علمی

 های متعدد طراحی سؤالبرگزاری کارگاه

 که  دانشگاهی  تشكیل بانک سؤاالت آزمون با رویكرد علمی در سطح ملی و

 زیر را فراهم می کند: زمینه های 

o  ابزارمناسب ذخیره سواالت 

o امكان صرفه جویی در زمان وانرژی آزمونهای معمول 

o  .کاهش هزینه ها 

o فراهم شدن امكان کالیبره نمودن سواالت آزمون 

o تامین security . امنیت آزمون ( می باشد ( 

o های مهم دانشگاهی و کشوریانجام تجزیه و تحلیل سؤاالت آزمون  

 در قالب کارنامه عملكرد  ؤالو ارائه بازخورد به طراحان س

  

 

الکترونیک رشته های  (Log Bookکارپوشه )استقرار، راه اندازی و استفاده از 

 دردانشگاههای علوم پزشکی کشورتخصصی بالینی 

وپایش  دبیرخانه شورای آموزش پزشكی وتخصصی درراستای اجرای وظایف ذاتی

منظور کمک به ارتقای  به آموزش پزشكی تخصصیکوریكولومهای  نحوه استقرار

الكترونیک  آموزش رشته های تخصصی با استفاده از تجربیات موجود دردنیا نسبت به

 اقدام نموده است. سازی فرآیند ثبت فعالیت های روزمره دستیاران

ر دارزیابی انجام حداقل های تعیین شده  الگ بوک در واقع پایش فعالیت دستیار جهت

یابی به توانمندی های مورد انتظار از متخصصین هر دست برای کوریكولوم آموزشی

می باشد . این ابزار می تواند بصورت غیر مستقیم نشانگر مشكالت آموزشی  رشته

 موجود در دیسیپلین های آموزشی باشد .

در عرصه  فراخوان دستاوردهای آموزشی آغاز شد و سپس 93از سال  بررسی ها

موفق ترین  94مردادماه سال  15ایش آموزش دستیاری در کشور انجام و درهم
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دستاورد ها معرفی شدند ، شرکتهای همكار در این طرحها به همكاری در تدوین نرم 

افزار کشوری الگ بوک الكترونیک دعوت شدند. تدوین استانداردهای الگ بوکهای 

موردنظربراساس محتویات کوریكولوم درکارگروه مرکزی دبیرخانه تخصصی و با 

 ،، زنانداخلی، بیهوشی معاونت آموزشی انجام شد. رشته های   IT دهمكاری واح

پزشكی و  جراحی عمومی، کودکان، طب اورژانس، روانپزشكی، پزشكی اجتماعی

بنا به مصوبه شورای آموزش پزشكی وتخصصی برای راه اندازی الگ بوک   خانواده

ات ممتحنه دانشنامه هیی شدند. طی نشستهایی با اعضا الكترونیک درمرحله اول انتخاب

 و شكل الگ بوکها استانداردسازی شد و تخصصی وشرکتهای مجری، محتوا، ساختار

 هاهمان رشته بعضی بیمارستانها با نظارت اساتید در آزمایشی نرم افزارها اجرای

قالب نهایی برای استفاده در سطح کشور طی همایشی دو روزه  صورت گرفت.

 قرار گرفت.  شكی و مراکز مناطق آمایشیدراختیار دانشگاههای علوم پز

 
اده از دیسیپلین آموزش تخصصی در سطح کشور در حال استف 82با طی این فرایند 

دیسیپلین آموزش تخصصی  30الگ بوک الكترونیک در الگ بوک الكترونیک هستند و 

 قابل بهره برداری خواهد بود. سالدیگر تا پایان 
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 لمللی در کشوربرگزاری آزمونهای معتبر بین ا

از محورهای مهم برنام ه تح ول   

در آموزش، توس عه ب ین الملل ی    

آموزش علوم پزشكی است،  ک ه  

به حمد خداون د متع ال و ت الش    

دولتم   ردان نظ   ام جمه   وری   

اسالمی ایران زمینه های این امر 

در دوره پس   ابرجام  ب   یش از  

از س وی  پیش فراهم م ی باش د.   

دیگ   ر ش   اهد آن هس   تیم ک   ه  

آموختگ  ان ن و دان  شدانش  جویا

حوزه علوم پزشكی برای شرکت 

الملل  ی ب  ا در آزم  ون ه  ای ب  ین

های گزاف به سایر صرف هزینه

ه ا و  های مج ری دوره هایی با برخی سازماننمایند. لذا طی رایزنیکشورها مراجعه می

المللی عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشكی، این امكان فراهم شده تا های بینآزمون

المللی گروه علوم پزشكی در داخ ل کش ور   های بیندرنظر گرفتن مصالح ملی، آزمون با

 برگزار گردد.  

موسسات  برگزار کننده آزم ون ه ای ب ین المل ی در زمین ه      طی رایزنی با در این راستا 

علم ی و  و انعقاد تفاهم نامه در زمینه ه ای مختل ف   علوم پزشكی و آزمون های عمومی 

  AAMCت از جمل ه انجم ن دانش كده ه ای پزش كی آمریك ا      تخصصی ب ا آن موسس ا  

((Association of American Medical Colleges  ب  ه منظ  ور برگ  زاری آزم  ون
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GRE      و موسس ه س رویس س نجش تص حیالتEducational Testing Service ) 

ETS       دانشگاه پرینس تون آمریك ا ب ه منظ ور برگ زاری آزم ون )MCAT   وTOEFL  

در ای ن راس تا   .. جلساتی با موسسات مربوطه برگ زار گردی ده اس ت   اعالم گردیده است

 آزمون های بین المللی به شرح زیر در کشور برگزار شد:

 ردیف زمان برگزاری نوع آزمون تعداد صندلی موجود تعداد شرکت کنندگان

8 28 TOEFL iBT 11  1 2016نوامبر 

18 56 TOEFL iBT 18  2 2016نوامبر 

9 56 TOEFL iBT 2  3 2016دسامبر 

16 56 TOEFL iBT 9  4 2016دسامبر 

43 56 TOEFL iBT 17  5 2016دسامبر 
 : آزمونهای برگزار شده در دانشگاه علوم پزشكی مجازی)محل برگزاری دانشگاه علوم پزشكی تبریز(3 جدول شماره

 
 

تعداد شرکت 

 کنندگان

تعداد صندلی 

 موجود

 ردیف زمان برگزاری نوع آزمون

1 23 GRE 21  1 2016اکتبر 

5 23 GRE 30  2 2016اکتبر 

14 23 GRE 3  3 2016نوامبر 

4 23 TOEFL iBT 4  4 2016نوامبر 

15 23 TOEFL iBT 11 5 2016نوامبر 

21 23 TOEFL iBT 18  6 2016نوامبر 

23 23 GRE 21  7 2016نوامبر 

23 23 GRE 1  8 2016دسامبر 

30 46 TOEFL iBT 2  9 2016دسامبر 

11 46 GRE 8  10 2016دسامبر 

44 46 TOEFL iBT 9  11 2016دسامبر 

46 46 TOEFL iBT 17  12 2016دسامبر 
 :  آزمونهای برگزار شده در دانشگاه علوم پزشكی مجازی)محل برگزاری دانشگاه علوم پزشكی ایران(4جدول شماره 

 زار شد.نفر برگ 53با  TOFEL iBTدر سال جدید دو آزمون همچنین 
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 آزمون های تخصصی ارزشیابی آموزشی

 

از جمله حیطه هایی که در آن آزمون های 

تخصصی مورد ارزشیابی قرار گرفته، 

حوزه دندانپزشكی است. در این راستا 

 اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته است: 

  تشكیل جلسات ادواری کمیته

های هیأتهفت نفره با دبیران 

 بورد تخصصی

 های ارگاهبرگزاری ک Blue 

Print برای اعضای هیأت ممتحنه

 آزمون دانشنامه بورد تخصصی

  تجزیه و تحلیل سواالت آزمون

بورد تخصصی و اعالم نتایج به 

 طراحان
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 دندانپزشکی  های ملیطراحی و برگزاری آزمون

های ارزیابی حرکت به سمت آموزش مبتنی بر توانمندی، نیاز به استفاده از روش 

یانی ضرورت اطمینان از توانایی علمی تمامی دانشجو مناسب را طلب می نماید.معتبر و 

دبیرخانه شورای  ٬اند  که در دانشگاههای خارج از کشور به تحصیل اشتغال داشته

تشكیل بر آن داشت تا با  92آبان ماه سال  را درآموزش دندانپزشكی و تخصصی 

زمون آکیفیت و مقبولیت  ٬ اتمه امتحانبازنگری در آیین نا ٬نفره منتخب وزیر 7کمیته 

 بخشد. ارتقارا 

 آزمون ملی 

برگ زار   1393مهردر نخستین آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشكی خارج از کشور 

اقدام دیگر دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشكی  تدوین دستورالعمل آزمون ملیشد و 

برای جبران ناتوانی آموزشی کاهش بار آموزشی دانشكده های داخل  و تخصصی بود.

ای ن مداخل ه    نت ایج از  تمرک ز ب ر کیفی ت    و دانشكده های خارج و ی ا دان ش آموختگ ان   

 بیرخانه محسوب می شود.د
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 معاونت آموزشی 

زمینه در دستاوردها  

آموزشی مراکز و موسسات اعتباربخشی   

 آموزشی مراکز و موسسات اعتباربخشی مینهز در دستاوردها
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 ضرورت اعتباربخشی 

و  یكی از اقدامات زیربنایی برای تضمین کیفیت است، که نه تنها دانشگاههااعتباربخشی 

یی در برابر جامعه ملزم م ی کن د، بلك ه زمین ه ورود     را به پاسخگوموسسات آموزشی 

-موسسات ارائه کننده آموزش علوم پزشكی به عرصه های فراملی را در راستای چشم

 نماید. انداز ترسیم شده برای رشد علمی و تعالی نظام دانشگاهی فراهم می

ه م از  با آغاز برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی به عنوان بخش ی م 

برنامه های تح ول در نظ ام س المت، و ق رار گ رفتن اعتباربخش ی در زم ره مهمت رین         

محورهای طرح تحول نظ ام آم وزش، ع زم ج دی وزارت بهداش ت، درم ان و آم وزش        

مبتنی ب ر   در بیمارستان ها و موسسات آموزشیاستقرار نظام اعتباربخشی  پزشكی بر

ی عل وم پزش كی در کش ور جمه ور    مبانی علمی و متناسب ب ا ش رایط آم وزش ع الی     

   اسالمی ایران استوار گردیده و اقدامات مهمی در این راستا صورت گرفته است. 

 

 تشکیل کمیسیون ملی اعتباربخشی

اعتباربخش  ی موسس  ات و برنام  ه ه  ای آموزش  ی یك  ی از وظ  ایف ش  ورای گس  ترش 

بتن ی ب ر   به ص ورت م دون و م   1394دانشگاههای علوم پزشكی است که تا قبل از سال 

استانداردهای از پیش اعالم شده انجام نمی شد. علیرغم تصویب تشكیل کمیسیون مل ی  

از  1393ت ا   1384، موضوع اعتباربخش ی در ط ی س الهای    1384اعتباربخشی در سال 

دستور کار شورای گسترش خارج شده بود و ارزیابی و تایید موسس ات و برنام ه ه ا    

، 1393نی بر نظر متخصصان انجام می شد. از س ال  صرفا از طریق ارزیابی بیرونی مبت

بحب اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی در دستور کار شورای گسترش ق رار گرف ت   

 اما کمیسیون ملی اعتباربخشی تشكیل نشد. 
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با قرار گرفتن اعتباربخشی به عنوان یكی از محوره ای اص لی برنام ه تح ول آم وزش      

 یون ملی اعتباربخشی نیز اولویت یافت.   علوم پزشكی، مساله احیای کمیس

 از جمله اقدامات چهار سال گذشته میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: 

       249تصویب آیین نامه اصالح ش ده کمیس یون مل ی اعتباربخش ی در نشس ت 

 ( 1394شورای گسترش دانشگاهها ) سال 

  1394تعیین اعضای حقیقی و صدور ابالغ اعضا در سال   

 1395و  1394لسه کمیسیون ملی اعتباربخشی در سالهای تشكیل دو ج   

    تصویب مراحل اعتباربخشی موسسات آموزش علوم پزشكی و انج ام فرآین د

 زیر نظر کمیسیون  
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 تدوین شاخصهای اعتباربخشی موسسات آموزشی

( یكی از روشهای رسمی تضمین و ارتق ای کیفی ت در   accreditationاعتباربخشی ) یا 

ست که سابقه شناخته شده در جه ان دارد. موض وع اعتباربخش ی م ی     نظام آموزشی ا

تواند کل موسسه )به عنوان یک مجموعه هدفمند و رسالت م دار( و ی ا ت ک ت ک برنام ه      

های آموزشی جاری در آن موسسه باشد. موضوع اعتباربخشی موسسه ای من درج در  

ا و دوره های آموزشی برنامه تحول آموزش، کل دانشگاه )صرف نظر از انواع برنامه ه

 متنوع در دانشگاهها و دانشكده های علوم پزشكی( است. برای انجام اعتباربخشی، بای د 

ابتدا استانداردهایی که نشان دهنده کیفیت هستند تدوین و پ س از اجم اع ص احبنظران،    

اعالم شود. سپس به موسسات فرصت داده می شود تا وض عیت موج ود خودش ان را    

ک اردهای اعالم شده ارزیابی کنند و مستندات مربوط به انطباق با تک تبر اساس استاند

ی استانداردها را فراهم نمایند. معموال در این مرحله که تحت عن وان مرحل ه خودارزی اب   

شناخته می شود، کمیته های خودارزی ابی درون دانش گاهی ح ول مح ور اس تانداردها      

ردها در مرحله خودارزی ابی م ی توان د    تشكیل می شود. نفس مطالعه و دقت در استاندا

آموزنده و  الهام بخش کارکنان و مسووالن دانشگاه باشد و ب ه تغیی رات و اص الحاتی    

 در دانشگاه منجر گردد. پس از مرحله خودارزیابی، مرحله ارزیابی بیرونی فرا می رس د 

ا بررسی که طی آن یک تیم ارزیاب از خارج دانشگاه، گزارش و مستندات خودارزیابی ر

نموده و پس از بازدید از موسسه و بازخورد به هیات رئیسه موسس ه م ورد ارزی ابی،    

گزارش تكمیل شده را جهت صدور رای نهایی ب ه کمیس یون اعتباربخش ی ارس ال م ی      

کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا فرآیند خودارزیابی موسسه ای ح دود ش ش م اه و    

م ی کش د.  نهایت ا ب ا رای کمیس یون اعتباربخش ی       ماه ط ول   12الی  9کل فرآیند حدود 

 اعتبار کامل، مشروط، یا عدم اعتبار موسسه اعالم می شود.  
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در مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی، ش ورای گس ترش دانش گاههای    

علوم پزشكی که وزیر بهداشت درم ان و آم وزش پزش كی رئ یس و مع اون آموزش ی       

ل وولیت اعتبار بخشی را بر عهده دارد. اما تا قبل از ساوزارت، نایب رئیس آن است مس

ب ه  1381، به جز سفارش تدوین استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای در س ال  1394

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، و تص ویب تش كیل کمیس یون مل ی     

ش  برد ب  ه عن  وان کمیس  یون مع  ین ای  ن ش  ورا جه  ت پی  1384اعتباربخش  ی در س  ال 

 اعتباربخشی موسسه ای، اقدام عملی دیگری انجام نشده بود.  

 
 از جمله اقدامات چهار سال گذشته میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:  

    تص  ویب آی  ین نام  ه اص  الح ش  ده تش  كیل و ش  رح وظ  ایف کمیس  یون مل  ی

 1394اعتباربخشی در شورای گسترش: مهرماه 
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  1394گاهها برای نظرخواهی: آبان ارسال پیش نویس استانداردها به دانش  

    ( و تش كیل اول ین جلس ه ب ه ریاس ت      94صدور ابالغ اعضای کمیس یون )آذر

   94بهمن  18معاونت محترم آموزشی وزارت: 

     :28ابالغ نسخه ویرایش شده استانداردها، همراه با آغاز فرآین د خودارزی ابی 

 94بهمن 

  ن خودارزی ابی دانش گاههای   برگزاری کارگاه توجیهی و آموزشی برای رابطی

 1394اسفند  17علوم پزشكی: 

   ابالغ فرمهای خودارزیابی تمام حوزه ها و جدول زمان بندی برای پاسخ ده ی

    95فروردین  18تدریجی دانشگاهها: 

  رام ی، گاهها و تیم پروژه: گروه تلگتقویت ارتباط بین رابطین خودارزیابی دانش 

 ایمیل اختصاصی

  ب ارزیاب ان بیرون ی و نح وه فعالی ت من اطق آمایش ی در       تدوین شرایط انتخ ا

 فرآیند ارزیابی بیرونی؛ درخواست اعالم اسامی کاندیداهای ارزیابی بیرونی از

 95خرداد  4هر منطقه آمایشی و ارسال رزومه ایشان: 

         بررسی رزوم ه ارزیاب ان بیرون ی و انتخ اب کاندی داهای مناس بتر: برگ زاری

 1395مرداد  14و  13بیرونی: کارگاه آموزشی ارزیابان 

   1395توزیع مسوولیت ارزیابی بیرونی مناطق آمایشی: شهریور 

          آموزش چهره به چه ره ارزیاب ان بیرون ی در م ورد نح وه بررس ی فرمه ای

خودارزیابی تكمیل شده و مستندات یک دانشگاه از ه ر منطق ه آمایش ی: آب ان     

   1395ماه 

   زم  ان ترجیح  ی ارزی  ابی بیرون  ی  مكاتب  ه ب  ا من  اطق آمایش  ی ب  رای تعی  ین

 1395دانشگاههای هر منطقه: مهرماه 
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      صدور ابالغ های تیمهای ارزیابی بیرونی برای هر دانش گاه، و آغ از ارزی ابی

   1395بیرونی: آذرماه 

    تعیین و اعزام یک ناظر حداقل یک بار برای هر تیم ارزیابی بیرونی 

     60نش كده ه ای عل وم پزش كی )    انجام ارزی ابی بیرون ی تم ام دانش گاهها و دا 

موسسه( بر اساس پروتوکل اع الم ش ده از س وی دبیرخان ه کمیس یون مل ی       

نف ر ارزی اب بیرون ی در قال ب      56روز بازدید ب ا مش ارکت    60اعتباربخشی : 

 نفره انجام شد.  6تا  3تیمهای 

     گردآوری گزارش ارزیابان بیرونی و ارائه پیش ن ویس گ زارش  اعتباربخش ی

 (1395جلسه کمیسیون ملی اعتباربخشی )اسفند در دومین 

 

 تدوین شاخصهای اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی

دو نیاز امروز آموزش پزشكی در 

جهان عبارتند از: نیاز ب ه تغیی ر و   

ین د  آابداعات جدید در س اختار فر 

آم  وزش پزش  كی و پاس  خگویی   

اجتماعی در زمین ه اث ر بخش ی و    

موزش ی ک ه   کیفیت برنام ه ه ای آ  

ارزیابی و اعتبار بخشی آموزش ی  

در س   طح موسس   ات آم   وزش  

پزشكی بعنوان استراتژی اجرای ی  

در پاسخ به این دو نیاز ،قابل طرح 

ها نیز به عن وان  بیمارستان هستد. 
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های آم وزش ب الینی در آم وزش عل وم پزش كی، نق اط تمرک ز اص لی         مهمترین عرصه

باشد و از مهمترین اقدامات به زش پزشكی میهای وزارت بهداشت، درمان و آموفعالیت

ها، استقرار نظام اعتباربخشی علم ی و روزآم د   منظور تضمین کیفیت در این بیمارستان

ه ای عل وم   در این راستا دبیرخانه شورای گسترش دانش گاه  و ارزشیابی مستمر است.

یم پزشكی که ب ا تش كیل ک ارگروهی متش كل از کارشناس ان مج رب و آش نا ب ه مف اه         

ارزشیابی آموزشی، اقدام به ت دوین معیاره ای ارزش یابی و اعتباربخش ی آموزش ی و      

ه ای آموزش ی نم وده ب ود پ س از ط رح موض وع در دویس ت و         پژوهشی بیمارس تان 

و الزام بازنگری معیارهای تدوین ش ده   1391بیستمین جلسه شورای گسترش در سال 

معیاره ای ت دوین ش ده ب ه تم ام       ، دبیرخانه شورای گسترش با ارسال1392، در سال 

آوری نظ رات ص احبنظران، تم ام    های عل وم پزش كی کش ور ب ه منظ ور جم ع      دانشگاه

بن  دی نم  وده و ب  ا برگ  زاری جلس  ات بازخورده  ای دریاف  ت ش  ده را بررس  ی و جم  ع

ه  ای عل  وم پزش  كی ، ب  ا ح  ذف کارشناس  ی در دبیرخان  ه ش  ورای گس  ترش دانش  گاه

 231ه ا، و ک اهش آنه ا از    ربخشی درمانی بیمارس تان معیارهای مشترک با حوزه اعتبا

معیار، موضوع در دویست و چه ل و شش مین جلس ه ش ورای گس ترش       104معیار به 

مطرح و مص وب گردی د. پ س از تص ویب ب ا       1394های علوم پزشكی در سال دانشگاه

ی های آموزشهای ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستانتوجه به اینكه مقرر گردید سنجه

بر اساس معیارهای مصوب تدوین گردد، دبیرخانه شورای گس ترش اق دام ب ه تش كیل     

ه ای آموزش ی و چن د    های مختلف بیمارس تان کارگروهی متشكل از کارشناسان حوزه

نفرس  اعت  600ه  ای نم  ود و پ  س از ح  دود  نف  ر از مع  اونین آموزش  ی بیمارس  تان 

ه ای آموزش ی را   یمارس تان کارگروهی، راهنمای ارزشیابی و اعتباربخشی آموزش ی ب 

های عل وم پزش كی کش ور اب الغ نم وده و مق رر گردی د        تدوین و جهت اجرا به دانشگاه

های آموزشی خود را ب ر  های علوم پزشكی فرآیند ارزشیابی درونی بیمارستاندانشگاه
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اساس استانداردها و راهنمای ابالغ شده، انجام داده و گزارشات خودارزی ابی را جه ت   

بیمارس تان آموزش ی در    183ه دبیرخان ه ش ورای گس ترش ارس ال نماین د.       بررسی ب

ه ای آموزش ی کش ور(، ب ا اج رای فرآین د، گزارش ات        بیمارس تان  %70کشور )بیش از 

 خودارزیابی خود را ارسال نمودند .

های درنظر گرفته شده در سند تحول آم وزش  در همین راستا به منظور انجام ماموریت

ن ت آموزش ی وزارت متب وع ب ا دانش گاه عل وم پزش كی و خ دمات         علوم پزشكی، معاو

بهداشتی درم انی ای ران ب ه عن وان مج ری ط رح ارزش یابی و اعتباربخش ی آموزش ی          

نامه منعقد نمود که متعاقب آن، دانشگاه علوم پزش كی و  های آموزشی تفاهمبیمارستان

ن از تم  ام اب  اآوری اطالع  ات ارزیخ  دمات بهداش  تی درم  انی ای  ران اق  دام ب  ه جم  ع   

های علوم پزشكی کشور نموده و کارگاه های توجیهی ارزی ابی را ب رای آم اده    دانشگاه

 های آموزشی برگزار نمود.سازی ارزشیابی بیرونی بیمارستان

ه ا در  با توجه به ت دوین وی رایش س وم اس تانداردهای مل ی اعتباربخش ی بیمارس تان       

بررس  ی و تحلی  ل گزارش  ات    و همچن  ین متعاق  ب  1395معاون  ت درم  ان در س  ال   

ه ای دانش گاه عل وم    آوری ش ده در کارگ اه  خودارزیابی دریاف ت ش ده و نظ رات جم ع    

پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی، به منظور ایجاد ادبیات یكسان و هماهني با معاونت 

درمان ، معیارها مجددا مورد بازنگری قرار گرفت. با توجه به اینكه در تحلیل و بررس ی  

امتی از   %80های آموزشی موف ق ب ه کس ب    بیمارستان %40ات دریافتی، کمتر از گزارش

ها و استانداردهای ارزش یابی و  های کامال ضروری شده بودند ، مقرر شد سنجهسنجه

ه ا، ب ا مش ارکت تع داد بیش تری از کارشناس ان و       اعتباربخشی آموزش ی بیمارس تان  

های جه بیشتر به شرایط بیمارستانمعاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی و با تو

ه ا را گ ام   آموزشی در سراسر کشور به نحوی بازنگری گردد که بتوان این بیمارستان

 600ب  ا ب  یش از  1395ب  ه گ  ام در راس  تای ارتق  اء کیفی  ت ه  دایت نم  ود. ل  ذا در س  ال 
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نفرساعت کارگروهی ، استانداردهای اختصاص ی ارزش یابی و اعتباربخش ی آموزش ی     

استاندارد تدوین شد و متعاقب آن، راهنم ای   81حوزه و  9های آموزشی در نبیمارستا

ه ای  ارزشیابی نی ز ب ازنگری ش ده و راهنم ای ارزش یابی و اعتباربخش ی بیمارس تان       

ه ای ارزش یابی، س طوح    سنجه ارزیابی تدوین گردید در ت دوین س نجه   91آموزشی با 

 %70های ک امال ض روری از   ای تعیین شد و سنجهکامال ضروری و ضروری و توسعه

 کاهش یافت.   %48به 

 

 اجرای اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی

باتوج  ه ب  ه ت  دوین برنام  ه تح  ول و ن  وآوری در آم  وزش عل  وم پزش  كی ماموری  ت    

اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی ب ه دانش گاه عل وم پزش كی و خ دمات      

ین دانشگاه ب ه عن وان مج ری ط رح، س امانه ورود      بهداشتی درمانی ایران واگذار شد. ا
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دانشگاه ه ای عل وم پزش كی     1395اطالعات خودارزیابی را طراحی نمود. تا پایان سال 

اطالعات خودارزیابی بیمارستان های آموزشی خود را وارد سامانه نمودند. مقرر ش ده  

ذاری ش ده  است تا پایان ف روردین م اه، دبیرخان ه ه ای ک الن من اطق، اطالع ات بارگ         

گذاری نمایند تا دانشگاه علوم پزش كی  های تحت پوشش منطقه خود را صحهبیمارستان

ماه ه اول س ال    6و خدمات بهداشتی درمانی ایران با کم ک ارزیاب ان توجی ه ش ده، در     

ه  ا را انج  ام داده و گزارش  ات آن را ب  ه منظ  ور ارزش  یابی بیرون  ی بیمارس  تان 1396

ی اعتباربخشی به دبیرخان ه ش ورای گس ترش دانش گاه     بررسی و طرح در کمیسیون مل

 های علوم پزشكی ارسال نماید.  

 های دندانپزشکی کشور رتبه بندی دانشکده

ای تخصصی با هدف بررسی کمی عملكرد ه رتبه بندی دانشكده های واجد دوره

ن دانشكده ها صورت وضعیت تجهیزات و امكانات ای ٬های آموزشی و پژوهشیفعالیت

تا مقایسه وضعیت علمی و شناسایی نقاط قوت و ضعف با تبیین و بكارگیری  گرفت

 بندی صورت پذیرد.های جامع رتبهشاخص

دانشكده واجد دوره تخصصی دندانپزشكی در این ارزیابی مورد بازدید قرار  16

فعالیت  ٬سه محور فرآیند آموزشی کمیگرفتند. اساس ارزیابی بر مبنای بررسی 

 پژوهشی قرار داده شد.    آموزشیزات و امكانات پژوهشی و تجهی

با طراحی دو پرسش نامه و یک  چک لیست در طی بازدید و مكاتبه با دانشكده های 

 حیطه یاد شده گردید. در سه Ranking  مزبور اقدام به

 عبارتند از:  نكات قابل تامل در مورد این پروژه

 اکمیتی وزارت بهداشت به سیاست گذاری نوین در واگذاری بخشی از امور ح

 انجمن های علمی
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  تمرین اجرای فرایند همكاری مشترک با انجمن های علمی تخصصی در امور

 حاکمیتی

 :مصون سازی نتایج پروژه در گام فعلی از طریق 

o  بررسی صرفا کمی سه حیطه آموزشی، پژوهشی و زیرساختی 

o )پرهیز از قضاوت )ارزشیابی و اعتبار بخشی 

o تشویقی برای رتبه های برتر در هر حیطه انتخاب رویكرد 

o معرفی نشدن گروه های برتر درهررشته تخصصی 

  استفاده از نقاط قوت و جبران نقاط ضعف اولین تجربه برای اسقرار و

 استمرار این الگو

 سني بنای اجرای پروژه های مشابه در سایر دبیرخانه ها 
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 استانداردهای کالبدی دانشکده های پزشکی

موزشی دکتری پزشكی عمومی به لحاظ اهمی ت نق ش دان ش آموختگ ان، من ابع      دوره آ 

تخصیص یافته وطول دوره یک برنامه بسیار مهم و راهبردی درراستای ت امین نی روی   

انسانی مورد نیاز نظام ارائه خدمات سالمت کشور محسوب می شود. لذا  تعیین حداقل 

رای اطالع و به ره ب رداری مس آوالنی    شرایط وامكانات راه اندازی و تكمیل دوره فوق ب

که در خصوص راه اندازی و اجرای دوره فوق اقدام می نمایند الزم و ضروری به نظ ر  

 می رسد.  

در بررسی مستندات، تنها سند رسمی مصوب درباره حداقل امكان ات کالب دی ) فض ای    

مورد نی از   فیزیكی، تجهیزات آزمایشگاهی، بخشهای بالینی و سرپایی، و نیروی انسانی(

برای اجرای برنامه آموزش ی پزش كی عم ومی، مرب وط ب ه اساس نامه دانش كده ه ای         

 بود.   1361پزشكی مصوبه ستاد انقالب فرهنگی در سال 

 از جمله اقدامات انجام شده چهار سال گذشته به شرح ذیل است: 

  به منظور  تعیین ح داقل ش رایط و امكان ات کالب دی ض روری      1394در سال ،

ه برای راه اندازی و تكمیل دوره آم وزش پزش كی عمومی،اس تانداردهای    اولی ّ

کالبدی راه اندازی و تكمیل دوره دکترای پزشكی عمومی در چهار بخش:هی ات  

علمی، فضاهای آموزشی با امكانات و تجهی زات آم وزش ه ای عمل ی مرحل ه      

اها، های بالینی و س ایر فض    علوم پایه، امكانات و تجهیزات الزم برای آموزش

امكان ات و تجهی زات م ورد نی از در ب ورد پزش كی عم ومی ت دوین ش د و در          

شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی و شورای گسترش دانشگاههای علوم  

 .پزشكی تصویب و ابالغ گردید
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  تم ام دانش كده ه ا مل زم ب ه خودارزی ابی ب ر اس اس         1395و  1394در سال ،

ودارزیابی در دبیرخان ه بررس ی ش ده و    استانداردهای ابالغی شدند و نتایج خ

موارد نقص جهت اصالح ب ازخورد داده ش د. پیگی ری مس تمر ب رای برط رف       

 نمودن نواقص ادامه دارد   
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 معاونت آموزشی 

زمینه در دستاوردها  

    پزشکی علوم آموزش سازی  المللی بین    

    پزشکی علوم آموزش سازی  المللی زمینه بین در دستاوردها
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 سازی آموزش عالی بین المللی

س ریع ت ر و    روند تغییرات جوامع بشری در جهان امروز از هر زمان دیگری در ت اریخ، 

ان یافت می شوند، از چن رات، که در تمامی جنبه های زندگیمتنوع تر می باشد. این تغیی

آنها و سستی در سازگاری ب ا ای ن    پیچیدگی و ضرورتی برخوردارند که عقب ماندن از

 دراز مدت و یا همیشگی جوامع بیانجام د. در  می تواند به نقص، کندی و انزوای تحوالت

سایر جوامع و اجتماعات بش ری   اهمیت رقابت سازنده با این مقوله است که می توان به

ر ددر سیر تحوالت و تغییرات پی برد و ل زوم آن را درک نم ود؛ و    و هم پا بودن با آنها

 تبیین برنامه های راهبردی درازمدت مشخص شده و پایبن دی ب ه آنه ا    ضرورت ادامه،

  روشن می گردد.

 نظری ات  و دهبو بسیاری تغییرات دستخوش اخیر ی دهه دو در که هایی حوزه از یكی

 از ط والنی  زم انی  گذش ت  ب ا  . باش د  م ی  ع الی  آموزش است، دیده خود به را زیادی

 موض وع،  ای ن  ب ه  اقتص ادی  ص رفاً  نگ اهی  و عالی آموزش ی حوزه در انحصارطلبی

 قدرت حفظ عین در که اند رسیده نتیجه این به جهان نقاط اقصی در مختلف کشورهای

 نفع و تالش اساس بر که المللی بین فضای یک در تاس الزم حوزه، این در خود نفوذ و

 تفك ر  ط رز  ب ه  تب دیل  ت دریج  به فكر، طرز این .نمایند فعالیت است، شده ایجاد مشترک

 بین عالی آموزش و سازی المللی بین اکنون، هم و است گردیده عالی آموزش در لبغا

 .روند می شمار به حوزه این مباحب ترین مهم عنوان به المللی

 

 سازی آموزش عالی ایران های بین المللی مینهز

جامع ه   با توجه به مسیری که جهان امروز طی می کند، انزوای علمی علیه پیشرفت ه ر 

م انع برهانن د.    اساسی، خود را از این ریزی و اقدامات می باشد و جوامع باید با برنامه

موج ود خ ود، در    ه ای  های علم ی و پتانس یل   ایران به عنوان کشوری آگاه به سرمایه
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بهب ود بخش د. اس ناد     س ازی جایگ اه خ ود را    الملل ی  ص حنه ی ب ین   تالش است تا در

توسعه علم ی در   پیشرفت و ، ایران را در مسیر1404باالدستی از جمله سند چشم انداز 

چشم انداز، همه ی بخشهای مربوطه  میادین بین المللی می بینند. برای رسیدن به اهداف

آموزش عالی ایران ک ه نق ش    .این مسیر پیش ببرند را در هدفمند کشورباید با همكاری 

ب ردارد ک ه ب ا     کشور دارد، باید در راهی قدم اساس در پیشرفت های علمی و پژوهشی

هم گام باشد. کشورهایی که در این امر از رقبای خود  استانداردهای باالی جهان امروز

یی تأسیس کرده اند که اداره و انجام این سازمانها صورت نظام مند پیشی گرفته اند، به

 مفه وم  دست گرفته و با تشكیل نظامی جامع به پیشرفت دانشگاهها به سوی به امور را

 المللی سازی کمک کرده اند.  بین

دنی ا از   ی عمده در امر ارسال دانشجو به بخش های مختل ف   امروزه، ایران تأمین کننده

آمار مؤسس ه آم ار    یكای شمالی می باشد. طبقجمله کشورهای خاوردور، اروپا و آمر

مختلف جه ان مش غول    دانشجوی ایرانی در نقاط 51600، حدود 2014 در سال یونسكو

ف وق دکت ری هس تند و همچن ین      کسب م دارک مق اطع کارشناس ی ت ا     به تحصیل برای

خارج از کشور  تعداد دانشجویان ایرانی در بررسی های آماری نشانگر این امر است که

کشورها، داشتن روابط متقابل دانشگاهی در زمینه های  و به افزایش است. در بسیاریر

دانشجو، فرصت های مطالع اتی، همك ار یه ای تحقیق اتی،      انتقال جذب استاد و دانشجو،

 ه ای  پژوهشی و دیگر تعامالت دانشگاهی جزء الینفک سیاست گ ذاری -علمی مطالعات

جمل ه   ابعاد بین المللی در زمین ه ه ای مختل ف از   ملی می باشد. ایران نیز در توسعه ی 

چشم ان داز بیس ت    شده ای در دست اجرا دارد. در آموزش عالی، اقدامات برنامه ریزی

 اول اقتص ادی، علم ی و   ساله ی کشورمان، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه

اس الم و ب ا    اله ام بخ ش در جه ان    فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی،

ق انون برنام ه    16توجه ب ه م اده    همچنین با .تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل
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علم ی ب ا دانش گاه ه ا و نهاده ای آموزش ی و        پنج ساله پنجم توسعه، اهمیت گس ترش 

ذیربط از این برنام ه، ام ری ض روری اس ت. برنام ه ی       سازمانهای تحقیقاتی و حمایت

موارد در بین الملل ی   ه ی جذب دانشجوی خارجی، که از اهمزمین توسعه ی کشوری در

 آموزش عالی می باشد، دانشگاه ها را تشویق می کند که از ظرفی ت خ ود ب رای    سازی

 کنند. پذیرش این دانشجویان استفاده

 

 EducationIRANسامانه 

با وجود اهداف کلی مشخص 

در راه ب   ین الملل   ی س   ازی 

آم  وزش ع  الی، انگی  زه ه  ای 

گونی می تواند کش ورها  گونا

و مراکز آموزش ع الی را ب ه   

این سمت ه دایت نمای د. ب ین    

المللی سازی در هر کش وری  

بن  ا ب  ر زمین  ه ه  ای جامع  ه  

شناسی، فرهنگی، اقتصادی و 

آموزش  ی م  ی باش  د و ب  ا    

فرصت هایی روبروس ت ک ه   

م  ی توان  د از کش  وری ب  ه    

کشور دیگ ر بس یار متف اوت    

ینه های داخلی و همچنین نمونه ها و رون دهای خ ارجی و   باشد. با توجه به نیازها و زم

بین المللی، دستگاهی در چشم انداز برنامه ریزی ها وجود دارد که بتوان د م دیریت ب ین    
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المللی سازی دانشگاههای ایران را به دس ت گی رد و فعالیته ای دانش گاه ه ا را در ای ن       

ن ت ام ور ب ین المل ل دانش گاه      زمینه در مسیری هدفمند هدایت کند. بر این اس اس، معاو 

نهادی ملی  EducationIRANعلوم پزشكی تهران، طرح خود را برای تأسیس سازمان 

با همكاری وزارتخانه های امور خارجه، بهداشت، درم ان و آم وزش پزش كی و عل وم،     

تحقیقات و فناوری که به طور مستقل به فعالیت می پردازد، مط رح نم ود. ای ن س ازمان     

که در تمامی ابعاد بین المللی سازی آموزش عالی ای ران ایف ای نق ش م ی      پایگاهی است

کند و می تواند به عنوان ابزاری برای معرف ی وض عیت موج ود و داش ته ه ای مراک ز       

در ای ن راس تا، ای ن     .آموزش عالی و نظام آموزش عالی کش ور ب ه جه ان عم ل نمای د     

ی ابی، در مرحل ه ی اول، فرآین د    سازمان با انجام وظایفی در ح وزه ی تبلیغ ات و بازار  

جذب دانشجویان خارجی توسط دانشگاههای کشور را بهبود می بخش د و تس ریع م ی    

نماید. هم چنین، با تعیین و تبی ین معیاره ایی در س طح معیاره ای ب ین الملل ی، مراک ز        

آموزش عالی کشور را تشویق به ارتقا سطح کیفی و کمّی خدمات می نماید. پس از ط ی  

بازاریابی و ایجاد رابطه ب ین مراک ز آم وزش ع الی داخل ی و خ ارجی و انج ام        مراحل 

مسآولیت های توزیع درخواست های متقاضیان تحصیل در ایران، این مرکز می تواند با 

کمک به فعالیتهای بین المللی مراکز داخلی، در بهبود کیفی ت آنه ا س هم ب ه س زایی ایف ا       

موزش عالی می توانن د ب ا اح راز ش رایط م ورد      نماید. تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آ

 نیاز، از خدمات این مرکز بهره مند شوند و در بخشی از فعالیتهای آن شرکت نمایند.

 

 EducationIRAN مأموریت های

تالش خواهد نمود ت ا ب ا ارتق ا و تس هیل حض ور نظ ام        EducationIRAN در حقیقت

بین المللی در این زمین ه، ای ران را    آموزش عالی کشور و انسجام بخشی به فعالیت های

در عرصه ی آموزش عالی بین الملل ی معرف ی و برجس ته نمای د. ب ا ای ن پ یش ف ر ،         
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م ورد زی ر    3کارکردهایی برای این مرکز تعریف شده اند که موارد اصلی آنها در قال ب  

 :مطرح می گردند

 بین المللی سازی آموزش عالی ایران 

 لی ایرانارتقا کیفیت مراکز آموزش عا 

 فراهم آوردن منابع جدید در راستای اهداف ملی 

این سازمان به دنبال به دست آوردن اعتماد جهانی در زمین ه ه ای علم ی و دانش گاهی     

است. مشارکت های آموزشی و پژوهشی در راستای ص لح جه انی، رف اه ن وع بش ر و      

ه این سازمان به ایجاد محیطی امن برای توسعه ی جوامع از جمله موارد مهمی هستند ک

مأموریت های تعریف شده برای سازمان به صورت کلی شامل م وارد   .آنها توجه دارد

 :زیر می گردد

      دریافت و رسیدگی به درخواست های تحص یل در ای ران از ط رف متقاض یان

 خارجی و توزیع آنها بین مراکز آموزش عالی داخلی

 ن داخلی و خارجیمشارکت در جابه جایی دانشجویان، اساتید و متخصصی 

 رسیدگی به امور دانشجویان بین المللی شاغل به تحصیل در داخل کشور 

 حضور پررني در سایر کشورها با کمک سفارتخانه ها 

   حضور در همایش ها، نمایشگاه ها و سایر گردهمایی های بین المللی مربوط ه

 به عنوان نماینده ی تمامی دانشگاه ها و مؤسسات عضو

  روابط بین دانشگاهی میان دانشگاه های داخلی و خارجیتسهیل برقراری 

     جمع آوری اطالعات الزم از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش ع الی داخل ی ک ه

ای ن اطالع ات ب ه متقاض یان و عالق ه       به عضویت این مرکز درآمده اند و ارائه

 مندان تحصیل در ایران
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 د آنها از لحاظ کمی و همكاری با دانشگاههای داخلی جهت کمک به ارتقا و بهبو

 کیفی

 کمک به فرآیندهای اعتبارسنجی و اعتباربخشی مؤسسات آموزش عالی کشور 

سال گذشته به  4طی  EducationIRAN اقدامات انجام شده در راستای توسعه سامانه

 شرح زیر می باشد: 

    ن ام  ب ا  دفت ری  ارائ ه پیش نهاد ایج اد EducationIRAN  ی ا Study in Iran در 

 خارجه  ورام وزارت

 ط  رح ک  ردن ارائ  ه پیش  نهاد عمل  ی  EducationIRAN دفت  ر تأس  یس ب  ا 

EducationIRAN تهران پزشكی علوم الملل دانشگاه بین امور در معاونت   
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 کلی دفتر های تدوین سیاست EducationIRAN ، ه ای   مأموریت و انداز چشم

 :آن که عبارتند از

o تبادالت و ارتباطات بین فرهنگی 

o تماعی سازی و اجتماعی شدنمفهوم اج 

o انتقال تجربه و کسب تجربه 

o نیاز به حضور رایزنان علمی و فرهنگی 

o نیاز به ایجاد یک وب سایت چندزبانه برای دفتر EducationIRAN 

o بازنگری قوانین در خصوص جذب دانشجویان خارجی 

o        تعی ین چن د کش ور ه دف ب رای امتح ان ط رح EducationIRAN  در

 مراحل اولیه

  مدل دفترتبیین EducationIRAN   تبادل نظر در خصوص منش ور و س اختار ،

 این دفتر و تعیین کمیته های فرعی

 ثب    ت س    ه دامن    ه ی اینترنت    ی ب    ا آدرس ه    ای: Educationiran.com ،

Educationiran.net  و Educationiran.ir 

 دریافت سند تأسیس دفتر و دبیرخانه EducationIRAN   آم وزش "با عن وان- 

   "ایران

 رائه پیش نویس طرح راه اندازی پورتال اEducationIRAN  

  برنامه ریزی برای شروع فاز اجراییEducationIRAN 

       ارائه پیشنهاد جم ع آوری اطالع ات الزم از دانش گاهها و موسس ات آم وزش

 عضویتو خدمات  عالی عضو این پروژه و تعیین شرایط 

 انتشار خبر طرح تأسیس EducationIRAN ادی ملی با هدف ایجاد به عنوان نه

 و هدایت نظام آموزش عالی ایران به سمت بین المللی سازی آموزش عالی



1     

 آموزش علوم پزشکی در  مسیر تحول و نوآوری     217

 

 

   تشریح گردش کار ک اربران در پورت ال EducationIRAN    و تص ویب تعری ف

 سیستم این دانشگاه های برتر کشور در استانداردهای عضویت

  ارائ  ه  گ  زارش عملك  رد پورت  الEducationIRAN ی و بررس  ی ش  اخص ه  ا

 سایت های انگلیسی دانشكده هاوب ارزیابی کیفیت محتوایی

   تعریف شرایط اس تفاده از پورت ال EducationIRAN      و ارائ ه پیش نهاد آغ از

 عضوگیری دانشگاههای برتر کشور  

   بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف پورت الEducationIRAN    و تص میم

 رسی بهتر وی به اطالعاتبر محور قرار گرفتن دانشجو در پورتال برای دست

 

       برگ  زاری جلس  ه ای پیرام  ون تج  ارب و برنام  ه ه  ای س  ایر کش  ورها در

استانداردسازی و بین المللی سازی شبكه بهداشت، آم وزش ع الی پزش كی و    

 کشور 1404چشم انداز سند 
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      ارائه دسترسی جهت ورود به فضای مدیریتی زیرس ایت ه ای ش ش دانش گاه

ی علوم پزشكی ته ران، ته ران، ص نعتی ش ریف،     برتر کشور شامل دانشگاهها

 صنعتی امیرکبیر، علوم پزشكی شیراز و علوم پزشكی شهید بهشتی

   استخدام نیروی متخصص جهت انجام امور دبیرخانهEducationIRAN  

  بررسی وبسایتEducationIRAN      و ارائه گ زارش وض عیت موج ود و رون د

نی و می زان فعالی ت در   پیشرفت دانشگاهها ی عضو در خص وص اط الع رس ا   

 وبسایت

    بررسی و شناسایی نقاط قوت و ض عف وبس ایتEducationIRAN   از لح اظ

 محتوایی و گرافیكی

     ارائه پیش طرح ارتق اء یافت ه وبس ایتEducationIRAN    از لح اظ گرافیك ی و

 محتوایی

   اج  رای ف  از مطالع  اتی ب  ه منظ  ور ت  دوین و تعی  ین ض  وابط و اس  تانداردهای

ب ر اس اس سیس تم ه ای اعتباربخش  ی      EducationIRAN عض ویت در مرک ز  

 آمریكا و اروپا

  ارائه نسخه اول استانداردها و تهیه چارت سازمانی 

   :ایجاد ایمیل رسمی مرکز با عن وانoffice@educationiran.com   و طراح ی و

 چاپ ست اداری )شامل سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه(

    طری ق چ اپ بروش ورهای اط الع رس انی       آغاز تبلیغ ات و ام ور بازاری ابی از

و دو ن وع   EducationIRANلتی جهت معرفی مرکز  3)شامل یک نوع بروشور

 لتی جهت معرفی دانشگاههای عضو و معرفی کشور ایران(   2بروشور 

      شرکت در نمایشگاه روز بین الملل دانشگاه علوم پزش كی ته ران ب ه م دت دو

 روز و معرفی این مرکز
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کارشناسان ستادی و دانشگاههای علوم پزشكی کش ور برنام ه ه ای    از طریق همكاری 

درسی مختلفی در این سامانه درج شده و افراد به صورت مس تمر ب ه منظ ور اط الع از     

ته و امكانات آموزشی کشور از این سامانه بازدید می نمایند. تعداد برنامه های قرار گرف

 می باشد:ل گذشته به شرح زیر آمار بازدید های انجام شده از سامانه طی چندسا

 2015ر  2016سال 

  :6تعداد برنامه های قرار گرفته در سامانه 

  :46،491تعداد کل بازدید ها 

 2016ر  2017سال 

  :67تعداد برنامه های قرار گرفته در سامانه 

  :743،607تعداد کل بازدید ها 

 

 تدوین شبکه تبادالت علمی با مراکز بین المللی

توسعه یافت ه ب ا جایگ اه اول اقتص ادی،      بیست ساله، ایران کشوری استدر چشم انداز 

علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اس الم  

و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل. حوزه آموزش علوم پزشكی کش ور نی ز   

حقق این چش م ان داز برنام ه ری زی     همپای سایر حوزه ها، ضروری است در راستای ت

نماید. لذا در تدوین بسته های تحول و نوآوری به این مهم توج ه وی ژه ش ده و ترس یم     

نقشه راه روشنی ب رای ایج اد ش بكه تب ادالت علم ی ب ا مراک ز ب ین الملل ی ب ه عن وان            

ماموریتی ویژه پیگیری می شود. کارهای انج ام ش ده در زمین ه ت دوین نقش ه راه ب ین       

 للی سازی آموزش علوم پزشكی عبارتند از:  الم



     

    پزشکی علوم آموزش یساز المللی بین    زمینه در دستاوردها    220

 

 آموزش ی  م دیران  -دانشمندان )با طرح شامل جلسات مشورتی اولیه مقدمات-  

س ازی،   ش بكه  کارشناس ان  – ذینف ع  س ازمانهای  رابط ین  -المل ل  بین مدیران

 مقال  ه94565فارس  ی،  مقال  ه 180بازرگ  انی، متدولوژیس  ت( و م  رور مت  ون) 

 انگلیسی(

 
 طرح و تصویب در مرکز تحقیقات آموزش پزشكی اصفهان نوشتن پروپوزال 

 آموزش ی  نفعان شامل ذی نفعان درون سازمانی)مدیران ذی نظرات گردآوری 

وزارتخان ه،   و ه ا  دانش گاه  المل ل  ب ین  روابط وزارتخانه، مدیران و ها دانشگاه

 خ  ارجی دانش  جویان کش  ور، مس  وولین ه  ای دانش  گاه خ  ارجی دانش  جویان

المللی(  بین های برنامه اجرای حوزه در تجربه با ر، کاربرانکشو های دانشگاه
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ن ور، وزارت عل وم    و ذی نفعان برون سازمانی)افراد با تجربه در دانشگاه پیام

 ولین امنیتی (آو دانشگاه آزاد، رایزن های فرهنگی، رایزن های علمی، مس

 عالی آموزش سازی المللی بین مفهوم تبیین 

 عالی آموزش سازی مللیال بین های مولفه تبیین 

 آم وزش  س ازی  الملل ی  ب ین  تهدی دهای  و ه ا  فرصت ضعف، قوت، نقاط تبیین 

 ایران پزشكی علوم

 پزش كی  عل وم  ه ای  دانش گاه  سازی المللی بین روند و موجود وضعیت تعیین 

 ایران

 علوم های دانشگاه و کشورها سازی المللی بین روند و موجود وضعیت تعیین 

 جهان پزشكی

 علمی های شبكه شناسایی 

 ک اربری  تجرب ه  دانشگاهها)استخراج کاربری تجربه تعیین(user experience)  

 کشور( برتر دانشگاه 12و  جهان برتر دانشگاه 25

 از اس تفاده  با آموزشی های دوره برای بالقوه مشتریان و دهندگان ارائه تعیین 

 کاوی وب

 زشكیپ علوم آموزش سازی المللی بین کالن انداز چشم تدوین 

 پزشكی علوم آموزش سازی المللی بین خرد اندازهای چشم تدوین 

 تدوین اهداف بین المللی سازی آموزش علوم پزشكی 

 پزشكی علوم آموزش سازی المللی بین جهت های عملیاتی بسته تدوین 

 عل وم  آموزش سازی المللی بین تدوین فهرست آیین نامه های مورد نیاز جهت 

 پزشكی
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  تدوین نقشه راه بین المللی سازی آم وزش عل وم پزش كی    برگزاری گردهمایی

 جل ب  و مفه وم  ای ن  ب ا  دانش گاهی  و وزارت ی  مس وولین  س اختن  آش نا  جهت

 1395 ماه شهریور 17 تاریخ در فرایند ادامه و سازی پیاده برای آنها همكاری

  جه ت  در پزش كی  عل وم  آموزش سازی المللی بین عنوان با همایشیبرگزاری 

 1395آذر  17کشور در تاریخ  کل به المللی بین تتجربیا انتقال

 

 
 

 نقشه آمایش بین الملل

توسعه بین المللی آموزش علوم پزشكی به عنوان یكی از محورهای مهم برنامه تحول و 

نوآوری در آموزش علوم پزشكی  مورد توجه ویژه قرارگرفته است. باتوجه به وس عت  

موج ود در هری ک از من اطق آمایش ی،     کشور جمهوری اسالمی ای ران و ظرفی ت ه ای    

ریزی مناسب برای گسترش روابط بین الملل در بستر مناطق آمایش ی م ی توان د    برنامه

راهبردی موثر در اجرای بسته توسعه بین المللی آموزش علوم پزشكی کشور باشد. در 

 های معاون ت الملل علوم پزشكی کشور با مشارکت حوزههمین راستا برنامه آمایش بین
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آموزشی و امور بین الملل این وزارت تدوین گردیده و به مناطق آمایش ی کش ور اب الغ    

 شده است.  

 
 

 اعتباربخشی بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

نظام های ارزشیابی آموزش عالی در سطوح ملی و بین المللی همواره مورد تاکید ق رار  

ن به دفع ات ب ه اهمی ت جایگ اه ارزش یابی و      گرفته است. در اسناد باالدستیِ کشور ایرا

اصالح آموزش عالی در کشور پرداخته شده است. برای نمونه می توان ب ه س ند چش م    

انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی جمهوری اسالمی ای ران، نقش ه ج امع علم ی کش ور و بس ته ه ای تح ول و         
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نوآوری آموزش علوم پزشكی استناد کرد که به لزوم توجه ب ه ارزش یابی در آم وزش    

 عالی تاکید کرده اند.  

. در سطوح بین المللی نیز می توان به بیانی ه مع روف س ازمان ای ی. س ی. اف. ام. ج ی      

Educationa Commission) for Foreign Medical Graduates )     اش اره ک رد ک ه

ملزم ب ه دریاف ت اعتباربخش ی از     2023زشكی در دنیا را تا سال تمامی دانشكده های پ

 سازمان های معتبر می کند.   

 
اعتباربخشی بعنوان مهم ترین ابزار تضمین کیفیت در حوزه های مختلف مانند آم وزش  

مات درمانی مطرح اس ت ک ه ب ه منظ ور حص ول اطمین ان از اح راز ح داقل         عالی و خد

استانداردهای قابل پذیرش انجام می شود. هر چند م دل ه ای ارزی ابی متع ددی ب رای      

سنجش کیفیت آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته اس ت، از می ان ای ن م دل ه ا م دل       

ل ارزی ابی اختصاص ی   اعتباربخشی از پذیرش جهانی برخوردار است و ب ه عن وان م د   

 آموزش عالی در بسیاری از کشورها و دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

http://www.ecfmg.org/about/initiatives-accreditation-requirement.html
http://www.ecfmg.org/about/initiatives-accreditation-requirement.html
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)ب ه  بر همین اساس، دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشكی کشور 

س  وی معاون  ت آموزش  ی وزارت بهداش  ت درم  ان و آم  وزش اختص  ار دبیرخان  ه( از 

تشریح اهمیت و چگونگی اجرای فرایند اعتباربخش ی زمین ه    پزشكی ماموریت یافته تا با

ت ا اق داما تحقق این امر را برای دانشگاه های داوطلب در کشور فراهم کند. در این راست

 زیر صورت پذیرفته است.

 طراحی پورتال اطالع رسانی تحت و :  

رم ثبت نام فو تعبیه  iqaan.tums.ac.irو  gsia.tums.ac.ir/iqaanدبیرخانه به آدرس 

درآنپورت ال تح ت وب دبیرخان ه     داوطل ب  یدانش گاه ه ا   یب را  یالملل نیب یاعتباربخش

اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های علوم پزشكی کشور به دو زبان فارسی و انگلیسی 

صفحه تولید شده به هر دو زبان است. پورت ال   270طراحی شده است و دارای بیش از 

، «خودارزی  ابی»، «اعتباربخش  ی»، «درب  اره ش  بكه»مانن  د دارای بخ  ش ه  ای متع  ددی 

و ... است. هر بخش نیز دارای اطالع ات جزئ ی ت ری در هم ان     « تقاضای اعتباربخشی»

با استفاده از این پورتال در دفع ات متع دد اق دام ب ه جم ع آوری اطالع ات        حوزه است.

داد اخب ار م نعكس   دانشگاه های داوطلب اعتباربخشی شده است. الزم به ذکر اس ت، تع   

خبر است که محتوای آن در ض میمه   52بالغ بر 1395شده در پورتال تا پایان بهمن ماه 

 این سند ارائه شده است.

 دو کارگاه آموزشی در محل دبیرخانهبرگزاری   

و  1395ش هریور   8در ت اریخ  « پیاده سازی اعتباربخشی بین الملل ی »کارگاه آموزشی  

ر معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشكی تهران برگزار ش د و  در محل دبیرخانه واقع د

 29در آن تعداد چهار دانشگاه علوم پزشكی و یک دانش گاه غی ر عل وم پزش كی )جمع اً      

پیش از برگزاری کارگ اه،   نفر( حضور یافت. کارگاه به مدت پنج ساعت به طول انجامید.

ط ب و ب ا اس تفاده از پورت ال     به منظور آش نایی ب ا نی از اطالع اتی دانش گاه ه ای مخا      
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دبیرخانه نیاز سنجی آموزشی از شرکت کنندگان به عمل آمد و محت وای آموزش ی ب ر    

این اساس تنظیم شد. الزم به ذکر است، پس از برگزاری این کارگ اه، نظرس نجی نش ان    

از شرکت کنندگان میزان رضایت مندی از برگزاری کارگاه را خ وب ی ا بس یار     89داد %

 .نیز میزان کاربردی بودن آن را خوب یا بسیار خوب اعالم کرده اند 88خوب و %

در « ب ا تمرک ز ب ر ش اخص ه ا      پیاده سازی اعتباربخشی بین الملل ی »کارگاه آموزشی 

و در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشكی تهران برگ زار ش د و در    1395اسفند  7تاریخ 

نف ر(   68ی ر عل وم پزش كی )جمع اً     دانشگاه علوم پزشكی و یک دانش گاه غ  12آن تعداد 

 حضور یافت. کارگاه به مدت شش ساعت به طول انجامید.

نكته ویژه در این کارگاه، برگزاری کارگروه های اختصاصی به تفكیک هر یک از ح وزه  

های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بین الملل و پشتیبانی جهت معرف ی ش اخص ه ای    

 كمیل فرم های خودارزیابی بود.اعتباربخشی در هر حوزه و چگونگی ت

از ش رکت   85الزم به ذکر است، پس از برگ زاری ای ن کارگ اه، نظرس نجی نش ان داد %     

نی ز   95کنندگان میزان رضایت مندی از برگزاری کارگاه را خ وب ی ا بس یار خ وب و %    

 .میزان کاربردی بودن آن را خوب یا بسیار خوب اعالم کرده اند

 لب اعتباربخشی بین المللیحضور در دانشگاه های داوط

 قیداوطلب را از طر یالزم به دانشگاه ها یاز آموزش ها و مشاوره ها یبخش رخانهیدب

 ای  دانشگاه داوطلب  سهیرئ آتیداوطلب )شامل جلسات ه یدانشگاه ها تیحضور در سا

  .است دهیداوطلب( به انجام رسان یالملل دانشگاه ها نیمعاونت ب

ت ا جلس ه ب ا     س ه یرئ تی  هآ یاز جلسات سطح ب اال  یفیو طجلسات مختلف بوده  سطح

 10ب الغ ب ر    1395جلسات در سال  نگونهی. تعداد اردیگ یکارشناسان مربوطه را در برم

در شهر  یو دانشگاه خوارزم یبهشت دیشه یمورد و مربوط به دو دانشگاه علوم پزشك

 تهران بوده است.
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میزبررانی از دانشررگاه هررا در محررل 

 دبیرخانه

یرخان  ه بخش  ی از آم  وزش ه  ا و دب

مشاوره های الزم به دانش گاه ه ای   

داوطل   ب را از طری   ق میزب   انی از  

م  دیران و ی  ا کارشناس  ان دانش  گاه 

های داوطلب در مح ل دبیرخان ه ب ه    

 انجام رسانیده است. 

 1395تعداد اینگونه جلسات در سال 

ب  الغ ب  ر ش  ش م  ورد و مرب  وط ب  ه 

چهار دانشگاه عل وم پزش كی ش هید    

خش ی و دانش گاه   شتی، دانشگاه علوم پزشكی سمنان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانببه

 خوارزمی بوده است.

 

 ارائه مشاوره های تلفنی و ایمیلی

دبیرخانه بخشی از آموزش ها و مشاوره های الزم به دانشگاه های داوطلب را از طریق 

اوطل ب انج ام داده اس ت.    مكاتبات اتوماسیونی، ایمیلی و نیز تلفن ی ب ه دانش گاه ه ای د    

مشاوره های تلفنی به دلیل غلبه ب ر بع د مس افت از تن وع بیش تری برخ وردار ب وده و        

شامل ارائه توضیحات به دانشگاه علوم پزشكی شیراز، دانشگاه علوم پزش كی س منان،   

دانشگاه علوم پزشكی ارومی ه، دانش گاه عل وم پزش كی ش هید بهش تی، دانش گاه عل وم         

خشی، دانشگاه عل وم پزش كی مش هد، دانش گاه عل وم پزش كی گ یالن،        بهزیستی و توانب
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دانشگاه علوم پزشكی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشكی اه واز، دانش گاه عل وم پزش كی     

 اصفهان و دانشگاه خوارزمی بوده است.

دقیق ه   30الزم به ذکر است حداقل زمان صرف ش ده ب رای ارائ ه توض یحات مق دماتی      

دقیقه برای ه ر مكالم ه ب وده اس ت.      15ی دیگر توضیحات حداقل برای هر مكالمه و برا

دبیرخانه همچنین اطالعات و فرم های مورد نیاز برای اعتباربخش ی را از طری ق ایمی ل    

در اختیار دانشگاه های داوطل ب ق رار    iqaan@tums.ac.irرسمی دبیرخانه به آدرس 

 داده است. 

 شی بین المللیپیشرفت دانشگاه ها در پیاده سازی اعتباربخ

 1پیشرفت کار دانشگاه ها در کوهورت 

در شكل زی ر نش ان داده ش ده اس ت. دانش گاه       1 کار دانشگاه ها در کوهورت شرفتیپ

دانشگاه هایی هستند که موفق به شرکت در نخستین و دوم ین کارگ اه    1های کوهورت 

زم جه ت  ( ش ده ان د و آم وزش ه ای ال    1395آموزشی دبیرخانه )در شهریور و اس فند  

 اجرای خودارزیابی و تكمیل تقاضانامه سازمان اعتباربخش را دریافت کرده اند.
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 2پیشرفت کار دانشگاه ها در کوهورت 

در شكل زی ر نش ان داده ش ده اس ت. دانش گاه       2کار دانشگاه ها در کوهورت  شرفتیپ

زش ی  دانشگاه هایی هستند که موفق به شرکت در دوم ین کارگ اه آمو   2های کوهورت 

( شده اند و آموزش ه ای الزم جه ت اج رای خودارزی ابی و     1395دبیرخانه )در اسفند 

 تكمیل تقاضانامه سازمان اعتباربخش را دریافت کرده اند.

 
 2: پیشرفت کار دانشگاه ها در کوهورت 8 نمودار شماره

 

در الزم به ذکر است دانشگاه علوم پزشكی تهران به عنوان نخستین دانشگاه در کش ور  

المللی شد. به دنبال ای ن موفقی ت و ب ه    موفق به اخذ گواهی اعتباربخشی بین 1392سال 

، ش بكه  1393منظور عملیاتی ک ردن ش اخص ه ای اعتباربخش ی در دانش گاه در س ال       

تضمین کیفیت و اعتباربخشی بین المللی دانشگاه علوم پزشكی تهران با س اختاری س ه   

د ش بكه تض مین کیفی ت و اعتباربخش ی     سطحی شكل گرفت. سطح نخست ش امل س تا  

دانشگاه اس ت. س طح دوم ش امل کمیت ه تخصص ی معاون ت ه ا در تض مین کیفی ت و          

اعتباربخش  ی اس  ت و س  طح س  وم ش  بكه ش  امل ک  ارگروه ه  ای تض  مین کیفی  ت و    

اعتباربخشی در دانشكده ها است. عالمت ستاره در سطح دوم نشانگر وج ود راب ط در   
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ن، دبیرخانه شبكه که با رني زرد مشخص ش ده اس ت   هر کمیته تخصصی است. همچنی

بازوی اجرایی شبكه و هماهني کننده اجرای فرایندها در اعتباربخشی اس ت. ش كل زی ر    

 این ساختار را نشان می دهد.

 
 

تهران  یدانشگاه علوم پزشك یالملل نیب یو اعتباربخش تیفیک نیسند تضم بیتصو رویپ

، 1392 10 30أت رئیس  ه دانش  گاه ب  ه ت  اریخ در چه  اردهمین جلس  ه دوره چه  ارم هی  

 ،یپژوهش   ،یاز معاونان آموزش کیدانشگاه و هر  سیجلسات ستاد شبكه با حضور رئ

من ابع ب ه ص ورت س االنه و      یزی  ر رنام ه و ب تیریالملل، و توسعه م د  نیب ،ییدانشجو

 یبا حضور رابط ان ب ه ص ورت م نظم در فواص ل زم ان       یتخصص یها تهیجلسات کم

  هر سال برگزار شده است.مشخص در 
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دانشگاه عل وم پزش كی ته ران ه م اکن ون پ س از گذش ت چه ار س ال درص دد تمدی د            

 است. 1396اعتباربخشی بین المللی در اردیبهشت 

 

 ارتقای الگوی ارزشیابی مراکز آموزش بین المللی

برنامه های تح ول و ن وآوری در آم وزش عل وم پزش كی ب ه عن وان نقش ه راه ح وزه          

لی سالمت کشور از حدود یک سال پیش تدوین ش ده و از طری ق واس پاری    آموزش عا

ماموریت های روشن به دانشگاههای علوم پزشكی کشور در دست اجرا اس ت. در ای ن   

برنامه ه ا توس عه ب ین الملل ی آم وزش عل وم پزش كی کش ور و برنام ه ری زی جه ت            

اس ت ک ه م ورد توج ه     ساماندهی مراودات بین المللی در این حوزه از جمله محورهایی 

 قرار گرفته است. 
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در این بین حوزه مرکز خدمات آموزش ی، مس آولیت ارزی ابی دانش گاههای خ ارجی و      

 مدارک دانش آموختگان این دانشگاهها را نیز بر عهده دارد.  

بی ش ک به ره ب رداری از اس تانداردهای معتب ر ب ین الملل ی در ارزی ابی دانش گاههای          

فارغ التحصیالن این دانشگاهها می تواند زمینه ه ای ارتق ای   خارجی و مدارک تحصیلی 

نظام سالمت کشور همگام با مجامع بین المللی را فراهم آورد. ب ر هم ین اس اس وزارت    

بهداشت، درمان و آموزش پزشكی عالوه بر بررسی های ویژه وزارت متبوع، نظام های 

رین نظام ه ای رتب ه بن دی    که بعضا از پراستنادت Shanghaiو  Times QS٬رتبه بندی 

جهانی است را مالک عم ل ق رار داده و س االنه فهرس ت دانش گاههای خ ارجی مج ری        

 آموزش علوم پزشكی که مورد تایید می باشند را منتشر می نماید.  

در این راستا با بررسی ه ای کارشناس ی م دنظر وزارت بهداش ت، درم ان و آم وزش       

 500و  Timesدانش  گاه برت  ر  OS ،800ر دانش  گاه برت   700پزش  كی و درنظ  ر گ  رفتن 

لیست نهایی دانشگاههای خارج از کش ور م ورد تایی د وزارت     Shanghai دانشگاه برتر

در رشته های علوم پزشكی تهیه و با  2017 18متبوع جهت ورودی های سال تحصیلی 

تایید وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مطابق با رای صادره در دویست 

بیست و پنجمین جلسه شورای ع الی ارزش یابی م دارک دان ش آموختگ ان خ ارج از        و

 ، تصویب شد.  1395 7 27کشور مورخ 

الزم به ذکر است این لیست س الیانه م ورد ب ازنگری ق رار گرفت ه و از س ال تحص یلی        

مذکور صرفا دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایی د ب وده و   

 ره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشند. مدارک صاد
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 ارتقای الگوی ارزشیابی مدارک تحصیلی

نقش تحصیالت تكمیلی در نظام سالمت و ارتقای جایگ اه کش ور در ح وزه    با توجه به  

های بین المللی، در برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی به این مق اطع  

رتبط با این حوزه طراحی شده و در دس ت پیگی ری   توجه ویژه ای شده و برنامه های م

 است. 
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از سوی دیگر نظام سالمت کشور با افرادی روبرو است که تحصیالت تكمیل ی خ ود را   

در کشورهای حوزه اروپا گذرانده و متقاضی ادامه تحصیل یا ارائ ه خ دمات در کش ور    

 فارغ التحص یالن خ ارج  می باشند. بر همین مبنا مدارک تحصیلی این افراد همانند سایر 

گی رد. ل یكن   از کشور در شورای عالی ارزشیابی وزارت متبوع مورد ارزیابی ق رار م ی  

ضروری است تا با مالحظات خاصی، افرادی در این مقاطع پذیرفته شوند که از س وابق  

 علمی و تجربی باالتری برخوردار بوده و بتوانند زمینه های کاربست ای ن س وابق را در  

 مت کشور فراهم آورند.  نظام سال

بر همین اساس دانشگاههای اروپایی م ورد تایی د وزارت بهداش ت، درم ان و آم وزش      

دس ته اروپ ای غرب ی، بل وک      3پزشكی به لحاظ سطح علمی و فرایندهای آموزش ی ب ه   

شرق و کشورهای مشترک المنافع تقسیم شدند و با تایید وزیر محترم بهداشت، درم ان  

ق رای صادره در دویس ت و بیس ت و پنجم ین جلس ه ش ورای      و طب و آموزش پزشكی

، مقرر شد ب ا  1395 7 27عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور مورخ 

در نظر گرفتن ضوابط فعل ی کش ورهای ح وزه اروپ ا )اروپ ای غرب ی، بل وک ش رق و         

ر ی و س ابقه ک ا  مشترک المنافع(، مدرک بورد اروپا و سابقه کار افراد )اعم از هیات علم  

درمانی( در نحوه ارزشیابی مدارک تخصصی لحاظ گردیده و با در نظر گ رفتن کش ور   

محل تحصیل فرد، مدارک ایشان براساس مراحلی که در مص وبه قی د ش ده ارزش یابی     

 گردد.  
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 آمار دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در کشور 

مص ادیق توس عه ب ین     جذب دانشجوی خارجی در حوزه علوم پزشكی کش ور یك ی از  

الملل آموزش علوم پزشكی است. در واقع دانشجویان خارجی که در کشور تحصیل می 

کنند، بعد از فراغت از تحصیل سفیران جمهوری اسالمی ایران در کش ور خ ود خواهن د    

بود و فرهني و زب ان کش ور را ب ه س ایر جه ان معرف ی م ی نماین د. همچن ین تربی ت           

ه و س ایر کش ورهای مس لمان در کش ور زمین ه کم ک ب ه        دانشجویان کشورهای منطق

ارتقای سالمت این کشورها را نیز فراهم می آورد. لذا بدین منظ ور ض روری اس ت ت ا     

ضمن معرفی ظرفیت های موجود، شرایطی فراهم آید تا اقب ال دانش جویان خ ارجی ب ه     

رنامه تح ول  تحصیل در دانشگاه های علوم پزشكی کشور افزایش یابد. با آغاز اجرای ب

و نوآوری در آموزش علوم پزشكی یكی از مواردی که مورد توج ه وی ژه ق رار گرف ت     

افزایش جذب دانشجویان خارجی در دانشگاههای علوم پزشكی کشور است. جداولی که 

در ادامه می آید وضعیت تحصیل این دانشجویان را در دانشگاههای علوم پزشكی ایران 

 نشان می دهد. 
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 1392یان غیرایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی در سال آمار دانشجو

 
 1392: آمار دانشجویان غیرایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشكی در سال 5 جدول شماره
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 1392غیرایرانی به تفکیک کشور در سال   آمار دانشجویان

 
 1392تفكیک کشور در سال : آمار دانشجویان  غیرایرانی به 6جدول شماره 
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 1392درسال به تفکیک مقطع پذیرفته شدگان بورسیه غیر ایرانی دانشگاههای علوم پزشکی تعداد

 
 1392درسال به تفكیک مقطع پذیرفته شدگان بورسیه غیر ایرانی دانشگاههای علوم پزشكی تعداد: 7جدول شماره 
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 1393: آمار دانشجویان بورسیه غیرایرانی به تفكیک دانشگاه در سال 8جدول شماره 
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 1393غیرایرانی به تفکیک کشور در سال   آمار دانشجویان

 

 1393آمار دانشجویان  غیرایرانی به تفكیک کشور در سال : 9جدول شماره 
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 1393ل غیرایرانی به تفکیک کشور در سا  آمار دانشجویان

 
 1393آمار دانشجویان  غیرایرانی به تفكیک کشور در سال : 9جدول شماره 
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 1393غیرایرانی به تفکیک کشور در سال   آمار دانشجویان

 

 1393آمار دانشجویان  غیرایرانی به تفكیک کشور در سال : 9جدول شماره 
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 1393لدرسا به تفکیک مقطع علوم پزشکی پذیرفته شدگان و دانشجویان بورسیه غیر ایرانی دانشگاههاید تعدا

 

 1393لدرسا به تفكیک مقطع پذیرفته شدگان و دانشجویان بورسیه غیر ایرانی دانشگاههای علوم پزشكید تعدا: 10جدول شماره 
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1394ایرانی به تفكیک دانشگاه در سال : آمار دانشجویان بورسیه غیر11جدول شماره 
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1394: آمار دانشجویان بورسیه غیرایرانی به تفكیک دانشگاه در سال 11جدول شماره 



     

    پزشکی علوم آموزش سازی المللی بین    زمینه در دستاوردها    246

 

1394: آمار دانشجویان بورسیه غیرایرانی به تفكیک دانشگاه در سال 11شماره جدول 
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 1394آمار دانشجویان غیرایرانی به تفکیک کشور در سال 

 
 1394: آمار دانشجویان غیرایرانی به تفكیک کشور در سال 12جدول شماره 
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 1394آمار دانشجویان غیرایرانی به تفکیک کشور در سال 

 
 1394: آمار دانشجویان غیرایرانی به تفكیک کشور در سال 12 جدول شماره
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 1394آمار دانشجویان غیرایرانی به تفکیک کشور در سال 

 
 1394: آمار دانشجویان غیرایرانی به تفكیک کشور در سال 12جدول شماره 
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 1394درسال به تفکیک مقطع های علوم پزشکی دانشجویان بورسیه غیر ایرانی دانشگاهآمار 

 
 1394درسال به تفكیک مقطع های علوم پزشكی دانشجویان بورسیه غیر ایرانی دانشگاه: آمار 13جدول شماره 

 

 نفر( براساس معدل مكتسبه زبان تكمیلی فارسی در133مقررگردید تصمصیم گیری در خصوص مقاطع ورشته های متقاضیان پذیرفته شده )* 

 د و افراد فوق الذکر در حال حاضر مشغول گذراندن دوره زبان می باشند.دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( باش
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 1395آمار دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در کشور در سال 

 
 1395آمار دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در کشور در سال : 14جدول شماره 
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 1395آمار دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در کشور در سال 

 

 1395آمار دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در کشور در سال : 14جدول شماره 
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 1395آمار دانشجویان بورسیه غیر ایرانی دانشگاه های علوم پزشکی به تفکیک مقطع درسال

 

 1395قطع درسالآمار دانشجویان بورسیه غیر ایرانی دانشگاه های علوم پزشكی به تفكیک م: 15جدول شماره 
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تا  1390کشور دارای بیشترین تعداد متقاضی  )از سال  15تعداد ثبت شده دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های علوم پزشكی در : 9نمودار شماره 

 کنون(
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 تا کنون( 1390)از سال ای خارجی در رشته های علوم پزشكی : تعداد ثبت شده دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در دانشگاهه10نمودار شماره 
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تا  1390)از سال : وضعیت ثبت شده تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های علوم پزشكی دانشگاههای خارجی  در مقاطع تحصیلی مختلف 11نمودار شماره 

 کنون(
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 باز مهندسی فرآیند انتقال دانشجو

رخانه شورای دبی مداخالتدر این زمینه 

در و تخصصی  آموزش دندانپزشكی

 خصوص ارزشیابی مدارک تحصیلی

آخرین گروه های دانش آموختگان خارج 

از کشور با برگزاری آزمون جایابی و 

معرفی افراد به دانشگاهها برای شروع 

همراه بود.اصالحیه مربوط به تحصیل 

 1394این آزمون در تاریخ  خرداد ماه

 صورت پذیرفت.

 سال شاهد ارتقای کیفیت این 2یسه نتایج دو نوبت آزمون جایابی در فاصله در مقا

 فرایند هستیم. 
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  معاونت آموزشی

 دستاوردها در زمینه

 توسعه زیرساخت های آموزش علوم پزشکی 

 توسعه زیرساخت های آموزش علوم پزشکی زمینه در دستاوردها
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 تامین منابع مالی نوین برای ارتقای آموزش عالی سالمت

وجود منابع مالی و فیزیكی یكی از الزامات اجرای برنامه ها و سیاس ت ه ای س ازمانی    

نوآوری در آموزش علوم پزشكی با پیگیری از است. پس از تدوین برنامه های تحول و 

سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسالمی ، بودجه دانشگاههای عل وم پزش كی   

 1396میلی ارد ری ال در س ال     47613بالغ ب ر  به  1392میلیارد ریال در سال  17525از 

 درصد رشد( افزایش یافته است.  172)

 

 1392های علوم پزشكی از سال  دانشكده  دانشگاهسالمت  آموزش عالیبودجه : 12نمودار شماره 

 )ارقام به میلیارد ریال( 1396لغایت 

 

همچنین با پیگیری از سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسالمی ، بودجه ح وزه  

ارد میلی   298ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درم ان و آم وزش پزش كی  از    
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درص د رش د( اف زایش     602) 1396میلیارد ریال در س ال   2091به  1392ریال در سال 

  یافته است. 

 

 یال(: بودجه حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت متبوع )ارقام میلیارد به ر13نمودار شماره 

 
ای نابع مالی ن وین ب رای ارتق    تامین معالوه بر اقدامات فوق الذکر امور زیر در راستای 

 آموزش عالی سالمت صورت گرفته است: 

 میلی ارد   120) ایجاد ردیف مستقل اعتباری جهت دانشگاه علوم پزشكی مجازی

و مرکز ملی تحقیق ات   (1396میلیارد ریال در سال  320و  1395ریال در سال 

 و 1395میلی ارد ری ال در س ال ه ای      300) راهبردی آم وزش عل وم پزش كی   

1396) 

      پیگیری جهت ایجاد ردیف مستقل اعتباری جدی د جه ت س تاد وزارت بهداش ت

 عالوه بر افزایش اعتبارات سایر ردیف های موجود
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 ارتقای بدنه هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی

نظام آموزش پزشكی کشور، متولی تربیت و تأمین سرمایه انسانی موردنیاز برای ارائه 

در ای ن ب ین اعض ای محت رم هی أت علم ی       قصی نقاط کشور است. خدمات سالمت در ا

دانشگاههای علوم پزشكی نقش کلیدی در امر آموزش و تربیت نیروی انسانی این بخش 

تواند تاثیر بسزایی در پیشبرد اه داف  دارند. ساماندهی وضعیت اعضای هیأت علمی می

رزشمند اعضای محترم باتوجه به نقش انظام آموزش علوم پزشكی کشور داشته باشد. 

های تح ول و ن وآوری آم وزش عل وم     هیأت علمی دانشگاهها در اجرای اثربخش برنامه

پزشكی، بررسی مسائل مربوط به اعضای هی أت علم ی دانش گاهها و س اماندهی ام ور      

اق دامات انج ام ش ده    مربوطه از مواردی است که مورد توجه ویژه ق رار گرفت ه اس ت.    

 ی دانشگاهها به شرح زیر می باشد.  ای هیات علمدرخصوص ارتقای بدنه اعض
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ر دوره فراخوان به شرح زی 5علمی به تفكیک بالینی و علوم پایه در  فراخوان جذب هیات

 برگزار شده است. 

 پایه علوم و بالینی شدگان جذب سال 

1392 861 

1393 1220 

1394 1047 

1395 1215 

 4343 جمع کل

 دوره اخیر فراخوان برگزار شده 5در : تعداد جذب 16جدول شماره 

دبیرخانه هیات ممی زه مرک زی اق دامات مهم ی را در زمین ه ارتق ای بدن ه هی ات علم ی          

 دانشگاهها انجام داده است: 

    و  95 6 29م ورخ   500 660بازنگری آئین نامه ارتقاء و ابالغ آن ب ه ش ماره 

ای مق ام محت رم   تدوین شیوه نامه و ج داول اجرای ی ارتق اء  و اب الغ ب ا امض       

ک ه در س ایت مرک ز ام ور هی ات       95 11 4ک.رح   100 952وزارت به شماره 

   aac.behdasht.gov.ir:http//علمی به نشانی 

    دانش گاه عل وم پزش كی و خ دمات      30تمدید و  اعطای مجوز هیات ممی زه ب ه

دانشگاه فاقد  47بهداشتی ، درمانی و انجام کارهای ارتقای اعضای هیات علمی

 درمان و آموزش پزشكی  ز هیات ممیزه وابسته به وزارت بهداشت ،مجو

  جلسه هی ات ممی زه    10جلسه  کمیته علوم پایه و بالینی و  50برگزاری ساالنه

عض  و هی  ات علم  ی از اس  تادیاری ب  ه  460مرک  زی و ارتق  ای مرتب  ه ب  یش از 

 یار   عضو از مربی به استاد 80عضو از دانشیاری به استادی ،  80دانشیاری ، 
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   این پرونده ها جدا از پرونده هایی است که امتیازشان به حد نصاب نرس یده و

یا در کمیته های تخصصی هی ات ممی زه مرک زی امتی از ارتق اء مرتب ه کس ب        

 نگردیده و عودت داده شده است .  

دبیرخانه هی ات مرک زی ج ذب اق دامات مهم ی را در زمین ه ارتق ای بدن ه هی ات علم ی           

 داده است:  دانشگاهها انجام

  تدوین آئین نامه هیات علمی پرستاری مستقر در بالین 

   تدوین آئین نامه  هیات علمی هیات علمی مامایی مستقر در بالین 

  تدوین آئین نامه بكارگیری هیات علمی ستاد وزارت بهداشت 

  تدوین آئین نامه نقل و انتقاالت اعضای هیات علمی 

ب ه ش رح ج دول     1395اول بهمن ماه س ال   تا 1392سال عملكرد هیات مرکزی جذب از 

 زیر می باشد.  
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  1  15  19  79  131  161  700  1106  24  بهمن  1392

  1  14  29  166  98  311  908  1527  18  شهریور  1393

1394  
)شهریور و 2

  بهمن(
10  1184  793  251  92  28  14  6  0  

اول بهمن 

  1395ماه 
-  7  965  678  171  66  28  21  1  0  

  2  36  83  301  387  894  3079  4782  59  4  جمع کل

 1395تا اول بهمن  1392: عملكرد هیات مرکز جذب از سال 17جدول شماره 
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 سال 

آمار 

اعضای 

 هیات علمی

 نامشخص مربی استادیار  دانشیار استاد

1392 14304 1019 2716 7570 2604 395 

1393 15840 1270 2953 8551 2621 445 

1394 15433 1304 3121 8386 2563 59 

1395 17431 1708 3443 9776 2490 - 

 بهبه تفكیک رت 95تا  92تعداد اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشكی کشور در سالهای  :18ماره جدول ش

 

 اقدامات مهمی را در زمینه ارتقای بدنه هیات علمی دانشگاهها انج ام  دبیرخانه تخصصی

 داده است: 

  م ان مبن ی ب ر    بین معاون ت آموزش ی و معاون ت در    93موافقتنامه ای از سال

دانشنامه برد تخصصی بصورت استریت به دانشگاههای متقاضی  %10معرفی 

 سال به دانشگاهها 3نفر در طول این  350هیات علمی برگزار گردید که حدوداً  

 به عنوان هیات علمی ضریب کا معرفی گردید.
   س ال )در کلی ه    4تبدیل وضع از ضریب کا درمانی به هیات علمی در طول ای ن

 نفر( می باشد. 700نشگاههای سراسر کشور به تعداد تقریبی دا
 تع داد  ب ه  پزش كی  علوم های دانشگاه کلیه در %10 از متخصص نیروی توزیع 

 نفر 328
        صدور گواهی پایان تعهدات مقطع تخص ص براس اس آئ ین نام ه ه ای جدی د

 500اعالم شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آم وزش پزش كی ب ه تع داد     

 فقره  
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اقدامات مهمی در زمینه ارتق ای بدن ه هی ات علم ی دانش گاهها       فوق تخصصی در حوزه

 انجام شده است: 

     94هشتاد و یكمین نشست مصوبات شورای تخصص ی و دس تیاری در س ال 

درخصوص محاسبه می زان تعه دات مقط ع ف وق تخصص ی برگ زار گردی دو        

ه د خ ود را در   براساس آن مقرر گردید چنانچه متعه دین ب یش از نیم ی از تع   

مناطقی که ضریب منطقه در آن کمتر از ی ک باش د )منطق ه مح روم( ، ض ریب      

 فوق الذکر در محاسبات تعهدات مقطع فوق تخصصی اعمال می گردد.  
      براب ر   2از  95طول دوره تعهدات برخی رشته ه ای ف وق تخصص ی در س ال

ات مدت تحصیل به برابر  مدت تحص یل تغیی ر یافت ه اس ت ) براس اس مص وب      

   (شورای آموزش پزشكی و تخصصی

 اقداماتی انجام شده است:  تعهدات خدمت سربازان هیات علمیدر زمینه 

   مجل س ش ورای اس المی س ربازان      90 8 22مص وبه   66الحاق تبصره م اده

هیآت علمی در قبال تعهد خدمتی که به دستگاههای به کارگیرنده بسپارند پ س  

 ل ( کارت پایان خدمت می دهند.سا 4از انجام مراحل کامل تعهد ) 

  ابالغ خرید تعهدات ابالغ مبالغ خرید تعهد در مقاطع مختلف 

آئین نامه و متمم ک اهش تعه دات   نیز متخصصین دندانپزشكی  کاهش تعهداتدر زمینه 

 تبصره که به تائید  وزیر محترم بهداشت ، 22ماده و  8متعهدین خدمت دندانپزشكی در 

 نیز رسیده است.  درمان و آموزش پزشكی
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 توسعه مراکز آموزش مهارتهای بالینی

ب ه عن وان عرص ه ه ای ض روری ب رای        Skill Labمراکز آموزش مهارته ای ب الینی   

یادگیری مهارتهای بالینی در محیطی کنترل شده در عل وم پزش كی ش ناخته ش ده ان د.      

ر انج ام اق دام ب    انواع سیموالتورها در این مراکز، برای کسب مهارته ای اولی ه  قب ل از    

روی بیمار واقعی به کار گرفته می شوند ت ا ض من تض مین ایمن ی و س المت اق دامات       

دانشجویان و دستیاران در محیطهای ب الینی، اس ترس آنه ا را نی ز ک اهش دهن د و ب ه        

 عالوه، محیطی برای تمرین و تكرار تا سرحد تسلط فراهم نمایند.  

 
در دانشگاههای عل وم پزش كی ش روع ش ده      1379به تشكیل این مراکز از سال توصیه 

بود اما حمایت جدی از تشكیل آن به صورت مستمر انجام نمی ش د. ب ا ت دوین برنام ه     

های تحول و نوآوری در آم وزش عل وم پزش كی و واس پاری ماموری ت ایج اد مراک ز        

س ال گذش ته در ای ن     4مهارت های بالینی در مناطق آمایشی کشور، اقدامات زی ر ط ی   

 ا صورت گرفته است: راست
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       ق راردادن مرک ز مهارته  ای ب الینی ب  ه عن وان یك  ی از فض اهای ض  روری در

اس  تانداردهای کالب  دی برنام  ه پزش  كی عم  ومی )پیش  نهاد دبیرخان  ه پزش  كی 

عمومی و مصوب شورای گسترش دانشگاهها و دانشكده های عل وم پزش كی(   

 1394از  سال 

 پایان دوره پزشكی عمومی ب ه   محول نمودن برگزاری آزمون صالحیت بالینی

 1394وجود مرکز مهارتهای بالینی واجد شرایط از سال 

      برگ  زاری س  مینار کش  وری ارزی  ابی ص  الحیت ب  الینی و نمایش  گاه جنب  ی

 1395دستاوردها و محصوالت شبیه ساز ساخت داخل در سال 

 حمایت مالی از مراکز مهارت بالینی در قالب اعتبارات طرح تحول آموزش 

  

 عه بیمارستانهای آموزشی جامع زنانتوس

ارایه خدمات برتر با کیفیت بهتر به بیم اران زن و گس ترش ع دالت در ارای ه خ دمات و      

استفاده از خدمات از اهم وظایف نظام های سالمت است. خاصه آنكه به سبب مشكالت 

ع ه  ناشی از بارداری، زایمان و شیردهی و همین طور دوران یائسگی، این گ روه از جام 

دارای نیازهای خاصی می باشند که برآورده ساختن این نیازه ا مس تلزم برنام ه ه ای     

 مشخص است. 

ی بیمارستان های جامع زنان در کنار سایر بیمارستانها می توانند بستر مناسبی را ب را 

آموزش بالینی خصوصاً در زمینه سالمت زنان برای دانشجویان ف راهم نمای د. در ای ن    

ن مه ای با حوزه معاونت درمان تنظیم گردیده و تالش می گ ردد ت ا از ای    راستا تفاهم نا

 بستر برای ارتقای آموزش بهره برداری شود.
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این مهم یكی از اولویت های حوزه آموزش وزارت بهداشت است و به صورت ماموریت 

مشترک به تمامی مناطق آمایشی کشور واگذار گردید. با پیگیری های به عم ل آم ده در   

حداقل یک بیمارستان جامع زنان در هر کالن منطقه آمایشی وج ود داش ته   حاضر  حال

 باشد.

  

  

 

 ارتقای فرآیندهای آموزشی در حوزه های ستادی

كی یكی از پرکارترین حوزه های نظام سالمت است؛ به طوری حوزه آموزش علوم پزش

که بخش عمده ای از مكاتبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ب ه ای ن ح وزه    

اختصاص دارد. بدون شک ایجاد تحول و نوآوری در این ح وزه مس تلزم س اماندهی و    

یب ط رح ج امع   چابک سازی فرایندهای کاری معاونت می باشد. در این راستا ب ا تص و  

احصاء فرایندهای حوزه معاونت در شورای فناوری فناوری اطالعات معاونت آموزشی 
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اطالعات مصوب شد و بر اساس طرح جامع مصوب شده اجرای آن تصویب و در سال 

به منظور شناسایی فراین دهای موج ود، اص الح    این طرح اجرایی گردید.  1395و  1394

ل مراحل انج ام ک ار، توس عه ارائ ه خ دمات بص ورت       اجمالی و بازمهندسی آنها، تسهی

 الكترونیک، افزایش بهره وری و رضایتمندی مراجعین تدوین و اجرا شده است. 

فرایند احصاشده ش امل چه ارده مجموع ه اداره ک ل، دبیرخان ه و       300در این مجموعه 

ه های در همین راستا سامانهمچنین  مرکز حوزه معاونت در چهار جلد ارائه شده است.

معاونت بر اساس فرایند های موجود توسعه یافته و فرایند ها به منظ ور چاب ک س ازی    

 امور اصالح گردیده است. 

 
 

 

 شورای فناوری اطالعات ستاد

شورای فناوری اطالعات معاونت آموزش ی وزارت بهداش ت ب ه منظ ور برنام ه ری زی       

ر جمع  ی از ب  رای توس  عه فن  اوری اطالع  ات در آم  وزش عل  وم پزش  كی ب  ا حض  و    

 صاحبنظران تشكیل شد. عمده اقدامات صورت گرفته در این شورا عبارت است از: 
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  جلسه در واحد آمار و فن آوری اطالعات در ح وزه ه ای ش ورای      77تشكیل

فناوری اطالعات معاونت، کمیته فنی ن رم اف زار آم وزش و ک ارگروه فن اوری      

 38ب ه   92لس ه در س ال   ج6اطالعات و استاندارد سازی مدل اطالع ات ک ه از   

 ارتقاء یافت. 95جلسه در سال 

  تصویب اهدافIT  که در این راستا با توجه به  1395و  1394معاونت در سال

 ITنیازهای حوزه معاونت آموزش ی نس بت ب ه ارای ه و تص ویب ط رح ج امع        

 معاونت اقدام گردید.

   ارد س ازی  کمیته فنی نرم افزار آموزش و کارگروه فناوری اطالع ات و اس تاند

مدل اطالعات به منظ ور اس تاندارد س ازی و سیاس تگزاری و توس عه منطق ی       

 سامانه های معاونت تشكیل گردید.

    کمیته فنی نرم افزار آموزش در هفت جلسه راهبردهای عملیاتی و ش یوه ه ای

نرم افزار آموزش دانشگاههای علوم پزشكی را  اجرایی و تصویب مسیر ارتقاء

  به منظور پیاده سازی درخواستها ارائه نمود. تعیین به شرکت مجری

     کمیت  ه فن  ی ن  رم اف  زار آم  وزش ب  ا حض  ور نماین  دگان منتخ  ب تع  دادی از

دانشگاههای علوم پزشكی، مرک ز خ دمات آموزش ی ، واح د آم ار و فن اوری       

 اطالعات معاونت و مدعوین ذیربط تشكیل می شود.

   براس اس سیاس تها و    توسعه نرم افزارهای مدیریت امور آم وزش دانش گاهها

قوانین باالدستی، برنام ه ه ای اس تراتژیک وزارت متب وع، نی از و درخواس ت       

 دانشگاههای علوم پزشكی و مصوبات کمیته فنی نرم افزار آموزش
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 تعداد نرم افزارهای جدید تولید شده: 14نمودار شماره 

هداشت، درم ان  سایرفعالیتهای واحد آمار و فناوری اطالعات معاونت آموزشی وزارت ب

 و آموزش پزشكی عبارتند از:  

   جمع آوری ، بررسی و اشكاالت موجود اطالعات پذیرفته شدگان ، دانش جویان

 و دانش آموختگان   گروه های  پزشكی  دانشگاه های علوم پزشكی وابسته  

  تهیه بانک کشوری دانشجویان با دریافتoffline  اطالعات از دانشگاهها 

 نه نگاهی به آموزش علوم پزشكی  تهیه مجموعه سالیا 

  تهیه نسخه الكترونیک مجموعه نگاهی به آموزش علوم پزشكی و انتشار آن 

 تهیه مجموعه گزارش وضعیت آموزش پزشكی منطبق بر سند راهبردگسترش 

       تهیه نسخه الكترونیک مجموعه گزارش وض عیت آم وزش پزش كی منطب ق ب ر

 سند راهبردگسترش

 حوزه معاونت تهیه کتاب های الكترونیک 

          به روزرس انی ک دیني اس تاندارد معاون ت آموزش ی و انتش ار آن ب ه ح وزه

 معاونت آموزشی دانشگاههای علوم پزشكی 
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    م  دیریت س  ایت ه  ای خب  ری مراک  ز، دبیرخان  ه  ه  ا و معاون  ت آموزش  ی و

 بروزرسانی اطالعات سایت معاونت

 

 شورای مشاوران

ر به ره من دی از وج ود اس اتید و     شورای مشاوران حوزه معاونت آموزشی ب ه منظ و  

صاحب نظران حوزه آموزش عالی سالمت و همچنین ت الش در راس تای اع تالی نظ ام     

 آموزش در راستای اهداف زیر فعالیت می نماید: 

         بهره مندی از ت وان و دان ش اس اتید، نخبگ ان و ص احبنظران ح وزه آم وزش

 پزشكی

    ت ه ا و آئ ین نام ه ه ای     تالش به منظور بازنگری و اصالح برنامه ه ا، سیاس

 حوزه آموزش از دیدگاه فنی

   ارتقای کیفی متغیرهای مهم حوزه معاونت آموزشی با تاکید بر رویكرد مبتن ی

 بر شواهد

      ایجاد بستر مناسب به منظور همكاری و همفك ری اس اتید دانش گاههای عل وم

 پزشكی در تدوین، ارزیابی و اصالح برنامه ها و سیاستها

 ،آئ ین نام ه ب وده و متش كل از دبی ر      وزه معاونت آموزش ی دارای شورای مشاوران ح

اعضا و دبیرخانه شورا می باشد. هرکدام از این ارکان دارای شرح وظیف ه مش خص در   

 آئین نامه می باشند. 

روال اجرایی کار در شورای مشاوران بدین صورت می باشد که موارد ارجاعی پ س از  

ات کارشناس ی و مش ورتی ب ه معاون  ت    بح ب و بررس ی و جم ع بن دی بص  ورت نظ ر     

 آموزشی ارائه می گردد.
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 15و  1394جلس ه در س ال    13جلس ه )  28از زمان تشكیل شورای مش اوران ت اکنون   

در حوزه آم وزش عل وم پزش كی برگ زار      دستور جلسات زیر( با 1395جلسه در سال 

 شده است. 

 اط با آئین نام ه  بررسی و اهمیت شورای مشاوران و بحب و تبادل نظر در ارتب

 شورا  

  بررسی ساختار و نحوه عملكرد شورای مشاوران 

 بررسی برنامه حوزه آموزش در راستای طرح تحول نظام سالمت 

     بررس   ی معیاره   ای ارزش   یابی و اعتباربخش   ی آموزش   ی و پژوهش   ی

 بیمارستانهای آموزشی

      ارزشیابی و اعتبارسنجی رشته ها و برنام ه ه ای کارشناس ی ارش د وPh.D 

 ربوط به دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشكیم
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 ، ف  وق تخصص  ی و تكمیل  ی ارزش  یابی و اعتباربخش  ی دوره ه  ای تخصص  ی

 تخصصی

 ارزشیابی قطب های آموزشی و عملكرد آنها 

          بررسی برنامه ه ا و بس ته ه ای تح ول و ن وآوری در ح وزه آم وزش عل وم

 پزشكی

 لش های مربوطهبررسی برنامه دکترای حرفه ای فیزیوتراپی و چا 

      بررس  ی س  نجه ه   ای ارزش  یابی و اعتباربخش   ی آموزش  ی و پژوهش   ی

 بیمارستانهای آموزشی 

 مراکز توسعه آموزش و نقش آنها در ارتقاء کیفیت آموزش 

 برنامه ها و کوریكولومهای آموزشی، موانع عدم اجراء و نقش آنها در ارتقاء و 

 کیفیت آموزشی

 وطه از جمله پذیرش، ارزشیابی و نق ش  اعضای هیات علمی، بررسی موارد مرب

 آنها در ارتقاء کیفیت آموزش

   نقاط قوت و ضعف سیستم آموزش علوم پزشكی و ارائه پیشنهادات در جه ت

 ارتقاء و کیفیت آن 

   مق اطع تحص یالت تكمیل ی دانش گاه      –طراحی ابزار ارزیابی مقایسه ای رش ته

 های علوم پزشكی کشور

  و نقش آن در ارتقاء کیفیت آموزشتشكیالت و ساختارهای آموزشی 

 پیشنهاد تاسیس دانشكده همگرای علوم پایه پزشكی 

 پایان نامه ها، چاپ مقاالت و موضوعات مرتبط 
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    بررسی و گزارش تغییرات در برنامه درسی پزشكی عمومی: تج ارب دانش گاه

ها و اقدامات انجام شده و  برنامه ه ای آین ده در دبیرخان ه ش ورای آم وزش      

 مومیپزشكی ع

   خصوصی سازی و آموزش عالی علوم پزشكی 

 شیوه نامه رسیدگی به سوء رفتار حرفه ای فراگیران 

   جایگاه بیمارستانهای آموزشی در نظام سالمت، مشكالت آموزشی و راه ه ای

 ارتقاء کیفیت این بیمارستانها

        ارائه پیشنهادات در رابطه با چگ ونگی جل ب مش ارکت اعض ای محت رم هی ات

درم ان وآم وزش   یرخانه ه ا و مج امع آموزش ی وزارت بهداش ت،    علمی در دب

 پزشكی  

          ارائ ه راهكاره ا و پیش نهادات در ارتب اط ب ا ارتق اء جایگ اه آم وزش و ارزش

 گذاری آن در دانشگاهها

   ،درم ان وآم وزش   گزارش فعالیت های ارتباط حوزه آموزش وزارت بهداش ت

های علمی گروه پزشكی و پزشكی با انجمن ها و فعالیت های کمیسیون انجمن 

 95ارائه برنامه های سال 

 ( بحب و تبادل نظر پیرامون برنامه دوره دکترای حرفه ای فیزیوتراپیDPT ) 

 دستیاران خارج از کشور ، انتقال و چگونگی تعامل با آنان 

   بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی 

 ه پزشكیبرنامه ریزی برای جلسه با انجمن های علمی گرو 

 آئین نامه انتخاب اعضاء هیات علمی نمونه کشوری 

         ارزشیابی واعتباربخش ی برنام ه ه ای تخصص ی، تكمیل ی تخصص ی و ف وق

 تخصصی
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 ارزیابی قطب ها 

 گزارش ارزیابی قطبهای علوم پزشكی و راهكارهای آینده 

 بررسی اساسنامه دانشگاه مجازی 

 بررسی اساسنامه دانشگاه طب سنتی 

 نسانی حوزه سالمتبرآورد نیروی ا 

   مرکز ملی تحقیقات آموزش علوم پزشكی 

 

 ارتقای پورتالهای آموزشی

پورتال ها از جمله ابزارهای اطالع رسانی و خدمت رسانی مهم برای سازمان ها هستند 

و ضروری است به منظور تحول در ارائه خدمات ب ه ذینفع ان س ازمان برنام ه ری زی      

پورتال های مورد نیاز سازمان صورت پذیرد. حوزه  مناسبی برای راه اندازی و ارتقای

پورتال های راه اندازی سامانه های زیر در راستای توسعه و تحقق دول ت  آموزش به ع

 الكترونیک انجام پذیرفته است

 سامانه یكپارچه آموزش مداوم جامعه پزشكی 

 سامانه انجمن های علمی گروه پزشكی     

 حی بخش صالحیت عمومی جذب      توسعه سیستم جذب هیات علمی و طرا 

 بورسیه تحصیلی داخل       

 سیستم نقل و انتقال دانشجویان خارج از کشور    

 سامانه ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور   

 پورتال شاهد و ایثارگر       

 سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان داخل     

 سامانه رتبه بندی خدمات آموزشی      
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 امانه فعالیت های نوآورانهس      

 سامانه گسترش دانشگاههای علوم پزشكی 

 نرم افزار آزمون الكترونیک      

 طراحی سایت برای ثبت نام دانش آموختگان دندانپزشكی   

 به منظور تعیین وضعیت تعهدات مربوط 

  الگ بوک دستیارینرم افزار      

 احی خاتم ه یافت ه در انتظ ار    طراحی سامانه خرید تعهدات ، انصرافو اخراج)طر

هماهنگی بانک مرکزی ب ه منظ ور پرداخ ت الكترونی ک و فع ال ش دن شناس ه        

 پرداخت(    

  درصد( 25سامانه مدیریت دانش )با پیشرفت 

  درصد( 20سامانه مدیریت دانش بالینی و راهنمای سالمت)با پیشرفت 

 

 نشست های ادواری با ذینفعان حوزه آموزش علوم پزشکی

اجرای اثربخش برنامه های سازمانی مستلزم تعامل تمامی ذینفعان برنام ه ه ا    تدوین و

می باشد. از موثرترین ابزار های ارتباطی در سازمان ها برگزاری نشست ها و هم ایش  

ها است که زمینه های تعامل چهره به چهره دس ت ان درکاران ام ر را ف راهم م ی آورد.      

آموزش پزش كی نی ز ع الوه ب ر برگ زاری       معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و

سال گذشته، اقدام به برگزاری نشست ها و همایش  4کمیته ها و شوراهای مختلف، طی 

 هایی به شرح زیر نموده است: 

  1392همایش معاونین آموزشی اردیبهشت   

  1392همایش معاونین آموزشی بهمن   
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  1393همایش معاونین آموزشی اردیبهشت   

 1393موزشی مرداد همایش معاونین آ 

  1393همایش معاونین آموزشی دی   

 
 

  1394همایش معاونین آموزشی اردیبهشت   

 تبریز - 1394 همایش معاونین آموزشی مرداد 

 1394مهر  آموزشی معاونین همایش 

 1394 بهمن آموزشی معاونین همایش 

  1395همایش معاونین آموزشی اردیبهشت   

 1395 همایش معاونین آموزشی مرداد 

 1395مایش روسا و معاونین آموزشی شهریور ه 

 1395 آموزشی آبان معاونین همایش   

 اصفهان 1395 آذر  سازی المللی بین و معاونین همایش 
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 1395 اسفند آموزشی معاونین مجازی همایش 

 
 

  1392جشنواره مطهری و همایش آموزش پزشكی اردیبهشت     

  1393جشنواره مطهری و همایش آموزش پزشكی اردیبهشت 

  1394جشنواره مطهری و همایش آموزش پزشكی اردیبهشت 

  1395جشنواره مطهری و همایش آموزش پزشكی اردیبهشت   

 ه ای بس ته ه ای تح ول و ن وآوری در آم وزش عل وم         اول ک ارگروه  نشست

 1395 پزشكی آبان

 ه ای بس ته ه ای تح ول و ن وآوری در آم وزش عل وم         دوم ک ارگروه  نشست

 1395 پزشكی دی
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 1395 بهمن های آموزشی بیمارستان روسای نشست 

 1395 اردیبهشت  خارجی دانشجویان نكوداشت آیین 

  1395هیات امنای دانشگاه مجازی  مرداد   

  1395هیات امنای مرکز ملی تحقیقات راهبردی مرداد   

  اول  ین نشس  ت مع  اونین آموزش  ی ادوار وزارت بهداش  ت، درم  ان و آم  وزش

 1394پزشكی خرداد 

  ن آموزش ی ادوار وزارت بهداش ت، درم ان و آم وزش     دومین نشست مع اونی

   1394پزشكی اسفند 

 
 1394 آذر همایش بررسی مسائل آموزش پرستاری 

  1394نشست با انجمن های علمی گروه پزشكی کشور  شهریور 

 46  جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی 

 4  دوره المپیاد دانشجویی 

 2 ه آموزش علوم پزشكیدوره نشست مدیران مراکز مطالعات و توسع 
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 30   جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشكی 

 75   جلسه هماهنگی و کمیته برنامه ریزی شورای گسترش 

 12  شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكیجلسه 

 68 جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشكی 

 200 جلسه تخصصی برنامه ریزی 

 40 در دبیرخان ه ش ورای آم وزش     مه ریزی آموزش ی کمیسیون تدوین و برنا

 پزشكی و تخصصی  

 65      کمیته تدوین و برنامه آموزشی در دبیرخان ه ش ورای آم وزش پزش كی و

 تخصصی

 19      کمیته سیاستگذاری و راه ان دازی وگس ترش دوره ه ای تخصص ی و ف وق

 تخصصی وتكمیلی تخصصی  

 23ش  كی و جلس  ه کمیس  یون دائم  ی مع  ین در دبیرخان  ه ش  ورای آم  وزش پز

 تخصصی

 8   نشست شورای آموزش پزشكی وتخصصی 

 4  شورای آموزش دندانپزشكی و تخصصی نشست 

 3   نشست روسای دانشكده های دندانپزشكی کشور 

  یزد 93اولین سمپوزیوم دندانپزشكی اردیبهشت 

 2  روز دندانپزشكی"نشست دوره"   

 نشست های شورای آموزش داروسازی و تخصصی 
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 ژه آموزشی در بیمارستانهاتوسعه کلینیک های وی

یكی از دغدغه های موجود در نظام های ارائه خدمات س المت ک ه در عرص ه آم وزش     

 Outpatientعل  وم پزش  كی فعالن  د، ل  زوم ارتق  ای کیفی  ت آم  وزش ه  ای س  رپایی ) 

Education  .ب  ه منظ  ور استانداردس  ازی خ  دمات و جل  ب رض  ایت م  راجعین اس  ت ) 

ارتباطات سازمانی و آموزش ی آنه ا ب ا بیمارس تان      گسترش کلینیک های ویژه و ایجاد

های آموزشی و دانشكده های پزشكی از جمله الگوه ای موف ق ب رای ارتق ای آم وزش      

 های سرپایی می باشد.

با همكاری معاونت درمان وزارت متب وع اق داماتی جه ت ایج اد و توس عه      براین اساس 

    صورت پذیرفته است.مترمربع  63000کلینیک های آموزشی با مساحت بیش از 
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 معاونت آموزشی 

 برنامه پایش و ارزیابی 

 برنامه پایش و ارزیابی 
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 رتبه بندی آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی )راد(

ب   دون ش   ک، پ   ایش هدفمن   د و  

ساختاریافته عملكرد یكی از اجزای 

الزم برای ارتقا مداوم کیفیت است. 

سیستم آموزشی کشور نیز از این 

اص  ل مب  را نب  وده و ب  رای ایج  اد  

و پای ا، الزم اس ت ت ا     تحرکی قوی

ری  زی ش  ده  ب  ه ص  ورت برنام  ه 

عملكرده  ا س  نجیده و ب  ا مقایس  ه  

امتی   ازات دانش   گاهها، فض   ایی   

رقابتی برای پیشرفتی س ریعتر در  

راستای منافع کشور ایج اد گ ردد.   

آموزش علوم مرتبط با سالمت نیز 

اء و بهبود های آموزشی کشور جهت ارتقروزترین حوزهبه عنوان یكی از پویاترین و به

سیاس ت ه ا و جه ت گی ری ه ای ای ن ط رح        کن د.  کیفیت خود از همین اصل پیروی م ی 

 عبارتند از:

 بن دی در  های نظ ارت، ارزی ابی، اعتبارس نجی و رتب ه    ساماندهی و تقویت نظام

 آوری ابالغی توسط مقام معظم رهبریهای علم و فنراستای سیاست

    بن دی دانش گاهها و مؤسس ات    ب ه رتاستقرار نظام جامع نظ ارت و ارزی ابی و

برنامه پنج س اله پ نجم    15آموزش عالی و پژوهشی در راستای  بند واو ماده 
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توسعه جمهوری اسالمی ایران با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و  پژوهش ی ب ه   

 ای کشور در پنج سال گذشته  های توسعهعنوان یكی از سیاست

 اهداف رتبه بندی آموزشی :

 مایجاد رقابت سال 

 شناسایی وضعیت موجود و بررسی روندهای قابل ارتقاء 

     ترغیب دانشگاه ها به حرکت در مسیر برنامه های کالن کش وری مانن د نقش ه

 جامع علمی کشور

   انسجام بخشیدن به فعالیت ها و گذر از فعالیت های روزمره به سمت م دیریت

 راهبردی و برنامه ریزی های بلندمدت

 منسجم و هماهني س تاد وزارت و دانش گاه ه ا     شناسایی نقاط ضعف و تالش

 برای رفع موانع و مشكالت

 هدایت دانشگاه ها به سمت اهداف کالن بخش آموزش عالی کشور 

      افزایش روحیه همكاری در فضایی سالم و رقابتی ب رای س رعت بخش یدن ب ه

 بالندگی دانشگاه های علوم پزشكی کشور در بخش آموزش

 

 راهبردها:

 رار بدون نیاز به بازدیدهای مكرر از محیطساده و قابل تك 

 تكیه بر شاخص های کالن و عدم ورود به ریز فعالیت های درون دانشگاهی 

       تاکید اصلی بر فرآین دهای آموزش ی و وارد نم ودن ش اخص ه ای ورودی و

 خروجی تنها در جهت بررسی عمیق تر فرآیندها

 ریزی بلندمدت قابل بسط بودن مدل برای سال های آینده با یک برنامه 
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   قابل ترکیب بودن نتایج این رتبه بندی با رتبه بندی سایر حوزه های ک اری در

 دانشگاه ها

      نگاه عالج جویانه و کمک متقابل دانشگاه ه ا و وزارت ب رای ارتق ای کیفی ت و

 سطح آموزش دانشگاه متناسب با نیازها و برنامه های کالن کشوری  

 

 دستاوردها عبارتند از :

 ای برنامه ریزی هدفمند و بلند مدتتالش بر 

 تالش برای ارتقای فرایند هایی که نیاز به بهبود دارد 

 نهادینه شدن مستند سازی فعالیت ها و برنامه ها در دانشگاهها 

 های مورد بررسی در یك نگاهحیطه ها و شاخص
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 سامانه آتنا

عنوان اولوی ت   الزم است پیاده سازی بسته های تحول آموزش علوم پزشكی کشور، به

اصلی معاونت آموزشی وزارت تببین، و از فاز مطالعاتی به ف از اجرای ی وارد ش ود. از    

اینرو با توجه به اهمی ت ای ن موض وع و ت الش ب رای ک اهش خط ا در مراح ل مختل ف          

اجرایی، سرعت بخشیدن به فعالیتها، پایش مستمر، شناسایی نقاط آسیب پ ذیر و ایج اد   

ل به اهداف بس ته ه ا، الزم اس ت م دل س اده و عملی اتی ب رای        رقابت سالم در جهت نی

 ارزیابی و پایش این بسته ها طراحی و اجرایی شود.

 
الزم به ذکر است که البته هن وز ابع اد ک ار و ش یوه اجرای ی نم ودن بس ته ه ا در ک ل          

دانشگاه ها و مناطق آمایشی و همچنین ستاد وزارت با جزئیات کامل تببین نشده اس ت  

ن خود یكی از محدودیتهای اصلی برای طراحی مدل ارزیابی و پایش بس ته ه ا م ی    و ای

باشد. نكته مهم دیگر شروع فاز عملیاتی این بسته ها در ستاد وزارت ، مناطق آمایش ی،  

و دانشگاه ها است که اخیراً کلید خورده و می تواند یک نقطه قوت و ی ک مح دودیت ب ه    

است که مدل ارزیابی به سادگی و به صورت موثر می دنبال داشته باشد. نقطه قوت آن 

تواند خط مشی اجرایی شدن بسته ها را شكل دهد. محدودیت آن است که ابهام ات ک ار   
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زیاده بوده و هنوز فرصت کافی برای رسیدن به خروجی هایی این بسته ف راهم نیس ت،   

بس ته ه ا را   لذا عمده شاخص های دوره اول باید فراین دهای مرب وط ب ه پی اده س ازی      

 مورد ارزیابی قرار دهند.

 حیطه های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطالعات سامانه آتنا

براساس این مقدم ه کوت اه و همچن ین کلی ات فرآین د ارزی ابی عملك رد آم وزش عل وم          

ند پزشكی کشور که در قالب فایل پاویویتی قبالً ارائه شده است، چهار جزء برای مدل را

یشنهاد می شود که عم دتًا فراین د اس تقرار و آم اده س ازی دبیرخان ه س تاد،        اول آتنا پ

دبیرخانه های مناطق آمایشی و دانشگاهها را برای پی اده س ازی بس ته ه ا س نجیده و      

 شیوه برنامه ریزی ایشان را پایش می کند. حیطه های مورد بررسی عبارت هستند از:

 مناطق آمایشی: از آنج ایی ک ه    پایش شكل گیری و استقرار وعملكرد دبیرخانه

اجرای این طرح در قالب مفهوم یافتن مناطق آمایشی است و از نظر تش كیالت،  

دبیرخانه این مناطق از اهمیت باالیی برخوردار هستند ل ذا الزم اس ت ب ا دق ت     

 تحقق این مهم مورد ارزیابی قرار گیرد.  

   ن ي نم ودن ح وزه    پایش جلسات مرتبط : نهادینه شدن مفاهیم بس ته ه ا، هماه

های مختلف، سیاست گذاری خرد و کالن، و اجرایی نمودن بسته ها قطعاً نی از  

به تشكیل جلسات متعدد و هدفمن د و برنام ه ری زی ش ده در س طح من اطق و       

دانشگاه ها دارد، لذا جهت سنجش عملكردها می تواند مدیریت ای ن جلس ات را   

 به شكلی ساده پایش نمود.

  ارتباطات کتبی و مستند بین واحدهای مختلف درون ی ک  مكاتبات و مراسالت :

دانشگاه، بین دانشگاههای هر منطقه آمایشی، بین ستاد وزارت و دانش گاهها و  

همچنین درون ستاد وزارت چه از نظر روال ها و شكل ارتباطات و چه از نظ ر  

محتوا می تواند انسجام کار و سرعت عملكردها را نش ان ده د از ط رف دیگ ر     
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ع آوری نظام یافته این مكاتب ات ب ه مستندس ازی و حف ظ س وابق فعالیته ا       جم

کمک بسیار زیادی می کند و بایگانی دقیقی از اتفاق ات ص ورت گرفت ه خواه د     

 بود.

       تدوین برنامه : براساس اهداف هر منطقه و ب ا در  نظ ر گ رفتن تفاوته ای ب ین

ف راهب ردی و برنام ه   دانشگاه ها و مناطق و نیازها و زیر س اختها، بای د اه دا   

عملیاتی در یک تعامل موثر بین صف و ستاد تعیین و تصویب و اجرایی ش ود.  

در اولین لداند طرح آتنا هدف ارزیابی این فرآیند تا زم ان تص ویب برنام ه ه ا     

است، پرواضح است که در راندهای بعدی طرح میزان تحقق اهداف با توجه ب ه  

 جز اصلی ارزیابی خواهد بود. برنامه مصوب و طبق جداول زمانبندی

 شیوه ثبت اطالعات و تعیین امتیازات هر دانشگاه  

برای مكانیزه نمودن آسان فرآیند جمع آوری و تحلیل و همچنین مستند سازی همه 

رتالی س اده و منط ق ب ر حیط ه     وفعالیتها از ابتدای شروع پیاده سازی، بسته ها ، پ

ه ها و در مرحل ه بع د واح دهای مختل ف     های ذکر شده آماده خواهد شد تا دانشگا

ستاد وزارت بتوانند اطالعات خود را به ص ورت مك انیزه وارد و فرآین د نظ ارت و     

رتال سه سطح م دیریتی  وارزیابی کار با کمترین بار اجرایی مدیریت شود. در این پ

برای ستاد وزارت ، دبیرخان ه من اطق آمایش ی و دانش گاه ایج اد و دسترس ی ب ه        

و قدرت ورود اطالعات، مشاهده مستندات و تغییر آنها در این س ه س طح   اطالعات 

 تنظیم می گردد.
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امتیازات هر دانشگاه و جایگاه ایشان براس اس جم ع امتی از دانش گاه ب ا امتی ازات       

کسب شده از منطقه آمایشی محاسبه خواهد شد. به عبارتی زمان تجزی ه و تحلی ل   

تیازات نه ایی ه ر دانش گاه ترکی ب م ی گ ردد       امتیازات مناطق محاسبه شده و با ام

 بدین شكل دانشگاهها برای کسب امتیاز بیشتر باید عالوه بر عملكرد مطلوبتر تالش

کنند که امتیاز منطقه آمایش ی خ ود را نی ز ب اال ببرن د و در نتیج ه تع امالت درون        

 منطقه ای نیز ارزش بیشتری خواهد یافت.

کس ب ش ده توس ط فعالیته ای درون دانش گاه         امتیاز نهایی هر دانشگاه= )امتیاز

وزن امتیازات درون دانشگاهی(+ )امتیازات کس ب ش ده توس ط ه ر منطق ه   وزن      

 امتیازات منطقه( 
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 حیطه ها و زیر حیطه های مورد ارزیابی در راند اول آتنا

 زیرحیطه حیطه

تشكیل و اس تقرار  

 دبیرخانه

 صدور ابالغها 

 یت طراحی و بروز نمودن وب سا

 ثبت فعالیتهای دبیرخانه ای

 پایش جلسات

بین دانشگاههای 

 هر منطقه

 

 

 درون دانشگاهها 

در س  طوح رئیس  های دانش  گاهها، مع  اونین    

آموزشی، مدیران ارشد معاونتهای آموزش ی ،  

 رئیسهای دانشكده ها و گروههای متناظر

بین معاونین دانشگاه ، رئیسهای دانش كده ه ا،   

ش  وراهای اص  لی  گروهه  ای آموزش  ی و در  

مانند شورای دانشگاه ، هیات رئیس ه، ش ورای   

 آموزشی و شورای تحصیالت تكمیلی  

پ  ایش مكاتب  ات و 

مراس  الت از نظ  ر 

 روالها و محتوا

 درون دانشگاه

 درون منطقه

 بین مناطق مختلف کشور با ستاد وزارت  

فراین    د ت    دوین 

 برنامه و تصویب

تعی   ین اه   داف  

 راهبردی و کالن

ف تص  ویب اه  دا

 راهبردی و کالن

تنط   یم برنام   ه  

 های عملیاتی  

تص  ویب برنام  ه 

 های عملیاتی  

 درون دانشگاه  

 در منطقه آمایشی

 در منطقه آمایشی

 در ستاد وزارت

 درون دانشگاه

 در منطقه آمایشی

 در منطقه آمایشی

 در ستاد وزارت
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 برنامه عملیاتی 

ش ده در س ند تح ول و     برنامه عملیاتی حوزه آموزشی ب ر اس اس بس ته ه ای ت دوین     

نوآوری آم وزش عل وم پزش كی ت دوین گردی د. نس خه اول برنام ه عملی اتی مش ترک          

ت دوین گردی د. ب ه منظ ور ت دوین       1394دانشگاه های علوم پزشكی کشور در آبان ماه 

برنامه ای با قابلیت اجرا در دانشگاه ه ای عل وم پزش كی و در ب ازه زم انی یكس ال، از       

ا مدیران ارشد و متخصص ین م رتبط در دانش گاه ه ا اس تفاده      مشارکت و تبادل نظر ب

 از م دیران و نف ر   32کارگ اهی ب ا حض ور و مش ارکت      94شد.در این رابطه در دیم اه  

  کارشناسان محترم ستادی برنامه، معاونین محترم آموزشی دانشگاه، روسای محترم

EDC دانش گاه عل وم   ش گاه  دان 7، مدیران محترم برنامه، کارشناسان برنامه عملیاتی از

، دانش گاه عل وم پزش كی ای ران    ، دانش گاه عل وم پزش كی ته ران    ، پزشكی شهید بهش تی 

دانش گاه عل وم پزش كی    ، دانشگاه عل وم پزش كی کرم ان   ، دانشگاه علوم پزشكی شیراز

، و نمایندگانی از  معاونت های محترم برنامه ری زی  دانشگاه علوم پزشكی مشهد، تبریز

تدوین گردید. ای ن   1395ابع، تشكیل و نسخه اول برنامه عملیاتی و توسعه و مدیریت من

 فعالیت بود. 253برنامه و  44هدف کلی ،  2برنامه مشتمل بر 

 
موضوع قابل توجه در برنامه عملیاتی و تعیین سطح مشارکت دانش گاه ع . پ کش ور و   

لح اظ  دانشكده در علوم پزشكی در اج رای برنام ه ه ای وفعالی ت ه ای ت دوین ش ده،        



1     

 م پزشکی در  مسیر تحول و نوآوریآموزش علو    295

 

 

برگرفته از سند توسعه جغرافی ایی آموزش ی عل وم پزش كی کش ور       "رویكرد آمایشی"

بود. بدین ترتیب که با توجه به تفاهمنامه های منعقد شده،ماموریت های واگذار شده ب ه  

ه ای دارای دبیرخان ه ک الن منطق ه،     ژگی و گستردگی دانشگاه، و دانشگاهها، ویدانشگاه

 امه در هر دانشگاه به صورت جداگانه تعیین گردید.  سطح مداخله و اجرای برن

تقویت تعامالت دانشگاههای مناطق آمایشی یكی از دیگر رویكردهایی بود ک ه جه ت در   

 تعیین مسآول اجرایی برنامه و فعالیت اتخاذ و بكار گرفته شد.

 
ذ پس از ارزیابی عملكرد دانشگاه های در سامانه برنامه عملی اتی ح وزه آم وزش و اخ     

 مجدد بازبینی گردید و برای تمامی دانش گاههای و  95بازخورد، برنامه در شهریور ماه 

ه ای اجرای ی   پ ذیری و  چ الش  دانشكده های علوم پزشكی ارسال و در رابطه ب ا امك ان  

برنام ه و   16بازخورد گرفته و اصالحات مجدد انجام شد. نسخه دوم برنامه مشتمل بر 

ر فعالی ت د  25ه های دارای دبیرخانه کالن منطقه و ح داقل  فعالیت در دانشگا 61حداکثر 

 دانشگاه ها و یا دانشكده های علوم پزشكی تعیین گردید.  



     

 ارزیابی و پایش برنامه    296

 

ماهه و یک س ال   9های علوم پزشكی کشور در دو بازه ارزیابی انطباق عملكرد دانشگاه

انج ام گردی د و گ  زارش تحلی ل ارزی  ابی ه ر ک  الن منطق ه ب  رای دانش گاه ه  ای دارای       

 یرخانه کالن منطقه ارسال و بصورت جداگانه برای هر دانشگاه نیز ارسال گردید.  دب

ارزیابی انطباق عملكرد با همكاری نمایندگان کارگروه های بسته های تحول و ن وآوری  

آموزش علوم پزشكی کشور در زمان ه ای تعی ین ش ده و مط ابق ب ا برنام ه هماهن ي        

 گردید. معاونت برنامه ریزی وزارت متبوع انجام

 
برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه های علوم پزش كی کش ور در ح وزه آم وزش عل وم        

و  95نیز با توجه به سطح اجرای ی ش دن فعالی ت ه ای در س ال       1396پزشكی در سال 

ارزیابی های انجام شده، توسط کارگروه ستادی معاونت آموزش ی ت دوین و از تم امی    

کارگاه ت دوین  "زشكی نظرخواهی شد. در این رابطه های علوم پدانشگاه های و دانشكده

ب ا حض ور    1395در دیم اه  "حوزه آموزش علوم پزشكی کش ور  1396 برنامه عملیاتی 

معاونین آموزشی، مدیران پ ایش و کارشناس ان برنام ه عملی اتی دانش گاه ه ای عل وم        

در  دانشگاه بطور خ اص  44موارد اصالحی و پیشنهادات  پزشكی کشور برگزار گردید.

اعمال گردید و نسخه نه ایی ب رای بارگ ذاری در س امانه برنام ه       1396برنامه عملیاتی 

 عملیاتی وزارت متبوع ارسال گردید.
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 معاونت آموزشی 

 اطالع رسانی و روابط عمومی  

 اطالع رسانی و روابط عمومی  
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 ارتقای پورتال خبری حوزه آموزش

پس از تدوین بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی و ابالغ این بسته ها، 

شكی کشور بودند که می بایست ب ا همراه ی معاون ت    در واقع این دانشگاههای علوم پز

آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اه داف ای ن بس ته ه ا را در س طح      

ت ملی محقق نمایند. برای این کار الزم بود تا تمامی مدیران، کارشناسان و اعضای هی ا 

م پزش كی  علمی دانشگاهها ضمن آشنایی با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علو

با سیاست های اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی همراه شده و در ای ن  

و  بدنه دانشگاه این سیاست ها را پیاده نمایند. به همین منظور از ظرفیت روابط عم ومی 

 رسانه به این منظور بهره برداری شد. 

 
كی، ب ه عن وان   پورتال جامع معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آم وزش پزش   

مرجع اصلی درج اخبار و اطالعات مرتبط با آموزش علوم پزشكی کشور محسوب م ی  
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شود. لذا با تشكیل ش ورای ع الی فن اوری ح وزه معاون ت آموزش ی وزارت بهداش ت،        

درمان و آموزش پزشكی طی جلسات متعدد و با نظر کارشناسان امر، ای ن پورت ال ب ه    

 دهای ملی و بین المللی طراحی گردید.  روزرسانی شد و مطابق با استاندار

به منظور پوشش کامل اخبار تم امی ح وزه ه ای معاون ت آموزش ی وزارت بهداش ت،       

درمان و آموزش پزشكی یک نفر رابط برای انعكاس اخبار حوزه ها در تمامی دبیرخانه 

ها، مدیریت ه ا و ادارات معاون ت آموزش ی انتخ اب و کمیت ه رواب ط عم ومی معاون ت         

ی وزارت بهداشت با حضور برخی مدیران ارش د معاون ت، کارشناس ان ح وزه     آموزش

روابط عمومی و رابطین حوزه های مختلف شكل گرفت و دوره های آموزشی متع ددی  

به منظور توانمندسازی این تیم در زمینه پوشش اخبار م رتبط ب ا بس ته ه ای تح ول و      

 نوآوری در آموزش علوم پزشكی برگزار شد.  

ک ه مص ادف ب ا آغ از      1394ای صورت گرفته در این راستا، از ابتدای سال با تالش ه 

خب ر   851فرایند تدوین برنامه های تحول و نوآوری در آموزش عل وم پزش كی اس ت،     

درخصوص اجرایی سازی این برنامه ها در ستاد وزارت بهداشت و من اطق آمایش ی و   

ن  ت آموزش  ی وزارت دانش  گاههای عل  وم پزش  كی کش  ور ت  دوین و در پورت  ال معاو  

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درج شده است.  

ب ا   500طی این مدت از اخبار درج شده در پورتال معاونت آموزشی ب ه ط ور می انگین    

 بار از پورتال جامع بازدید شده است.  1،700،506بازدید شده و جمعا 

 

 کانال تلگرامی اطالع رسانی

متناسب ب ا نی از ک اربران، فرهن ي و     ماعی است که یكی از این رسانه ها شبكه های اجت

ش بكه ه ای   . سرعت نشر زیاد و تأثیرگ ذاری ب االیی دارن د   و  زبان ایشان تغییر می کند

اجتماعی امكاناتی نامتناهی برای برقراری ارتباط بین کاربران دارند که منجر به افزایش 
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ر هم ین راس تا کان ال    د .مشارکت مردم در فرآیندهای گوناگون اجتماعی گردیده اس ت 

تلگرام اخبار حوزه آموزش علوم پزش كی کش ور راه ان دازی ش د و ب ه منظ ور اط الع        

 رسانی به مخاطبین مورد استفاده قرار می گیرد.  

تیتر و آدرس اخبار در پورتال معاونت در کانال درج م ی ش ود و اف راد م ی توانن د ب ه       

صورت گزینشی اخبار مورد توجه خود را در 

پیگی  ری نماین  د. آدرس کان  ال تلگ  رام  پورت  ال

معاونت آموزشی نیز در ابتدای خبرنامه برای 

تمامی مخاطبان ارسال شده ت ا بتوانن د ب رای    

دریافت به هنگام تر اخبار به این کانال مراجعه 

 نمایند.  

کان  ال تلگ  رام اخب  ار آم  وزش عل  وم پزش  كی 

راه ان  دازی ش  د و   1394کش  ور در آذرم  اه  

در این کانال عض و ش ده و    نفر 1530تاکنون 

ب ار   1500ت ا   1000اخبار را دنبال می نمایند. اخبار درج ش ده در ای ن کان ال نی ز ب ین      

 بازدید می شود.  

 تدوین و نشر خبرنامه

علیرغم جامعیت پورتال ح وزه معاون ت آموزش ی وزارت بهداش ت، ب ه منظ ور اط الع        

ح وزه، انتش ار خبرنام ه    رسانی ج امع ت ر و بهت ر ب ه تم امی ذینفع ان ش ناخته ش ده         

الكترونی  ک ح  وزه معاون  ت آموزش  ی وزارت بهداش  ت، درم  ان و آم  وزش پزش  كی از 

 به صورت ماهیانه آغاز گردید.     1394اردیبهشت ماه 
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طی مكاتب ه ای ب ا دانش گاههای عل وم پزش كی کش ور آدرس پس ت الكترونی ک تم امی          

خ ذ گردی د و خبرنام ه    اعضای هیات علمی، مدیران و افراد م رتبط ب ا ح وزه آم وزش ا    

ان ماهیانه برای تمامی این افراد ارسال می شود. بدیهی است با نشر این خبرنامه مخاطب

حوزه  قدرت انتخاب در نوع اطالعات دریافتی را و  اطالعات ارسالی در صندوق پس تی  

 .او وارد می شود و سر فرصت آن ها را مطالعه خواهد کرد

 
لوم پزشكی کش ور ب ه خبرنام ه ح وزه آم وزش ای ن       به منظور دسترسی دانشجویان ع

خبرنامه هر ماه در سامانه سما، که برای انج ام ام ور آموزش ی دانش جویان و اس اتید      

علوم پزشكی کشور طراحی شده، بارگذاری می شود و از ای ن طری ق نی ز در دس ترس     

وزارت دانشجویان و اساتید قرار دارد. همچنین بخشی نیز در پورتال معاونت آموزشی 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به خبرنامه اختصاص یافت ه ت ا مخاطب ان ح وزه ب ا      

 مراجعه به این آرشیو بتوانند به اخبار به تفكیک ماه و سال دسترسی داشته باشند.

اقدام دیگری که به منظور ارسال وسیع تر خبرنامه معاونت آموزش ی وزارت بهداش ت،   

، ایجاد شبكه رابطین دانشگاههای علوم پزش كی  درمان و آموزش پزشكی صورت گرفت

کشور بود. طی مكاتبه ای از معاونین آموزشی دانشگاهها خواسته شد تا فردی را جهت 

دریافت و توزیع خبرنامه به اعضای هیات علمی و سایر افراد مرتبط ب ا آم وزش عل وم    
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خبرنام ه و آدرس  پزشكی در دانشگاه معرفی نمایند. با پیگیری این کار و تشكیل شبكه، 

آن در پورتال معاونت آموزشی وزارت بهداشت به پست الكترنی ک راب ط ه ر دانش گاه     

ارسال و از ط رق مختل ف نظی ر پس ت الكترنی ک و اتوماس یون اداری ب رای مخ اطبین         

 مربوطه در دانشگاه ارسال می شود.    

 
آم وزش  شماره از خبرنام ه معاون ت آموزش ی وزارت بهداش ت، درم ان و       20تاکنون 

هزار عضو هی ات علم ی در دانش گاههای عل وم      20پزشكی منتشر شده که برای حدود 

گردد و پزشكی کشور از طریق پست الكترونیک و همچنین رابطین دانشگاهها ارسال می

دانشجویان علوم پزش كی نی ز ای ن خبرنام ه را در س امانه س ما مالحظ ه م ی نماین د.          

ر پورتال معاون ت آموزش ی وزارت بهداش ت ط ی     خبرنامه، که تمامی اخبار درج شده د

بخش طراحی می شود؛ بخش اول به رویدادها و اخب ار   4یک ماه را در بر می گیرد، در 

مرتبط با معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اختص اص دارد،  

بخش دوم رویدادهای بین المللی حوزه آموزش عل وم پزش كی، در بخ ش س وم اخب ار      

تبط با آزمون های علوم پزشكی درج می شود و بخش آخ ر ب ه روی دادهای من اطق     مر
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آمایشی و دانشگاههای علوم پزشكی کشور در زمینه بسته ه ای تح ول و ن وآوری در    

 آموزش علوم پزشكی اختصاص دارد.  
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 انتشارات

كی به منظور ثبت و اشتراک تجارب و اقدامات انجام شده در حوزه آموزش عل وم پزش   

 مستندات زیر منتشر و در اختیار ذینفعاون حوزه آموزش قرار گرفته است. 

  یازدهمبرنامه آموزش عالی حوزه سالمت در دولت   

   بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی 

 ی ران،  ا یاس الم  یدر جمه ور  سالمت یعال آموزش یاییجغراف راهبردگسترش

 سند یاجرا یاتیعمل یراهنما و استیس سند

         توسعه آموزش عل وم پزش كی در بس تر آم ایش س رزمینی، گ زارش یكس اله

 اجرای مصوبه آمایش سرزمینی در آموزش عالی سالمت 

  دانشگاههای علوم پزشكی کشور   1394رتبه بندی آموزشی سال 

   دومین برنامه راهبردی اخالق پزشكی 

  امات زارش اهم اق د گ -بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی– 

   1395اردیبهشت تا دی 

    نمایه عملكرد دانشگاههای علوم پزشكی در حیطه بسته های تح ول و ن وآوری

 در آموزش علوم پزشكی گزارش اقدامات فرآیندی )آتنا( 

         اقدامات عملی من اطق آمایش ی در راس تای؛ بس ته ه ای تح ول و ن وآوری در

 آموزش علوم پزشكی، گزارش توصیفی   

 آموزش  علوم پزشكی، الگوی استقرار بستهماموریت گرایی در-

 های تحول در  آموزش علوم پزشكی

     سفرنامه تحول آموزش؛ گزارش دور اول سفر ب ه ک الن من اطق

 آمایشی 
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 بالینی آموزش استانداردهای کتاب 

       استانداردهای کالب دی برنام ه آموزش ی دوره دکت رای پزش كی

آم وزش   ه ا و مراک ز  پزشكی دانش گاه  های دانشكده عمومی در

 عالی ایران

 ه ای بیمارس تان    آموزشی اعتباربخشی و ارزشیابی معیارهای 

 آموزشی

  اس  تانداردها و راهنم  ای ارزش  یابی  و اعتباربخش  ی  آموزش  ی

 هابیمارستان

 Medical Education in Iran 

 Synopsis of Clinical Specialty, Subspecialty and Fellowship 

Training in the Islamic Republic of Iran  
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 نت آموزشی معاو

 

 

 

چالش ها  ی موجود   

 در مسیر تحول و نوآوری در آموزش

 چالش ها  ی موجود در مسیر تحول و نوآوری در آموزش
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 مقدمه 

حوزه آموزش به عنوان متولی تربیت نیروی انسانی حوزه سالمت یك ی از بخ ش ه ای    

زیربنایی نظام سالمت کشور است و تحول در این بخش ب ی ش ک اث رات بلندم دتی در     

ذک ر ش د نظ ام     سایر حوزه های سالمت کشور خواهد داشت. همانطور که پیش تر نی ز  

آموزش عالی سالمت کشور طی دهه های اخیر با پیشرفت های چشمگیری همراه ب وده  

 که این مهم دستاورد زحمات کلیه دست اندرکاران این حوزه طی این سال هاست. 

و ب ه عن وان گ ام چه ارم ط رح تح ول س المت، برنام ه تح ول و           1394از ابتدای سال 

ن شد و با استفاده از بس تر من اطق آمایش ی در    نوآوری در آموزش علوم پزشكی تدوی

حال حاضر در دانشگاههای علوم پزشكی کشور در دست اجرا اس ت.  مس تندی ک ه در    

دست دارید گویای اهم اقداماتی است ک ه در زمین ه پیش برد اه داف ج اری و همچن ین       

س ال گذش ته ص ورت     4اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزش كی ط ی   

 است. لیكن مانند تمامی برنامه ها، اجرای برنامه های حوزه آموزش علوم پزشكی گرفته

نیز با چالش هایی مواجه است. این چالش ها در حوزه ه ای مختل ف ب ا نظ ر ص احبان      

 فرایندها احضا شده که در ادامه به تفكیک هر حوزه بدان پرداخته می شود.  

مناسبی برای تدوین برنامه ه ای آت ی    بی شک توجه به این چالش ها می تواند راهنمای

 حوزه آموزش علوم پزشكی کشور باشد.  

 

 در آموزش پزشکی چالشهای موجود در مسیر آینده نگاری و مرجعیت علمی

نظام آموزش عالی سالمت کشور در مس یر تحق ق آین ده نگ اری و مرجعی ت علم ی ب ا        

 چالشهایی از قبیل موارد زیر مواجه است:

 ان سازی در خصوص مفهوم مرجعیت علمی در کشورلزوم تبیین و گفتم 

 لزوم احصا و گردآوری شاخصهای ارزیابی مرجعیت علمی در کشور 
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 ب علمی و دورنمای آن بین ذینفعانعدم درک مشترک از تعریف قط 

       شفاف نبودن جهت گیری تخصصی ب رای ه ر قط ب در مرجعی ت، راهب ری و

 دن  برای سیاستگذاران حوزه سالمتمشاور بو

 ه ای علم ی در ارتق ای نظ ام س المت و بهب ود       از قطببیشتر بهره مندی  ملزو

 وضعیت سالمت مردم؛

 ب ه   ش ورای اس المی   بودجه تخصیص داده شده از سوی مجل س  لزوم ارتقای

 قطب های علمی وزارت بهداشت؛

       لزوم برگزاری همایشهای مختلف با شیوه هدفمن د ب ه منظ ور اع تالی جایگ اه

 آموزش پزشكیمرجعیت کشور در زمینه 

   ل زوم توج  ه بیش  تر ب  ه نخبگ  ان و اس  تعدادهای درخش  ان در ح  وزه س  المت

 خصوصاً آموزش عالی سالمت

 

 چالشهای موجود در مسیر حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم

حرکت دانشگاههای علوم پزشكی ب ه س مت   نظام آموزش عالی سالمت کشور در مسیر 

 الشهایی از قبیل موارد زیر مواجه است:با چ دانشگاههای نسل سوم و با کارآفرین

 لزوم تبیین و تعریف شاخصها و مولفه های دانشگاه نسل سوم 

 لزوم آشناسازی اعضای هیأت علمی با ویژگیهای دانشگاههای کارآفرین 

 لزوم آموزش دانشجویان و توانمندسازی ایشان در زمینه کارآفرینی 

    ر در دانش گاههای نس ل   لزوم ارتقای انگیزه اعضای هیأت علم ی ب رای حض و

 سوم

       تعدد برنامه ها و اسناد باالدستی بخص وص در ح وزه برنام ه ه ای عملی اتی

 مشترک و اختصاصی و عدم توجه به شاخصهای ویژه کارآفرینی
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      فقدان مكانیسم شفاف حمایت و تشویق م الی دس ت ان درکاران دانش گاهی در

 فعال در عرصه کارآفرینی

 

 ش پاسخگو و عدالت محورچالشهای موجود در مسیر آموز

ب ا   آموزش پاسخگو و ع دالت مح ور  نظام آموزش عالی سالمت کشور در مسیر تحقق 

 چالشهایی از قبیل موارد زیر مواجه است:

 

 ؛ یک محور مهم پاسخگوییبرنامه پزشک خانواده

  فقدان مشوق های مناسب برای دوره های توانمند سازی پزشكان 

 اد توانمند سازی شده  نامعلوم بودن جایگاه شغلی افر 

   فقدان هیات ممتحنه مستقل رشته تخصصی پزشكی خانواده علیرغم مص وبات

 قانونی موجود

 

 ؛ ارتقای پاسخگویی  آموزش پرستاری در بستر بیمارستانها

 ضرورت تعهد دانشگاهها و دانشكده های پرستاری به اجرای مصوبه موجود 

      ی دانش گاههای عل وم   ضرورت ارزی ابی دقی ق بیمارس تانهای مج ری از س و

 پزشكی

 ضرورت توجه به روند پذیرش دانشجو 

 

 ؛ بعد دیگر پاسخگوییبازآموزی حرفه مندان علوم پزشكی

 هایی برای مراکز مجری با درج این ن وع فعالی ت ه ا در    مشوق ضرورت تعیین

 ایشانکارنامه اعتبار بخشی 
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 زمان بر بودن فرایند تدوین آیین نامه و دستورالعمل 

   دگاه های مختلف ویا متناق  مراکز آموزش مداوم در تعی ین حیط ه   دیوجود

 و حوزه ماموریتی

 

 برنامه تربیت بهیار و ارزیابی مراکز آن 

   ه ای  زمان بر بودن فرایند تدوین سیاست های جدید آموزش ی و دس تورالعمل

 کمک بهیاری و بهیاری

 عدم وجود بودجه مشخص برای هنرستانهای بهیاری 

 ی فارغ التحصیالنمشكالت استخدام 

  تداخالت حرفه ای ناشی از عدم تعریف جامع حوزه فعالیتی دانش آموختگان با

 سایر مراتب پرستاری

  نی  از ب  ه هم  اهنگی بیش  تر ب  ین وزارت بهداش  ت،درمان و آم  وزش پزش  كی و

 وزارت آموزش و پرورش در خصوص فعالیت هنرستانهای بهیاری

  ش دی ده درکش ور و تفكی ک وظ ایف     تعیین نیاز به بهیار و کمک پرستار آم وز

 حرفه ای این دو گروه از یكدیگر

 

 چالشهای موجود در مسیر توسعه هدفمند برنامه های آموزشی

ب ا   توس عه هدفمن د برنام ه ه ای آموزش ی     نظام آموزش عالی سالمت کشور در مسیر 

 چالشهایی از قبیل موارد زیر مواجه است:

 شته مقاطع جدیدزمان بر بودن فرآیند ارزیابی و تصویب ر 

  های آموزشی در حال اجرا برنامهضرورت تسریع در روند بازنگری 

 لزوم راه اندازی رشته مقاطع نوین بر ساس نیازهای ملی و منطقه ای 
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 ضرورت توجه و تمرکز بر حیطه های میان رشته ای 

 

 چالشهای موجود در مسیر مأموریت گرایی و استقرار آمایش سرزمینی

ب ا  مأموری ت گرای ی و توس عه آمایش ی     س المت کش ور در مس یر    نظام آموزش عالی 

 چالشهایی از قبیل موارد زیر مواجه است:

           لزوم هم اهنگی می ان ح وزه ه ای مختل ف آموزش ی و پژوهش ی ب ه منظ ور

 یكپارچگی در مأموریتهای محوله به دانشگاهها

 ضرورت تعهد مسآوالن دانشگاهی به مأموریتهای محوله 

 ایش و رصد دقیق تحقق مأموریتهای واسپاری شدهلزوم استقرار نظام پ 

    لزوم وحدت و یكپارچگی در تقسیمات آمایشی در حوزه های مختل ف داخ ل و

 خارج از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

    ضرورت تسهیل در حضور بخش خصوصی در بخش آموزش ع الی س المت

 از مجرای حذف فرآیندهای بوروکراتیک

 

 سیر اعتالی اخالق حرفه ایچالشهای موجود در م

با چالشهایی از قبیل  اعتالی اخالق حرفه اینظام آموزش عالی سالمت کشور در مسیر 

 موارد زیر مواجه است:

    ماهیت میان بخشی و فرابخشی مفاهیم و آموزشهای مرتبط با اخ الق و تعه د

 حرفه ای

 و ... در  کمبود منابع انسانی آموزش دیده از قبیل عضو هیرت علمی، کارشناس

 عرصه اخالق حرفه ای
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       لزوم ارتقای تعهد مسآوالن دانش گاههای عل وم پزش كی کش ور در خص وص

 اخالق و تعهد حرفه ای

  لزوم توجه و استقرار مصوبات و آیین نامه های مرتبط در دانشگاهها و مراکز

 محیطی

      ضرورت تشكیل و فعالیت کمیته های اخ الق در س طح منطق ه و دانش گاههای

 شكیعلوم پز

 لزوم بومی سازی و تولید محتوای آموزشی در زمینه اخالق پزشكی 

 

 چالشهای موجود در مسیر اعتباربخشی

ب ا   اعتباربخش ی موسس ات و برنام ه ه ا    نظام آموزش عالی سالمت کش ور در مس یر   

 چالشهایی از قبیل موارد زیر مواجه است:

  یمات ک الن  ضرورت توجه به استانداردهای اعتباربخشی در سیاستها و تص م

 کشوری

 در دانشگاههااستمرار اعتباربخشی و تبدیل آن به یک فرآیند مستقر  لزوم 

  و سنجه های اعتباربخشیبازنگری استانداردها لزوم 

      ضرورت تحقق استانداردهای کالبدی )هر چند به ح داقل ه ای ض روری اکتف ا

 شده است( در همه دانشكده ها 

 

 آموزش علوم پزشکیمجازی سازی چالشهای موجود در مسیر 

ب ا  پزش كی   عل وم  آم وزش  س ازی  مجازینظام آموزش عالی سالمت کشور در مسیر 

 چالشهایی از قبیل موارد زیر مواجه است:
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      لزوم تدوین قوانین باالدستی به منظور به رس میت ش ناخته ش ده آموزش های

 مجازی

       ضرورت اصالح قوانین موجود در خصوص ب ه ک ار گی ری ف ارغ التحص یالن

 های مجازی داخل و خارج کشور دوره

    ل  زوم ت  أمین و ارتق  ای زیرس  اختهای فن  اوری اطالع  ات ب  ه منظ  ور توس  عه

 آموزشهای مجازی

   ل  زوم همك  اری و هم  اهنگی دانش  گاههای عل  وم پزش  كی در خص  وص ارائ  ه

 آموزشهای مجازی

  لزوم تسهیل تصویب و راه اندازی رشته های مرتبط با فضای مجازی 

 

 سیر بین المللی سازی آموزش پزشکیچالشهای موجود در م

ب ا   ب ین الملل ی س ازی آم وزش پزش كی     نظام آموزش عالی س المت کش ور در مس یر    

 چالشهایی از قبیل موارد زیر مواجه است:

 های ملی و یكپارچه در خصوص برنامه ه ای ب ین الملل ی    برنامه  لزوم ارتقای

 سازی دانشگاههای علوم پزشكی

 وی خ ارجی در دس تگاه ه ای اجرای ی و در     هماهنگی در سیاست جذب دانشج

 سطح فرابخشی

  ل  زوم انطب  اق بیش  تر برنام  ه ه  ای آموزش  ی ب  ا نیازه  ای داوطلب  ان خ  ارجی

 دانشگاههای کشور

      ضرورت استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیتهای ملی و ب ین الملل ی ب رای معرف ی

 دانشگاههای علوم پزشكی به دانشجویان سایر کشورها
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 میم گیردرجذب دانشجوی خارجی تعدد نهادهای تص 

 و به میزان کافی به دانشگاههای مجریتخصیص بودجه در موعد مقرر  لزوم 

 

 چالشهای موجود در مسیر ارتقای نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی

 عل وم  آزمونه ای  و ارزی ابی  نظ ام  ارتق ای نظام آموزش عالی سالمت کشور در مس یر  

 وارد زیر مواجه است:با چالشهایی از قبیل مپزشكی 

   مقاومت برخی دانشجویان و اساتید در برابر استفاده از امكان ات رایان ه ای در 

 آموزش و آزمونها

 ضرورت تسهیل در برگزاری آزمونهای بین المللی در داخل کشور 

 تامین سواالت مناسب به تعداد کافی برای بانک سواالت 

 ی و گسترش تجهیزات مورد نی از  تامین منابع فیزیكی و مالی الزم برای نگهدار

 در مراکز آموزش مهارتهای بالینی جهت آزمونهای صالحیت بالینی

 تامین حداقل تعداد پرسنل مورد نیاز برای مراکز مهارتهای بالینی 

 

 چالشهای موجود در مسیر توسعه زیرساختهای آموزش پزشکی

قق برنامه های تحولی تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات، یكی از مهمترین اهرمهای تح

 در هر زمینه ای است. در خصوص اعتبارات حوزه آموزش نكات زیر قابل توجه است:

   در طی دو سال گذشته رشد اعتبارات حوزه آموزش قابل توجه بوده که ج ای

 تقدیر از نهادهای سیاستگذار دارد.

  ه زار   10، دانشگاههای علوم پزشكی با کسری اعتب اری ح دود   95اما در سال

       مواجه بودند. میلیارد ریال
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  از سوی دیگر، طبق برآوردهای به عمل آمده، میزان اعتبارات ستادی موردنیاز

 20برای تحقق اهداف برنامه تحول در ح وزه آم وزش عل وم پزش كی مع ادل      

 . آن لحاظ شده است %10هزار میلیارد ریال می باشد که در قانون بودجه تنها 

  نی ز، ص رف پرداخ ت     ات دانشگاههای علوم پزش كی اعتبار %90ضمناً بیش از

 حقوق و مزایا در دانشگاهها می شود.

به این ترتیب به نظر می رسد تأمین اعتبارات حوزه آموزش یكی از مهمترین چالش های  

 موجود در این حوزه می باشد.

 

 ضرورت توجه به الگوهای نوین بهره مندی از خدمات متخصصان بالینی 

 هی ات علم ی و مح دودیت ه ای     ی یوه های بكار گیری اعض ا فقدان تنوع در ش

ق  انونی و عملی  اتی موج  ود در اس  تفاده از پتانس  یل عظ  یم نی  روی انس  انی    

 متخصص در داخل و خارج از کشور

         ع دم تمای ل نیروه ای طرح  ی ب رای گذران دن ط  رح در من اطق دور افت اده ی  ا

            دانشگاه های کمتر برخوردار
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 معاونت آموزشی 

  افق های پیش رو 

 در مسیر توسعه آموزش عالی سالمت
 افق های پیش رو  در مسیر توسعه آموزش عالی سالمت
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مجموعه مطالعه شد، گوشه ای از اقدامات و فعالیتهایی بود که ب ا هم ت    آنچه که در این

کلیه مدیران و مسآوالن حوزه آموزش در ستاد و دانشگاههای علوم پزشكی ب ه منص ه   

اجرا رسیده است. مسلمًا الزم است ب ا نگ اهی ب ه توانمن دیها، نق اط ض عف، چالش های        

رای اعتالی نظام آموزش عالی ح وزه  موجود و ظرفیتهای منطقه ای، افقهای روشنی را ب

 سالمت ترسیم نمود.

باتوجه به برنامه تح ول و ن وآوری در آم وزش عل وم پزش كی و ب ا به ره ب رداری از         

تجربیاتی که طی زمان در حوزه های مختلف کسب شده، انتظار می رود حوزه آموزش 

یر را ب رای  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی افق های روشنی از جمله موارد ز

 کشور فراهم نماید.
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 مسیر آینده نگاری و تحقق مرجعیت علمی

   س اله آم وزش عل وم پزش كی در راس تای کس ب        20ترسیم نقشه راه تح ول

 مرجعیت علمی 

   شفاف سازی شاخص های کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشكی 

      وزش تبیین الزامات سخت افزاری و نرم افزاری تحق ق مرجعی ت علم ی در آم

 علوم پزشكی

     تبیین نقش سازمان ها و نهادهای دخیل در کسب مرجعی ت علم ی در آم وزش

 علوم پزشكی

 تبیین جایگاه شایسته نخبگان و استعدادهای درخشان در نظام مرجعیت علمی 
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 مسیر حرکت به سوی دانشگاههای هزاره سوم

  وم دانشگاه های نسل سسوی دانشگاه های علوم پزشكی به طی دوره گذار 

   تبیین جایگاه دانشگاه های علوم پزشكی در اقتصاد دانش کشور 

      توانمندسازی دانشجویان و اعضای هیأت علم ی در زمین ه ک ارآفرینی و خل ق

 ثروت دانش بنیان

  وابستگی دانشگاه های علوم پزشكی به بودجه های دولتی  به حداقل رسیدن 
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 مسیر تحقق آموزش پاسخگو و عدالت محور

 رنامه های آموزش عالی حوزه سالمت با نیازهای جامع ه ب ه خ دمات    انطباق ب

 این بخش  

       تربیت نیروی انسانی و ایجاد بستر مناسب ب ه منظ ور ارائ ه خ دمات س المت

 برای اقشار جامعه با نیازهای خاص مانند سالمندان، زنان، کودکان و ...  

   ی، منطقه ای و انسانی حوزه سالمت در سطوح مل منابعشناسایی دقیق نیاز به

 و تبیین نقشه راه ده ساله  استانی

          ایجاد زمینه مناس ب ب رای رش د و ش كوفایی دانش جویان ب ا توانمن دی ه ای

 فرهنگی و اجتماعیمختلف علمی،

 



     

 افق های پیش رو    324

 

 مسیر توسعه هدفمند برنامه های آموزشی

  نوین متناسب با نیازهای کشور  برنامه های آموزشیطراحی 

  موجود به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با  برنامه های آموزشیبازنگری

 شرایط امروز کشور 

 ات بازنگری در تربیت پزشكان به منظور ارتقاء توانمندی ایشان در ارائه خدم

 نگر با تاکید بر برنامه پزشک خانواده جامعه

  طراحی الگوهای نوین تربیت سرمایه انسانی مهارت محور برای رفع نیاز

 المت مراکز ارائه خدمات س
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 مسیر مأموریت گرایی و استقرار آمایشی آموزش عالی سالمت

 کالن من اطق آمایش ی ب ا ش رح وظ ایف و حیط ه اختی ارات         ارتقای فرآیندهای

 شفاف 

  ب رای دانش گاههای   و ب ه روز رس انی آن   ماموریت های روشن پایش و رصد

 علوم پزشكی  

  راس  تای تحق  ق  پی  اده س  ازی برنام  ه ه  ای ارتق  ای توانمن  دی دانش  گاهها در

 ماموریت های محوله 

          چابک سازی س تاد از مج رای واس پاری وظ ایف س تادی ب ه س ازمان ه ای

 محیطی مختلف 

  ح  وزه پزش  كی از طری  ق ارتق  ای توانمن  دی  مه  ارتیگس  ترش آم  وزش ه  ای

 دانشگاهها
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 مسیر اعتالی اخالق حرفه ای

 ای  رفهای به منظور اعتالی اخالق حتدوین الزامات ساختاری و برنامه 

     تدوین شاخص های تحقق اخالق حرفه ای در محیط های آموزش ی م رتبط ب ا

 علوم پزشكی  

    تدوین برنامه های اعتباربخشی دانشگاهها و مراکز آموزشی در ح وزه اخ الق

 حرفه ای  

         شفاف سازی وظ ایف و اختی ارات ح وزه ه ای س تادی و محیط ی در زمین ه

 اعتالی اخالق حرفه ای 

  مندی از آموزه های دینی در راستای اعتالی اخ الق حرف ه   طراحی الگوی بهره

 ای  

  ارتقاء دانش و انگیزش اعضاء هیأت علمی دانشگاهها در زمینه اخالق حرفه ای

 از مجرای برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلندمدت آکادمیک
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 مسیر بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

 ی آموزش علوم پزشكی  سند آمایش منطقه ای و بین الملل اجرای 

  تدوین شاخص های دانشگاههای با عملكرد بین المللی و پایش آن 

 تبادالت علمی بین المللی ی ازمدل بهره مند استقرار 

 ه ای آموزش ی ب ه منظ ور گس ترش ج ذب        برنام ه در  پ ذیری  انعطاف ارتقای

 دانشجویان خارجی 

  زشكی کشور  اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه های علوم پادامه روند 
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 مسیر توسعه مجازی سازی آموزش علوم پزشکی

 دانشگاه مجازی علوم پزشكی به عنوان بستری برای گسترش مج ازی   توسعه

 سازی 

  تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه فضای مجازی 

  ب ه منظ ور ارتق اء قابلی ت ارائ ه آنه ا در        برنامه های آموزش ی به روزرسانی

 فضای مجازی 

 ساخت های فناوری اطالعات در سطوح صفی و ستادی به منظور گسترش زیر

 بسترسازی آموزش مجازی 

 دانش گاههای عل وم پزش كی ب ه منظ ور توس عه فعالی ت ه ای          انگیزش ارتقای

 مجازی

          طراحی م دل ه ای ب ین الملل ی آموزش های مج ازی در راس تای آموزش های

Double Affiliate  دانشگاههای علوم پزشكی کشور 
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 رتقای آزمونهای علوم پزشکیمسیر ا

 به روزرسانی فرایندهای مرکز سنجش آموزش علوم پزشكی کشور 

  برگزاری آزمون های بین المللی در داخ ل  و تنوع در زمینه ایجاد زمینه مناسب

 کشور  

   ایجاد تحول در فرایند سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تكمیلی 

     ای در دان ش آموختگ ان عل وم     طراحی الگوهای س نجش مه ارت ه ای حرف ه

 پزشكی

  مراکز منطقه ای ارزیابی آموزشی و مهارت ه ای ب الینی در   و توسعه استقرار

 مناطق آمایشی 
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 مسیر اعتباربخشی موسسات آموزش عالی سالمت

      ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاهها و دانش كده ه ای عل وم پزش كی

   مطابق استانداردهای ملی و بین المللی

   ارتقای کیفیت خدمات مراکز آموزشی درمانی مطابق استانداردهای ملی و ب ین

 المللی  

     ایجاد فضای رقابتی سازنده در دانشگاهها و موسس ات و مراک ز آموزش ی و

 درمانی

 تضمین و ارتقای کیفیت برنامه ها و فرایندهای آموزش عالی علوم پزشكی 
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 مسیر توسعه زیرساختهای آموزش علوم پزشکی

      ه ای  ه ا و برنام ه  تأمین امكان ات و زیرس اختهای الزم ب رای گس ترش رش ته

 آموزشی جدید خصوصاً در تحصیالت تكمیلی

  ارتقای توانمندی گروههای آموزشی در تربیت متخصصان 

 تأمین بیمارستانهای آموزشی مجهز به منظور ارتقای کیفیت آموزشهای بالینی 

   تباط ات در ح وزه آم وزش عل وم     ایجاد شبكه گسترده فن اوری اطالع ات و ار

 پزشكی

 یک و ارتباط سامانه های طراحی شده ب ا یك دیگر و تب ادل    نتحقق دولت الكترو

داده حداقل  بین سامانه های ح وزه معاون ت آموزش ی و دانش گاههای عل وم      

 .پزشكی

 به روز نگهداری فرایند های حوزه معاونت آموزشی 

 


