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 ناظر به: 

  نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت4سیاست :  

  گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت :0سیاست  

  شبکه سازی در نظام آموزش عالي سالمت1سیاست :  

  ارتقای منابع انساني بخش آموزش عالي سالمت3سیاست :  
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 خروجی مورد انتظار:

دستاوردهاي زیر در عرصه آمووزش علووم پزشوکی     ،تحقق بستهانتظار می رود در صورت 

  حاصل گردد:

  انطباق برنامه های آموزش عالي حوزه سالمت با نیازهای جامعه به خدمات این بخش 

  تربیت نیروی انساني و ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خدمات سالمت برای اقشار جامعه

 کودکان و ...  با نیازهای خاص مانند سالمندان، زنان،

  شناسایي دقیق نیاز به نیروی انساني حوزه سالمت در سطوح ملي، منطقه ای و استاني 

     ایجالالاد زمینالاله مناسالالب بالالرای رشالالد و شالالکوفایي دانشالالجویان بالالا توانمنالالدی هالالای مختلالالف

 فرهنگي و اجتماعي علمي،
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 محور  :

)بوار بيمواري هوا و     جامعوه آموزشی مبتنی بر نيازهاي نظام شناسائی و ارزیابی نيازهاي و استقرار طراحی  

)موداخالت سوالمت( و    مرتبط با پيشگيري، تشتيص و درمان در حوزه سوالمت ریسک فاکتورها(، فنآوري هاي 

 در حوزه سالمت در کشور مرزهاي دانش

 واحد مجری : 

  پزشکي  مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 با همکاری مراکز تحقیقاتي، حوزه های مختلف وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکي کشور 

 

 اهداف : 

  بالار بیمالاری هالا و     جامعهآموزشي مبتني بر نیازهای نظام شناسائي و ارزیابي نیازهای و استقرار طراحي(

 ریسک فاکتورها(

  مبتني بر فنآوری های تشخیصالي و درمالاني    آموزشينظام شناسائي و ارزیابي نیازهای و استقرار طراحي

 )مداخالت سالمت(  

  آموزشي مبتني بر مرزهای دانشنظام شناسائي و ارزیابي نیازهای و استقرار طراحي  

  بار بیماری ها و ریسک فاکتورها(، فنآوری هالای   جامعهبراساس نیازهای  (گایدالینهاراهنماهای بالیني )تهیه(

 در حوزه سالمت در کشور تشخیصي و درماني )مداخالت سالمت( و مرزهای دانش

 

 شاخص های پایش :

 آموزشي مبتني بر نیازهای نیازهای شده براساس  / بازنگریتهیه (کوریکولومها) تعداد برنامه های آموزشي

 برنامه های آموزشي تورها( به کل )بار بیماری ها و ریسک فاک جامعه

  شده براساس فنآوری های تشخیصي و درمالاني   / بازنگریتهیه برنامه های آموزشي )کوریکولومها( تعداد

 برنامه های آموزشي)مداخالت سالمت(  به کل 

 برناماله هالای  شده براساس مرزهای دانش  به کالل   / بازنگریتهیهبرنامه های آموزشي )کوریکولومها(  تعداد 

 آموزشي

  بالار بیمالاری هالا و ریسالک      جامعهشده براساس نیازهای  / بازنگریتهیهراهنماهای بالیني )گایدالینها( تعداد(

 در حوزه سالمت در کشور فاکتورها(، فنآوری های تشخیصي و درماني )مداخالت سالمت( و مرزهای دانش
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 محور  : 

، فنآوري هاي راستاي پاستگوئی به نيازهاي جامعه دربرنامه هاي آموزشی )کوریکولومها( تدوین بازنگري و 

 به تفکيک رشته و مقط  تحصيلیتشتيصی و درمانی و مرزهاي دانش )مرجعيت علمی( 

 

 واحد مجری : 

 ریزی شورای عالي برنامه

 دانشگاههای علوم پزشکي کشور و  دبیرخانه های آموزشي، دبیرخانه شورای گسترشبا همکاری 

 

 اهداف : 

  فنآوری های تشخیصي و درماني و نیازهای جامعهبازنگری و تدوین کوریکولوم تمامي رشته ها براساس ،

 مرزهای دانش )مرجعیت علمي(

  فنآوری های تشخیصي و درمالاني و مرزهالای   نیازهای جامعهاجرا ی کوریکولوم تمامي رشته ها براساس ،

 دانش )مرجعیت علمي(

  فنآوری های تشخیصي و درماني و مرزهالای  نیازهای جامعهارزیابي کوریکولوم تمامي رشته ها براساس ،

 دانش )مرجعیت علمي(

 

 شاخص های پایش :

  فنآوری های تشخیصي و درمالاني و  نیازهای جامعهتعداد کوریکولوم بازنگری شده رشته ها براساس ،

 مرزهای دانش )مرجعیت علمي(

  فنالآوری هالای تشخیصالي و درمالاني و     نیازهای جامعاله تعداد کوریکولوم اجرا شده رشته ها براساس ،

 مرزهای دانش )مرجعیت علمي(

  فنآوری های تشخیصالي و درمالاني و   نیازهای جامعهتعداد کوریکولوم ارزیابي شده رشته ها براساس ،

 مرزهای دانش )مرجعیت علمي(
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 محور  : 

اساتيد، دانشجویان، ارائه کنندگان ذینفعان، انگيزشی مناسب براي سياستگذاران، ایجاد حساسيت و طراحی نظام 

اجتمواعی   هواي کنندهتعيينو توجه به خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاستگوئی به نيازهاي واقعی جامعه 

 4(SDH) سالمت

 

 واحد مجری : 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 با همکاری دبیرخانه های معاونت آموزشي و دانشگاههای علوم پزشکي کشور 

 

 اهداف : 

  سیاستگذاران، اساتید، دانشالجویان، ارائاله کننالدگان خالدمات باله      تعیین و استقرار راههای ایجاد حساسیت در

 منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نیازهای جامعه

  سیاستگذاران، اساتید، دانشجویان، ارائاله کننالدگان خالدمات باله     ر دانگیزشي مناسب تعیین و استقرار راههای

 منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نیازهای جامعه

  سیاستگذاران، اساتید، دانشالجویان، ارائاله کننالدگان خالدمات باله      تعیین و استقرار راههای ایجاد حساسیت در

 اجتماعي سالمتهای کنندهتعیینتوجه به منظور 

  سیاستگذاران، اساتید، دانشجویان، ارائاله کننالدگان خالدمات باله     در انگیزشي مناسب تعیین و استقرار راههای

 اجتماعي سالمتهای کنندهتعیینتوجه به منظور 

 

 شاخص های پایش :

  سیاستگذاران، اساتید، دانشالجویان، ارائاله کننالدگان    تعداد برنامه های اجرا شده جهت ایجاد حساسیت در

 منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نیازهای جامعه خدمات به

  سیاستگذاران، اساتید، دانشالجویان، ارائاله کننالدگان    در انگیزش مناسب تعداد برنامه های اجرا شده جهت

 خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نیازهای جامعه

  سیاستگذاران، اساتید، دانشالجویان، ارائاله کننالدگان    تعداد برنامه های اجرا شده جهت ایجاد حساسیت در

 اجتماعي سالمتهای کنندهتعیینتوجه به خدمات به منظور 

  سیاستگذاران، اساتید، دانشالجویان، ارائاله کننالدگان    در انگیزش مناسب تعداد برنامه های اجرا شده جهت

 اجتماعي سالمتهای کنندهتعیینتوجه به خدمات به منظور 

                                                                 
1
 Social determinants of health  
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 محور  : 

 طراحی و استقرار نظام برنامه ریزي و مدیریت تربيت نيروي انسانی علوم پزشکی

 

 واحد مجری : 

  نیروی انساني علوم پزشکي تربیت کارگروه برآورد

 با همکاری حوزه های مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههای علوم پزشکي کشور 

 

 اهداف : 

 و دندانپزشکان و کلیه رشته های علوم پزشکي ایجاد بانک اطالعات پزشکان 

  4121کلیه رشته های علوم پزشکي سال آموخته دانش برآورد تعداد مورد نیاز  

  تعیین بهترین راهکارها جهت استفاده از فارغ التحصیالن رشته های علوم پزشکي در مناطق محروم و دارای

 کمبود

  بوميتعیین بهترین راهکارها جهت پذیرش دانشجویان 

 اجرایي نمودن راهکارهای استفاده از فارغ التحصیالن رشته های علوم پزشکي در مناطق محروم و دارای کمبود 

 اجرایي نمودن راهکارهای پذیرش دانشجویان بومي 

 

 شاخص های پایش :

 تعداد بانک اطالعات پزشکان و دندانپزشکان و کلیه رشته های علوم پزشکي 

 ت میزان پوشش هر بانک اطالعا 

  4121تعداد رشته های برآورد شده برای سال  

  وجود لیست راهکارها جهت استفاده از فارغ التحصیالن رشته های علوم پزشکي در مناطق محروم و دارای

 کمبود

 وجود لیست راهکارها جهت پذیرش دانشجویان بومي 

  میزان کاهش نابرابری با استفاده از ضریب جیني در توزیع فارغ التحصیالن رشته های علوم پزشکي 

 میزان پذیرش و فعالیت دانشجویان بومي در منطقه خود 

 

 

 

 


