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 ناظر به: 

  در نظام سالمت: نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو 4سیاست  

  گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت0سیاست :  

  ساماندهي بیمارستانها و مراکز آموزشي درماني5سیاست :  

  آموزش عالي سالمت: تمرکز زدایي در نظام 42سیاست  
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 خروجی مورد انتظار:

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

  حاصل گردد:

  استقرار کالن مناطق آمایشي با شرح ووایف و حیطه اختیارات شفاف 

  ترسیم ماموریت های روشن برای دانشگاههای علوم پزشکي 

 توانمندی دانشگاهها در راستای تحقق ماموریت های محوله  پیاده سازی برنامه های ارتقای 

 ستاد از مجرای واسپاری ووایف ستادی به سازمان های محیطي مختلف  چابک سازی 

  توانمندی دانشگاهها ارتقایگسترش آموزش های آزاد حوزه پزشکي از طریق   
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 محور: 

 ماموریت محور نمودن مناطق آمایش سرزمينی 

 

 واحد مجری : 

  دبیرخانه ستاد اجرایي سند آمایش سرزمیني آموزش عالي سالمت

 های علوم پزشکي سراسر کشور دانشگاهدبیرخانه های مناطق آمایشي و با همکاری 

 

 اهداف:

  سیاسالتها  »شورایعالي انقالب فرهنگي تحت عنوان  450جلسه تشکیل دبیرخانه های کالن منطقه های مصوب

 « و ضواب  اجرائي آمایش آموزش عالي در عرصه سالمت در جمهوری اسالمي ایران

  مشارکت کالن منطقه ها و دانشگاه های علوم با استقرار کامل سیاست ها و ضواب  اجرایي آمایش سرزمین

 پزشکي و خدمات بهداشتي درماني

 نمودن دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکي و خالدمات بهداشالتي درمالاني و موسسالات      رماموریت محو

 آموزش عالي سالمت

 ی واگذاری )تفویض( اختیارات در امور مالي، اداری و آموزشالي باله کالالن    تدوین آئین نامه و دستورالعملها

منطقه ها و دانشگاه های ملي و استاني علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني در راستای تمرکز زدایي و 

 نظام مند نمودن گسترش آموزش عالي سالمت 

 م پزشالکي در حالوزه آمالوزش عالالي     اختیارات دانشالگاه هالای علالو    احي و اجرایي سازی الگوهای ارتقایطر

 سالمت

 

 شاخص های پایش : 

  شده درخصوص تمرکز زدایي در حوزه آموزش عالي و ابالغ و دستورالعمل های تدوین   آئین نامه هاتعداد

 سالمت 

  میزان تحقق سیاست ها و ضواب  اجرایي آمایش سرزمین با مشارکت کالن مناطق و دانشگاهها 

 ت آموزش عالي سالمت ماموریت محور شده تعداد دانشگاهها و موسسا 

  میزان تحقق برنامه های طراحي و اجرایي سازی الگوهای ارتقاء اختیارات دانشگاههای علوم پزشکي 

  تعداد دبیرخانه های کالن منطقه ای تشکیل شده 
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 محور : 

 در کشور  محيطی آموزش عالی سالمت گسترش

 

  واحد مجری : 

  علوم پزشکي شورای گسترش دانشگاه های

آمایش سرزمیني آموزش عالي سالمت، دبیرخانه های حوزه آموزش پزشکي  دبیرخانه ستاد اجرایي سند  با همکاری،

کشور، دبیرخانه های مناطق آمایشي علوم پزشکي کشور و دانشگاههای علوم پزشالکي و خالدمات بهداشالتي درمالاني     

 کشور 

 

 اهداف : 

  سیاسالتها و ضالواب  اجرائالي     »درخصالوص   شورایعالي انقالالب فرهنگالي   450اجرائي نمودن مصوبه جلسه

 «آمایش آموزش عالي در عرصه سالمت در جمهوری اسالمي ایران

 افزایش دسترسي محیطي به رشته مقاطع کارداني و کارشناسي آموزش عالي سالمت 

 کاهش نیاز دانشجویان به مهاجرت به سایر شهرها برای آموزش علوم پزشکي 

 ندگاری دانش آموختگان بومي همگام با توسعه امکان ارائه خدمات افزایش ما 

 استفاده از امکانات و توان بخش غیر دولتي در ناوگان آموزش عالي سالمت 

  رشته مقاطع دارای اولویت در نظام سالمتمراکز آموزشي و هدفمندی در توسعه 

 

 شاخص های پایش : 

 در مناطق آمایشي براساس توزیع در آن منطقه  تعداد دانش آموختگان تربیت شده 

  مقاطع جدید مجوز داده شده )دولتي و خصوصي(  ـتعداد و درصد رشته 

  شده تاسیسمجتمع های آموزش عالي سالمت مراکز آموزشي و تعداد 

  میزان افزایش درصد دانشجویان بومي 

  گروه علوم پزشکي کاهش نیاز نظام سالمت به دانش آموختگان  برآورد شده میزان 
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 محور: 

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

 

 واحد مجری:

 علوم پزشکي کشور دبیرخانه شورای گسترش 

حوزه آموزش، دبیرخانه های مناطق آمایشي کشور و دانشگاههای علوم پزشکي و خالدمات  با همکاری دبیرخانه های 

 بهداشتي درماني کشور 

 

 اهداف:   

  طراحي و اجرایي سازی الگوهای نقش آفریني بخش غیردولتي در آموزش عالي علوم پزشکي 

 یل سازمان نظام پزشالکي،  سایر مراکز و نهادها از قبهای قابل واگذاری حوزه آموزش به واسپاری ماموریت

 های وزارت بهداشت در راستای تحقق سیاستو ... انجمن های علمي 

 مند نمودن آموزش علوم پزشکي در بخش غیردولتي  با توجه به سالند راهبالردی گسالترش جغرافیالایي      نظام

 آموزش عالي سالمت

 نظارت بر آموزش علوم پزشکي در بخش غیردولتي 

 

 های پایش: شاخص

  در بخش غیردولتي  سند راهبردی گسترش جغرافیایي آموزش عالي سالمتتدوین و تصویب 

 علوم پزشکي   شورای گسترشبا واسپاری از سوی مرتب  وبات تعداد مص 

  سرمایه گذاری بخش غیردولتي در حوزه آموزش عاليمشارکت و میزان 

  بخش غیردولتي تعداد برنامه های واگذار شده به 
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 محور: 

در نظام  آموزشهاي مهارتی و حرفه ايمداوم و  راي نظام اعتباربتشی آموزشی مراکز و برنامه هاي آموزشاج 

 سالمت

 

 واحد مجری:

  اداره کل اموزش مداوم

 با همکاری دبیرخانه های مناطق آمایشي کشور و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور 

 

 اهداف:  

  در حوزه نظام سالمت مهارتي و حرفه ایطراحي و پیاده سازی  نظام اعتبار بخشي آموزش های 

 و اطالع رساني به موقع فعالیت های مربوط به مشمولین اطالعات رسانيبه روز 

 اعتبار بخشي مراکز و برنامه های آموزش مداوم حوزه سالمت 

 کیفیت آموزش های مداوم  ارتقای 

  آموزش مداوم   شگاههای علوم پزشکي در برنامه هایتوان و ورفیت های داناستفاده بهینه از 

 خود ارزیابي و ارزیابي بروني مراکز آموزش مداوم 

 افزایش کارآمدی برنامه های آموزش مداوم از طریق ترغیب آموزش های گروه کوچک، تعاملي و الکترونیک 

 

 های پایش: شاخص

  اعتباربخشي شده فه ایمهارتي و حرتعداد برنامه های آموزش 

 تعداد مراکز و برنامه های آموزش مداوم اعتباربخشي شده 

 دروني و بروني کلیه مراکز آموزش مداوم در کشور هایارزیابي تعداد 

  اجرای فرآیندهای پیش بیني شده برای نظارت بر مراکز و تفویض اختیار برنامه ها به مراکز آموزش مداوم

 سي و چهارمین جلسه شورای عالي آموزش مداوم مطابق مصوبات سي و سومین و

  


