
 

47 

 

 

  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : ناظر به
  رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمتنهادینه سازي : 1سیاست  

  گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت: 2سیاست  

  ساماندهی بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی: 6سیاست  

  آموزش عالی سالمتتمرکز زدایی در نظام : 10سیاست  
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  :خروجی مورد انتظار
دسـتاوردهاي زیـر در عرصـه آمـوزش علـوم پزشـکی        ،انتظار می رود در صورت تحقق بسـته 

   :حاصل گردد
  استقرار کالن مناطق آمایشی با شرح وظایف و حیطه اختیارات شفاف  
  ترسیم ماموریت هاي روشن براي دانشگاههاي علوم پزشکی  
 توانمندي دانشگاهها در راستاي تحقق ماموریت هاي محوله  پیاده سازي برنامه هاي ارتقاي  
  چابک سازي ستاد از مجراي واسپاري وظایف ستادي به سازمان هاي محیطی مختلف  
  توانمندي دانشگاهها ارتقايگسترش آموزش هاي آزاد حوزه پزشکی از طریق   
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  : محور
  ماموریت محور نمودن مناطق آمایش سرزمینی 

  
  : واحد مجري 

   دبیرخانه ستاد اجرایی سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت
  هاي علوم پزشکی سراسر کشور دانشگاهدبیرخانه هاي مناطق آمایشی و با همکاري 

  
  :اهداف
  سیاسـتها  «شورایعالی انقالب فرهنگی تحت عنوان  762جلسه تشکیل دبیرخانه هاي کالن منطقه هاي مصوب

  » و ضوابط اجرائی آمایش آموزش عالی در عرصه سالمت در جمهوري اسالمی ایران
  مشارکت کالن منطقه ها و دانشگاه هاي علوم با استقرار کامل سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش سرزمین

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 نمودن دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی و موسسـات       رماموریت محو
  آموزش عالی سالمت

 اختیارات در امـور مـالی، اداري و آموزشـی بـه کـالن      ) تفویض(ي واگذاري تدوین آئین نامه و دستورالعملها
منطقه ها و دانشگاه هاي ملی و استانی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در راستاي تمرکز زدایـی و  

 نظام مند نمودن گسترش آموزش عالی سالمت 

 م پزشـکی در حـوزه آمـوزش عـالی     اختیـارات دانشـگاه هـاي علـو     احی و اجرایی سازي الگوهاي ارتقـاي طر
 سالمت

  
  : شاخص هاي پایش 

  شده درخصوص تمرکز زدایی در حوزه آموزش عـالی  و ابالغ و دستورالعمل هاي تدوین   آئین نامه هاتعداد
 سالمت 

  میزان تحقق سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش سرزمین با مشارکت کالن مناطق و دانشگاهها 

  تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سالمت ماموریت محور شده 

  میزان تحقق برنامه هاي طراحی و اجرایی سازي الگوهاي ارتقاء اختیارات دانشگاههاي علوم پزشکی 

  تعداد دبیرخانه هاي کالن منطقه اي تشکیل شده 
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  : محور 
  در کشور  محیطی آموزش عالی سالمت گسترش

  
    : واحد مجري 

   شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی
آمایش سرزمینی آموزش عالی سالمت، دبیرخانه هاي حوزه آموزش پزشـکی   دبیرخانه ستاد اجرایی سند  با همکاري،

کشور، دبیرخانه هاي مناطق آمایشی علوم پزشکی کشور و دانشگاههاي علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی     
  کشور 

  
  : اهداف 
  سیاسـتها و ضـوابط اجرائـی     «درخصـوص   شـورایعالی انقـالب فرهنگـی    762نمودن مصوبه جلسه اجرائی

  »آمایش آموزش عالی در عرصه سالمت در جمهوري اسالمی ایران
 افزایش دسترسی محیطی به رشته مقاطع کاردانی و کارشناسی آموزش عالی سالمت  
 علوم پزشکی کاهش نیاز دانشجویان به مهاجرت به سایر شهرها براي آموزش  
  افزایش ماندگاري دانش آموختگان بومی همگام با توسعه امکان ارائه خدمات  
 استفاده از امکانات و توان بخش غیر دولتی در ناوگان آموزش عالی سالمت  
  رشته مقاطع داراي اولویت در نظام سالمتمراکز آموزشی و هدفمندي در توسعه  

  
  : شاخص هاي پایش 

  در مناطق آمایشی براساس توزیع در آن منطقه  تربیت شدهتعداد دانش آموختگان  
  دولتی و خصوصی(مقاطع جدید مجوز داده شده  ـتعداد و درصد رشته (  
  شده تاسیسمجتمع هاي آموزش عالی سالمت مراکز آموزشی و تعداد  
  میزان افزایش درصد دانشجویان بومی  
  گروه علوم پزشکی کاهش نیاز نظام سالمت به دانش آموختگان  برآورد شده میزان  
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  : محور
   به بخش غیردولتی  طراحی و اجرایی سازي الگوهاي واسپاري خدمات آموزش عالی علوم پزشکی

  
  :واحد مجري

  علوم پزشکی کشور دبیرخانه شوراي گسترش 
حوزه آموزش، دبیرخانه هاي مناطق آمایشی کشور و دانشگاههاي علوم پزشکی و خـدمات  با همکاري دبیرخانه هاي 

  بهداشتی درمانی کشور 
  
  : اهداف 

  طراحی و اجرایی سازي الگوهاي نقش آفرینی بخش غیردولتی در آموزش عالی علوم پزشکی  
 یل سازمان نظام پزشـکی،  سایر مراکز و نهادها از قبهاي قابل واگذاري حوزه آموزش به واسپاري ماموریت

 هاي وزارت بهداشت در راستاي تحقق سیاست... و انجمن هاي علمی 

 مند نمودن آموزش علوم پزشکی در بخش غیردولتی  با توجـه بـه سـند راهبـردي گسـترش جغرافیـایی        نظام
 آموزش عالی سالمت

 نظارت بر آموزش علوم پزشکی در بخش غیردولتی 

  
  : هاي پایششاخص
  در بخش غیردولتی  سند راهبردي گسترش جغرافیایی آموزش عالی سالمتتدوین و تصویب  
 علوم پزشکی   شوراي گسترشبا واسپاري از سوي مرتبط وبات تعداد مص 

  سرمایه گذاري بخش غیردولتی در حوزه آموزش عالیمشارکت و میزان 

  بخش غیردولتی تعداد برنامه هاي واگذار شده به 
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  : محور
در نظام  آموزشهاي مهارتی و حرفه ايمداوم و  اجراي نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه هاي آموزش 

  سالمت

  
  :واحد مجري

   اداره کل اموزش مداوم
  با همکاري دبیرخانه هاي مناطق آمایشی کشور و دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 

  
  : اهداف
  در حوزه نظام سالمت مهارتی و حرفه ايطراحی و پیاده سازي  نظام اعتبار بخشی آموزش هاي 

 و اطالع رسانی به موقع فعالیت هاي مربوط به مشمولین اطالعات رسانیبه روز 

 اعتبار بخشی مراکز و برنامه هاي آموزش مداوم حوزه سالمت 

 کیفیت آموزش هاي مداوم  ارتقاي  
  آموزش مداوم   شگاههاي علوم پزشکی در برنامه هايتوان و ظرفیت هاي داناستفاده بهینه از 

 خود ارزیابی و ارزیابی برونی مراکز آموزش مداوم 

 افزایش کارآمدي برنامه هاي آموزش مداوم از طریق ترغیب آموزش هاي گروه کوچک، تعاملی و الکترونیک 

  
  : هاي پایششاخص
  اعتباربخشی شده حرفه ايمهارتی و تعداد برنامه هاي آموزش 

 تعداد مراکز و برنامه هاي آموزش مداوم اعتباربخشی شده  
 درونی و برونی کلیه مراکز آموزش مداوم در کشور هايارزیابی تعداد 

   اجراي فرآیندهاي پیش بینی شده براي نظارت بر مراکز و تفویض اختیار برنامه ها به مراکز آموزش مـداوم
  و سی و چهارمین جلسه شوراي عالی آموزش مداوم مطابق مصوبات سی و سومین

   


