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  : ناظر به
  نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت: 1سیاست  

  گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت :2سیاست  

  شبکه سازي در نظام آموزش عالی سالمت: 5سیاست  

  ارتقاي منابع انسانی بخش آموزش عالی سالمت: 9سیاست  
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  :خروجی مورد انتظار
دسـتاوردهاي زیـر در عرصـه آمـوزش علـوم پزشـکی        ،صورت تحقق بسـته انتظار می رود در 

   :حاصل گردد
  انطباق برنامه هاي آموزش عالی حوزه سالمت با نیازهاي جامعه به خدمات این بخش  
    تربیت نیروي انسانی و ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خدمات سالمت براي اقشـار جامعـه

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

  شناسایی دقیق نیاز به نیروي انسانی حوزه سالمت در سطوح ملی، منطقه اي و استانی  
     ــجویا ــکوفایی دانش ــد و ش ــراي رش ــب ب ــه مناس ــاد زمین ــف   ایج ــاي مختل ــدي ه ــا توانمن ن ب

  فرهنگی و اجتماعی علمی،
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  :محور  
بـار بیمـاري هـا و    ( جامعـه آموزشی مبتنی بر نیازهـاي  نظام شناسائی و ارزیابی نیازهاي و استقرار طراحی  

و ) مـداخالت سـالمت  ( مرتبط با پیشگیري، تشخیص و درمان در حـوزه سـالمت  ، فنآوري هاي )ریسک فاکتورها
  در حوزه سالمت در کشور مرزهاي دانش

  : واحد مجري 
   پزشکی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  با همکاري مراکز تحقیقاتی، حوزه هاي مختلف وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشکی کشور 
  

  : اهداف 
  بـار بیمـاري هـا و    ( جامعـه آموزشی مبتنی بر نیازهـاي  نظام شناسائی و ارزیابی نیازهاي و استقرار طراحی

  )ریسک فاکتورها
  آموزشی مبتنی بر فنآوري هـاي تشخیصـی و درمـانی    نظام شناسائی و ارزیابی نیازهاي و استقرار طراحی

 ) مداخالت سالمت(

  آموزشی مبتنی بر مرزهاي دانشنظام شناسائی و ارزیابی نیازهاي و استقرار طراحی   
  فنآوري هـاي  )بار بیماري ها و ریسک فاکتورها( جامعهس نیازهاي براسا )گایدالینها(راهنماهاي بالینی تهیه ،

  در حوزه سالمت در کشور و مرزهاي دانش) مداخالت سالمت(تشخیصی و درمانی 
  

  :شاخص هاي پایش 
 آموزشی مبتنی بر نیازهاي نیازهاي شده براساس  بازنگري/ تهیه )کوریکولومها( تعداد برنامه هاي آموزشی

 برنامه هاي آموزشی به کل ) بار بیماري ها و ریسک فاکتورها( جامعه

  شده براساس فنآوري هاي تشخیصـی و درمـانی    بازنگري/ تهیه )کوریکولومها(برنامه هاي آموزشی  تعداد
 برنامه هاي آموزشیبه کل )  مداخالت سالمت(

 برنامـه هـاي   هاي دانش  به کـل  شده براساس مرز بازنگري/ تهیه) کوریکولومها(برنامه هاي آموزشی  تعداد
 آموزشی

  بـار بیمـاري هـا و ریسـک     ( جامعـه شده براساس نیازهاي  بازنگري/ تهیه) گایدالینها(راهنماهاي بالینی تعداد
 در حوزه سالمت در کشور و مرزهاي دانش) مداخالت سالمت(، فنآوري هاي تشخیصی و درمانی )فاکتورها
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  : محور  
، فنآوري هـاي  در راستاي پاسخگوئی به نیازهاي جامعه) کوریکولومها(برنامه هاي آموزشی تدوین بازنگري و 

  به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی) مرجعیت علمی(تشخیصی و درمانی و مرزهاي دانش 

  
  : واحد مجري 

  ریزي شوراي عالی برنامه
  دانشگاههاي علوم پزشکی کشور و  دبیرخانه هاي آموزشی، دبیرخانه شوراي گسترشبا همکاري 

  
  : اهداف 
  فنآوري هاي تشخیصی و درمـانی و  نیازهاي جامعهبازنگري و تدوین کوریکولوم تمامی رشته ها براساس ،

 )مرجعیت علمی(مرزهاي دانش 

  فنآوري هاي تشخیصـی و درمـانی و مرزهـاي    نیازهاي جامعهاجرا ي کوریکولوم تمامی رشته ها براساس ،
 )علمی مرجعیت(دانش 

  فنآوري هاي تشخیصی و درمـانی و مرزهـاي   نیازهاي جامعهارزیابی کوریکولوم تمامی رشته ها براساس ،
 )مرجعیت علمی(دانش 

  

  :شاخص هاي پایش 
  فنآوري هاي تشخیصی و درمـانی و  نیازهاي جامعهتعداد کوریکولوم بازنگري شده رشته ها براساس ،

 )مرجعیت علمی(مرزهاي دانش 

  فنـآوري هـاي تشخیصـی و درمـانی و     نیازهـاي جامعـه  تعداد کوریکولوم اجرا شده رشته ها براساس ،
 )مرجعیت علمی(مرزهاي دانش 

  فنآوري هاي تشخیصـی و درمـانی و   نیازهاي جامعهتعداد کوریکولوم ارزیابی شده رشته ها براساس ،
 )مرجعیت علمی(مرزهاي دانش 
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  : محور  
اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان ذینفعان، انگیزشی مناسب براي سیاستگذاران، ایجاد حساسیت و طراحی نظام 

اجتمـاعی   هـاي کنندهتعیینو توجه به خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئی به نیازهاي واقعی جامعه 
  SDH(1( سالمت

  
  : واحد مجري 

   مرکز مطالعات و توسعه آموزش
  با همکاري دبیرخانه هاي معاونت آموزشی و دانشگاههاي علوم پزشکی کشور 

  
  : اهداف 
  سیاستگذاران، اسـاتید، دانشـجویان، ارائـه کننـدگان خـدمات بـه       تعیین و استقرار راههاي ایجاد حساسیت در

  منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئی به نیازهاي جامعه
  سیاستگذاران، اساتید، دانشـجویان، ارائـه کننـدگان خـدمات بـه      در انگیزشی مناسب تعیین و استقرار راههاي

  منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئی به نیازهاي جامعه
  سیاستگذاران، اسـاتید، دانشـجویان، ارائـه کننـدگان خـدمات بـه       تعیین و استقرار راههاي ایجاد حساسیت در

  اجتماعی سالمتهاي کنندهتعیینتوجه به منظور 
 سیاستگذاران، اساتید، دانشـجویان، ارائـه کننـدگان خـدمات بـه      در انگیزشی مناسب ار راههاي تعیین و استقر

  اجتماعی سالمتهاي کنندهتعیینتوجه به منظور 
 

  :شاخص هاي پایش 
  سیاستگذاران، اساتید، دانشـجویان، ارائـه کننـدگان    تعداد برنامه هاي اجرا شده جهت ایجاد حساسیت در

  هرچه بهتر پاسخگوئی به نیازهاي جامعهخدمات به منظور تحقق 
  سیاستگذاران، اساتید، دانشـجویان، ارائـه کننـدگان    در انگیزش مناسب تعداد برنامه هاي اجرا شده جهت

  خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئی به نیازهاي جامعه
  سیاستگذاران، اساتید، دانشـجویان، ارائـه کننـدگان    تعداد برنامه هاي اجرا شده جهت ایجاد حساسیت در

  اجتماعی سالمتهاي کنندهتعیینتوجه به خدمات به منظور 
  سیاستگذاران، اساتید، دانشـجویان، ارائـه کننـدگان    در انگیزش مناسب تعداد برنامه هاي اجرا شده جهت

  اجتماعی سالمتهاي کنندهتعیینتوجه به خدمات به منظور 

                                                             
١ Social determinants of health  
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  : محور  
  طراحی و استقرار نظام برنامه ریزي و مدیریت تربیت نیروي انسانی علوم پزشکی

  
  : واحد مجري 

   نیروي انسانی علوم پزشکی تربیت کارگروه برآورد
  با همکاري حوزه هاي مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههاي علوم پزشکی کشور 

  
  : اهداف 
 و دندانپزشکان و کلیه رشته هاي علوم پزشکی ایجاد بانک اطالعات پزشکان  
  1404کلیه رشته هاي علوم پزشکی سال آموخته دانش برآورد تعداد مورد نیاز  

  تعیین بهترین راهکارها جهت استفاده از فارغ التحصیالن رشته هاي علوم پزشکی در مناطق محروم و داراي
 کمبود

 ومیتعیین بهترین راهکارها جهت پذیرش دانشجویان ب 

 اجرایی نمودن راهکارهاي استفاده از فارغ التحصیالن رشته هاي علوم پزشکی در مناطق محروم و داراي کمبود 

 اجرایی نمودن راهکارهاي پذیرش دانشجویان بومی  
  

  :شاخص هاي پایش 
 تعداد بانک اطالعات پزشکان و دندانپزشکان و کلیه رشته هاي علوم پزشکی  
 میزان پوشش هر بانک اطالعات  

  1404تعداد رشته هاي برآورد شده براي سال  

  وجود لیست راهکارها جهت استفاده از فارغ التحصیالن رشته هاي علوم پزشکی در مناطق محروم و داراي
 کمبود

 وجود لیست راهکارها جهت پذیرش دانشجویان بومی 

  میزان کاهش نابرابري با استفاده از ضریب جینی در توزیع فارغ التحصیالن رشته هاي علوم پزشکی 

 میزان پذیرش و فعالیت دانشجویان بومی در منطقه خود  
 

 
 

  


