
در دانشگاه علوم پزشکی تهرانهاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی ترجمان بسته

هاي آموزش عالی سالمتبسته توسعه راهبردي، هدفمند و ماموریت گراي برنامه

:محور

هاي آموزش علوم پزشکیگراي برنامهبازنگري ارتقاي راهبردي و ماموریت
:متولی
تحصیالت تکمیلی دانشگاه

:اهداف مندرج در سند

اي و ماموریت هر هاي منطقههاي جدید مبتنی بر مزیتها براي ایجاد رشتهتدوین برنامه دانشگاه
دانشگاه توسط خود دانشگاه

 بازنگري برنامه درسی دوره پزشکی عمومی بر اساس نیازهاي نظام سالمت و با مدنظر قرار دادن سیاست
استقرار پزشک خانواده 

هاي علوم پزشکی طراحی و تدوین برنامه آموزشی دوره تخصصی پزشک خانواده و اجراي آن در دانشگاه
کشور 

کت حداکثري اعضاي هیات علمی دانشگاه هاي جدید ارائه رشته آموزش پزشکی جهت شرطراحی مدل
در آن در راستاي توسعه توانمندسازي اعضاي هیات علمی در آموزش

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
 برنامه درسی رشته پزشکی مورد بازنگري قرار گرفته و به صورت شیوه نوین آموزش 1390از سال

. پزشکی صورت می گیرد
 نفر )9(نه95-96دانشگاه براي پذیرش دستیار پزشکی خانواده براي سال تحصیلی درحال حاضر

.دستیار اعالم ظرفیت نموده است
 تا کنون اقدام به پذیرش دانشجو در دوره 1387در راستاي نیل به اهداف مندرج، دانشگاه از سال

ش دانشجوي با سهمیه کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی بصورت مجازي نموده، که عالوه بر پذیر
نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور گردیده 50آزاد موفق به پذیرش قریب به 

.مزید اطالع اعالم می دارد پذیرفته شدگان فارغ التحصیل گردیده اند. است

:پایشهايشاخص

نظارت بر برنامه آموزش تخصصی پزشک خانواده
 مجازي ،  کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکیالتحصیل شدن یک دورهبا توجه به فارغ

رشته مذکورارزیابیشیوه نامه و 
 را استفاده کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکییک دورهتعداد اعضاي هیئت علمی که

کردند
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هاي آموزش عالی سالمتبسته توسعه راهبردي، هدفمند و ماموریت گراي برنامه

:اقدامات پیشنهادي
توسعه برنامه آموزش تخصصی پزشک خانواده
  توسعه رشته هاي مورد نیاز بر اساس ماموریت  دانشگاه بعنوان دانشگاه پیشتاز
ارزیابی فارغ التحصیالن برنامه آموزش تخصصی پزشک خانواده
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هاي آموزش عالی سالمتبسته توسعه راهبردي، هدفمند و ماموریت گراي برنامه

:محور

ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد باالدستیتوسعه رشته
:متولی
تحصیالت تکمیلی دانشگاه

:سنداهداف مندرج در 

مبتنی بر اسناد باالدستی ویژه نقشه جامع 1404هاي جدید تا سال تدوین برنامه جامع توسعه رشته
علمی سالمت

هاي ها متناسب با ظرفیت و امکانات آن براي تهیه برنامه آمونزشی رشتهتعیین ماموریت براي دانشگاه
جدید

ها د و مبتنی بر اولویتها و مقاطع به صورت هدفمناجرایی سازي سند راهبردي رشته
هاي موجود نیاز کشور به دانش آموختگان آنها به حداقل رسیده و تبدیل آنها بازنگري بنیادي در رشته

هاي مورد نیازبه رشته
:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف

تایید تعداد محدودي از رشته هاي جدید براساس نقشه جامع علمی سالمت
 یزات و اعضاي هیئت علمی هتوسعه رشته هاي جدید بر اساس  ساختار فیزیکی تجایجاد و

:پایشهايشاخص

رشته مورد نیازبراي ایجاد علمیدستورالعمل
ارزیابی و بازنگري رشته هاي موجد و بین رشته اي

:اقدامات پیشنهادي
 رشته مورد نیازبراي ایجاد دستورالعملتدوین
 یزات و اعضاي هساختار فیزیکی تجگزارش از دانشکده ها از نیازهاي جدید رشته هاي مورد نیاز  از نظر

هیئت علمی
هاها و مقاطع به صورت هدفمند و مبتنی بر اولویترشتهتدوین سند راهبردي
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:محور

ايهاي میان رشتههاي فرابخشی حوزه سالمت به منظور توسعه برنامهشناسایی ظرفیت
:متولی
تحصیالت تکمیلی دانشگاه

:اهداف مندرج در سند

فراتر از حوزه سالمت به طور ملی و استانی... هاي آموزش عالی، صنعت و بررسی و شناسایی ظرفیت
 شناسایی نیازهاي درازمدت آینده مبتنی بر اسناد آینده نگاري
نیازهاها و اي جدید مبتنی بر ظرفیتهاي میان رشتهطراحی رشته
ايهاي جدید میان رشتههاي علوم پزشکی کشور براي تدوین برنامه رشتهتقسیم کار بین دانشگاه

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
 رشته اي  انجام داد ولی بـدلیل هـدف   میاندر گذشته دانشگاه مقدمات تاسیس دانشکده و رشته هاي

گذاري و بستر نامناسب سر انجام نگرفت و بصورت تعلیق در آمد

:پایشهايشاخص

 ايهتن رشایمرشته هايراه اندازي
ايهترشآماده سازي بستر مناسب رشته هاي میان
شناخته شوندايهترشمیانکه میتوانند بعنوانتعداد رشته هاي
 فیزیکی و هیئت علمی مورد نیازفضاي
ايهترشتعداد قرارداد با دانشگاه هاي دیگر براي ایجاد رشته هاي میان

:اقدامات پیشنهادي
 رشته ايمیانتدوین تعاریف و دستورالعمل مناسب از رشته هاي
شناخته شوندايهترشارزیابی رشته هایی که میتوانند بعنوان میان
 هاي براي رشته هاي مورد نیاز میان رشته اياستعالم از دانشکده
ايهترشتفاهم نامه با دانشگاه هاي دیگر براي ایجاد رشته هاي میان
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:محور

طراحی و استقرار نظام تربیت نیروهاي حدواسط
:متولی
تحصیالت تکمیلی دانشگاه

:اهداف مندرج در سند

 هاي مهارتی و حرفهنیروهاي حدواسط و آموزشطراحی و تاسیس نهاد سیاستگذار در خصوص تربیت-

اي 
اي در هاي حدواسط مهارتی و حرفههاي ناظر بر نظام اعتباربخشی آموزشنامهتدوین مقررات و آیین

نظام سالمت 
 ،اعتالي ارائه خدمات سالمت، شامل افزایش کیفیت و تنوع کلیه خدمات از جمله خدمات پرستاري

مندي از رفتارهاي سالمت محور، پیدایش سالمت دهان و دندان در جامعه، بهرهپیرادندانپزشکی، ارتقاء 
در جامعه ... باورهاي اجتماعی و ترویج عمومی رفتارهاي سالمت محور و 

محور -اشتغال زایی هدفمند نظام سالمت از طریق رویکرد حرفه
وري از طریق تربیت نیروي انسانی ماهر در حوزه سالمتافزایش بهره

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف

:پایشهايشاخص

اي هاي مهارتی و حرفهآموزشتاسیس نهاد سیاستگذار براي
تعداد رشته هاي اشتغال زا
ارزیابی فارغ التحصیالن  مبتنی بر حرفه محور
محور- آیین نامه رویکرد حرفه

:اقدامات پیشنهادي
ايهاي حدواسط مهارتی و حرفههاي ناظر بر نظام اعتباربخشی آموزشنامهتدوین مقررات و آیین
بررسی فارغ التحصیالن بر اساس کاریابی
بررسی رشته ها بر اساس کارآفرینی


