
پزشکی تهراندر دانشگاه علوم هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی ترجمان بسته

هاي آموزش علوم پزشکیتوسعه و ارتقاي زیرساختبسته 

:محور
اي در شرایط پسا تحریمهاي علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشتهرشته(Excellence)بسترسازي براي کمال و تعالی 

:متولی
مدیریت برنامه ریزي منابع دانشگاه

:اهداف مندرج در سند
 هاي روز دنیا زمینه آخرین فناوريارتقاي توانمندي علمی و فنی اعضاي هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در
هاي کشور هاي مرجع آموزشی در کالن منطقهاندازي آزمایشگاهراه
هاي تحصیالت تکمیلی در راستاي تربیت دانشجویان فناور و تولید محصوالت مبتنی بر دهی آموزش و پژوهش دورهجهت

دانش

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
 تدوین )1394- 1404( ساله 10براي بازه زمانی ) هیئت علمی ( برنامه جامع توانمند سازي آموزش حاوي سیاستهاي توسعه آموزش نیروي انسانی

.شده است 
دانشگاه آزمایشگاه جامع پژوهشی دارد.
 صلی این دستورالعمل سوق دادن پایان نامه هدف ا. تدوین شده است 94دستورالعمل ارزش گذاري دستاوردهاي حاصل از پایان نامه ها پائیز

.هاي دانشجوئی به سمت پژوهشهاي کاربردي و دانش بنیان است 

:پایشهايشاخص

93سال 92سال عنوان شاخص
912تعداد دوره هاي برگزار شده براي ارتقاي توانمندي علمی و فنی اعضاي هیئت علمی

%6%4.8دوره هاي ارتقاء توانمندينسبت اعضاي هیأت علمی  شرکت کننده در 
230228) همایش و فرصت مطالعاتی  و ماموریت آموزشی ( تعداد اعضاي هیئت علمی  اعزام شده به خارج از کشور

00تعداد آزمایشگاه هاي مرجع آموزشی
دانشجویان تحصیالت تکمیلیتعداد دوره هاي برگزار شده براي ارتقاي توانمندي علمی و فنی

نسبت دانشجویان شرکت کننده در دوره هاي ارتقاء توانمندي
2848تعداد ثبت اختراعات ملی یا پتنت هاي ثبت شده بین المللی

:اقدامات پیشنهادي
 در عنوان محور شفاف شود کمال و تعالی  منظور از.
  ظرفیتها ي موجود و نیاز دانشگاه .( الزم است بررسی دقیقتري از وضعیت موجود دانشگاه انجام شود(
 طرح توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی و سیاستهاي دانشگاه براي ایجاد یا توسعه علوم نوین و بین رشته اي شفاف شود .
 محـل -هزینـه –نیـاز  -وضعیت آزمایشگاههاي موجـود .( نیاز دانشگاه به راه اندازي آزمایشگاههاي مرجع آموزشی بررسی شود

)منابعتامین
   برنامه ریزي بخش آموزش براي شناسائی نیازهاي جامعه، ظرفیتهاي دانشگاه  و سوق دادن پایان نامه هاي دانشـجویان تحصـیالت

.  تکمیلی به سمت حل مشکالت جامعه



پزشکی تهراندر دانشگاه علوم هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی ترجمان بسته

هاي آموزش علوم پزشکیتوسعه و ارتقاي زیرساختبسته 

(PhD)هاي آموزشی دست اندرکار تربیت دانشجویان کارشناسی اشد و دکتراي تخصصی هاي تجهیزاتی گروهنقشه راه بقا براي تقویت زیرساخت:محور

مدیریت برنامه ریزي منابع دانشگاه:متولی
:اهداف مندرج در سند

هاي اخیر هاي موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیالت تکمیلی در سالترمیم بخشی از کاستی
هاي تحصیالت تکمیلی از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی مسئول دورههاي ایجاد انگیزه در گروه
هاي تحصیالت تکمیلی ارتقاي کیفیت آموزش عملی دوره
هاي تحصیالت تکمیلی نامهارتقاي کیفیت پایان
 افزایش ضریب تاثیر(Impact Factor)هاي تحصیالت تکمیلی انتشارات علمی حاصال از دوره

:وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهدافتحلیل
ارقام به میلیون ریالراي تامین تجهیزات پزشکی و آموزشیاعتبارات هزینه شده ب

94سال 93سال عنوان 
340000427200تامین تجهیزات پزشکی  بیمارستانها 

3739241113تامین تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی  دانشکده ها 
377392468313جمع 

پرداخت پاداش به گروههاي آموزشی برتر که رتبه کشوري کسب می کنند.
هزینه اجراي پایان نامه هاي دانشجوئی

سال
مبلغ هزینه شده

)میلیون ریال ( 
نیاز واقعی

932343847000سال 
942740651000سال 

 وضعیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی  در دانشگاه

94سال93سال شرح
1321313504تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل 

64926262تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی
4946دانشجویان تحصیالت تکمیلی از کل دانشجویان درصد

:پایشهايشاخص

94سال 93سال عنوان شاخص
3739241113)میلیون ریال( آزمایشگاهیمیزان بودجه تخصیص یافته به گروههاي مختلف براي تامین تجهیزات 

2848)پژوهشهاي هیئت علمی + پایان نامه ( تعداد پایان نامه هاي ثبت شده در جهت تولید محصول یا پژوهش در مرز هاي دانش
ررسی کیفیت مقاالت حاصل از پایان نامه هاي دانشجوئیب



پزشکی تهراندر دانشگاه علوم هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی ترجمان بسته

هاي آموزش علوم پزشکیتوسعه و ارتقاي زیرساختبسته 

:اقدامات پیشنهادي
؟.....)وکالیبراسیون–حفظ و نگهداشت ( منظور از نقشه بقا تعریف شود
 سامانهPM براي تجهیزات آموزشی دانشکده ها راه اندازي شود.
 تدوین استاندارد  هاي تجهیزاتی گروهها
تدوین برنامه جامع ساماندهی  امکانات آزمایشگاهی دانشکده ها
 آموزشیمشارکت  دادن گروهها ي آموزشی  در  درآمدهاي  حاصل ازارایه خدمات



پزشکی تهراندر دانشگاه علوم هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی ترجمان بسته

هاي آموزش علوم پزشکیتوسعه و ارتقاي زیرساختبسته 

طراحی و اجراي سیستم اطالعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور :محور
مدیریت برنامه ریزي منابع دانشگاه:متولی

:اهداف مندرج در سند
هاي علوم پزشکی کشور دانشکده/ هاي موجود معاونت آموزشی و دانشگاههاي مورد نیاز و ارتقاي پورتالاندازي پورتالطراحی و راه
هاي علوم پزشکی دانشکده/ ها و مقاطع دایر در دانشگاهتهیه بانک جامع اطالعاتی رشته
هاي علوم پزشکی دانشکده/ تهیه بانک جامع اطالعاتی اعضاي هیات علمی دانشگاه
هاي علوم پزشکی دانشکده/ تهیه بانک جامع اطالعاتی امکانات، تجهیزات و فضاهاي آموزشی دانشگاه
ها اي رشتهمکانیزه نمودن فرایندهاي جاري تاسیس و ارزشیابی دوره

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در  حال حاضردر بخش اطالع رسانی ، ارائه و دریافت فرم  داراي سامانه هاي  :

سامانه - سیستم آموزش مداوم اینترنتی-سیستم آموزش از راه دور-)مدیریت آموزش و ثبت نمرات و بانک اطالعاتی یکپارچه(سما
کتابخانه -سامانه مجازي تداوم-سامانه مجازي استاد- سامانه سرمد-سامانه نماد مجازي- سامانه ارباب رجوع- بایگانی تصویري

تکمیل آن الین فرم فعالیتهاي اعضاء هیئت علمی و ( شعاع-ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان-سامانه تلفن گویا-الکترونیک
پذیرش دانشجوي دکتراي -رونیکی دانش آموختگانسامانه الکت-ارزشیابی اساتید-درخواست میهمانی دانشجویان- )ارزیابی آن

.رسانه می باشد–مجالت -مجازي ثبت نام-ارتقاء و پره بورد-سامانه آزمونها-سامانه ثبت نام الکترونیکی- تخصصی پژوهشی
شعاع و بانک اطالعات –بانک اطالعات سما ( داراي سه بانک تخصصی اطالعات معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

.می باشد ) بایگانی تصویري 

:پایشهايشاخص

94سال 93سال عنوان شاخص
2323تعداد پورتال هاي راه اندازي شده ویا ارتقا یافته معاونت آموزشی و دانشگاه

11تعداد بانک جامع اطالعاتی رشته ها و مقاطع
11تعداد بانک جامع اطالعاتی اعضاي هیات علمی

00عداد بانک جامع اطالعاتی امکانات، تجهیزات و فضاهاي آموزشیت
عداد فرآیندهاي مکانیزه تاسیس و ارزشیابی دوره اي رشته ها ت

:اقدامات پیشنهادي
 مدیریت اطالعات دانشگاه یکپارچه شود.
شوند فرآیندهاي مورد نیاز براي الکترونیکی شدن و نیازهاي اطالعاتی جدید بررسی.
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هاي آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزشهاي تجهیزاتی بیمارستانتقویت زیرساخت:محور
مدیریت برنامه ریزي منابع دانشگاه:متولی

:اهداف مندرج در سند
هاي اخیر هاي موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیالت تکمیلی در سالترمیم بخشی از کاستی
هاي پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی از طریق اختصاص بودجه بر هاي مسئول دورهایجاد انگیزه در گروه

اساس عملکرد آموزشی 
هاي تحصیالت تکمیلی ارتقاي کیفیت آموزش عملی دوره
هاي پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی ارتقاي کیفیت آموزش بالینی دوره

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
ارقام به میلیون ریالراي تامین تجهیزات پزشکی و آموزشیاعتبارات هزینه شده ب

94سال 93سال عنوان 
340000427200تامین تجهیزات پزشکی  بیمارستانها 

3739241113تامین تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی  دانشکده ها 
377392468313جمع 

پرداخت پاداش به گروههاي آموزشی برتر که رتبه کشوري کسب می کنند.

:پایشهايشاخص

94سال 93سال عنوان شاخص
( میزان بودجه تخصیص یافته به بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز آموزشی براي تامین تجهیزات مورد نیاز

) میلیون ریال 
377392468313

درصد انطباق تجهیزات و منابع موجود در بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز آموزشی با نیازهاي تجهیزاتی مورد نیاز براي 
توسعه آموزش

:اقدامات پیشنهادي
  میزان هزینه و  راههاي تامین منابع بررسی شود-نیاز واقعی  تجهیزات پزشکی  بیمارستانها و دانشکده ها.


