
چارچوب پیشنهادي گزارش روند تدوین ماموریت هاي ویژه در سند تحول آموزش
توسعه و ارتقا زیر ساخت هاي آموزش علوم پزشکی

:گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1
در چند دهه موزش پزشکی در سطح دنیا و همچنین کشور ما آروند رو به گسترش حوزه هاي تخصصی در 

در . سطح تحصیالت تکمیلی را ایجاب نموده استتاسیس و راه اندازي رشته هاي تخصصی دراخیر ضرورت 
هاي متعددي براي علوم پزشکی کشور داراي دپارتمانهاي حال حاضر تعداد قابل توجه اي از دانشگاه

موزش تحصیالت تکمیلی در سطح کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی می باشند که هریک به فراخورآ
موزش این گروه از دانشجویان می آها و تسهیالت به ، حمایتجایگاه دانشگاه و رشته مورد نظر،  امکانات

آموزشی رشته هاي تحصیالت تکمیلی نقش اینگونه رشته ها در توسعه پژوهش و عالوه بر جایگاه . پردازند
هاي تحقیقاتی دانشگاهی و یا فرا دانشگاهی ، پایان نامه ، مقاله و تولیدات علمی شامل مشارکت در طرح

نهادهاي ذیربط نشان بررسی هاي انجام شده توسط . ثبت پتنت و اختراع نیز چشمگیر و پر اهمیت می باشد
هاي این دوره ها بویژه به هاي تحصیالت تکمیلی با خروجبین هزینه هاي انجام شده براي دورهمیدهد که 

به نظر میرسد که مسئله کیفیت پایان نامه هاي این . لحاظ پژوهشی تناسب قابل انتظار وجود نداشته است
. دانشجویان از جمله موارد دخلیل در وضعیت حاضر باشد

: افقمنطق انتخاب هدف -2
با توجه به اهمیت جایگاه رشته هاي تخصصی در حل معضالت نظام سالمت و بهداشت به نظر می رسد 
توجه به کیفیت پایان نامه ها بعنوان یکی از خروجی ها و دستاوردهاي این دوره ها جنبه کامال بنیادین 

. دارد

سایر کشورها در مقایسه با موضوع هدف بررسی وضعیت -3
به نظر میرسد بعمل آمده بررسیبا ، به روز و یکدست نمی باشد اما اطالعات در این زمینه کاملد که هر چن

فورمت یکسانی براي ارزشیابی کیفی پایان نامه هاي وجود نداشته و غالبا بر مبناي جایگاه دانشگاه ، رشته و 
اي و حل برخی از معضالت با این وصف تناسب بین خروجی هاي پایان نامه. اساتید مرتبط انجام می گردد

نظام سالمت و بهداشت هر کشور میتواند مالك مناسبی براي کیفیت کارهاي تحقیقاتی در سطح تحصیالت 
تر ثبت اختراع و ادفاین راستا در برخی از دانشگاه راه اندازي واحدهاي ترجمان دانش و در . تکمیلی باشد

زمینه مناسیب را براي کاربردي بودن و بررسی تحقیقات و فناوري هايمعاونتو ارتباط با صنعت درابداع
هاي کشور نیز هاي انجام شده در دانشگاهکه از این نظر با تالش. کیفی پایان نامه ها فراهم اورده است

.تطبیق دارد
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ترجمان بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران

:محور
هاي آموزشی دست اندرکار تربیت دانشجویان هاي تجهیزاتی گروهنقشه راه بقا براي تقویت زیر ساخت

) کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی(تحصیالت تکمیلی 

:متولی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

اهداف مندرج در سند- 1
 کمی تحصیالت تکمیلی در سالترمیم بخشی از کاستی هاي موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه

هاي اخیر
هاي مسئول دوره هاي تحصیالت تکمیلی از طریق اختصاص بودجه بر اساس ایجاد انگیزه در گروه

عملکرد آموزشی
ارتقاي کیفیت آموزش عملی دوره هاي تحصیالت تکمیلی
ارتقاي کیفیت پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی
افزایش ضریب تأثیر)Impact Factor(تحصالت تکمیلیانتشارات علمی حاصل از دوره هاي

:حلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهدافت- 2
دفتر ثبت ، الت تکمیلی، دفتر مدیریت پژوهشیموزشی با دانشجویان تحصیآهاي وجود گروهدر حال حاضر 

و برخی ، بسته هاي حمایتی پژوهشی ها و مالکیت معنوي، مراکز تحقیقاتینوآوري، ترجمان دانش، اختراعات
تشکیل بانک ، هاي مرتبطبر گزاري کارگاه. در دانشگاه وجود داردها یین نامه هاي مرتبط و دستور العملآ

آموزش نوآوري، خالقیت و ثبت اختراعات و مالکیت معنوي پژوهش و هاي آموزشی در زمینه اطالعاتی، فعالیت
.در حال انجام است

یششاخص هاي پا-3
هاي مختلف براي تأمین تجهیزات آزمایشگاهیمیزان بودجه تخصیص یافته به گروه
تعداد پایان نامه هاي ثبت شده در جهت تولید محصول یا پژوهش در مرزهاي دانش
ضریب تأثیر(بررسی کیفیت مقاالت حاصل از پایان نامه هاي دانشجویی)Impact Factor( مجله و

در بازه هاي مختلف) تعداد استنادات به مقاله
اقدامات پیشنهادي-4
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ها ساماندهی نحوه پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر اساس پتانسیل دانشگاه و گروه
ها و اساتید ساماندهی و شفافیت در گرایش تحقیقاتی گروه
ها ساماندهی نحوه توزیع پایان نامه ها در گروه
 بودجه اي براي پایان نامه هااولویت بنديتدوین
 نحوه دفاع و داوري  مه ها در ارتباط با انتخاب موضوع، مدت پژوهشیین ناآاصالح ،
 یین نامه هاي جدید در ارتباط با صالحیت اساتید در مشارکت در پایان نامه ها بعنوان اساتید آتدوین

راهنما و مشاور 
وهشی و فارغ التحصیل شدن بر مبناي چاپ مقاله بجاي پیشنهاد تغییر در نحوه اعالم پایان دوره پژ

یین نامه هاي الزم آنگارش پایان نامه و برگزاري جلسه دفاع  از طریق تدوین و تصویب 
 تدوین راهکارهاي الزم براي نقد و پایش دوره اي پایان نامه هاي هر گروه
هاي آمورشیراه اندازي سامانه ثبت نوآوري
 ها در دانشگاهنوآوريپایان نامه ها و بانک اطالعات به روز رسانی
هاي مرتبط براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی در بدو ورود به برگزاري و شرکت اجباري در کارگاه

دوره 
ها ي آموزش نوآوري و خالقیتبرگزاري کارگاه
 تلف پزشکی خشته هاي مرتعامل سازنده بین ایجاد
 مراکز درمانی( و بالین دانشگاهایجاد تعامل سازنده(
حمایت از ایده هاي جدید
 حمایت ویژه از پایان نامه هاي کاربردي مبتنی بر  نتایج پایان نامه هاي بنیادین
 برنامه ریزي جهت اجراي برنامهسامانه و یا مرکز شناسایی و جذب ایده هاي نوین پژوهشی و ایجاد

startup innovation دانشگاهدر
اعضاي هیات علمی و دانشجویانرتقاي قابلیت ا
 توسعه زیر ساخت هاي موجود دانشگاه
 گسترش و افزایش حمایت مالی در تمام مراحل اجراي پایان نامه تا چاپ مقاالت
  به روز نمودن و تدوین ایین نامه هاي جدید سامانه تشویق مقاالت
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