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: مقدمه
هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی به منظور تحقق یکی از مهمترین اهداف حوزه آموزش بسته

در معاونت "اي وجهانی با رویکرد تحول و نوآوريهاي منطقهحضور در عرصهتامین نیازهاي ملی و "
آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردید تا چراغ راه متولیان امر آموزش در 

)پیوست یک(. هاي علوم پزشکی سراسر کشور باشددانشگاه

هاي علوم پزشکی ، تقسیم دانشگاهلوم پزشکیهاي تحول و نوآوري در آموزش عدر راستاي عملیاتی بسته
در گام بعدي . هاي بومی انجام و پیاده سازي شدها و ظرفیتبه مناطق آمایشی با توجه به توانمندي دانشگاه

هاي مشترك و ویژه تبیین و هاي راهبردي توسعه آموزش علوم پزشکی شناسایی و در قالب ماموریتحیطه
)پیوست دو(.ها واگذار گردیدیشی و دانشگاهنامه به مناطق آماطی تفاهم

محور 46بسته تحولی و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که در مجموع 11این برنامه در قالب 
- مختلف را براي طراحی، پیاده سازي و رصد برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی در بر می

. گیرد

بسته تحولیردیف
پزشکیآموزشدرعلمیمرجعیتونگاريآیندهبسته1
سومنسلدانشگاههايسويبهحرکتبسته2
محورعدالتوپاسخگوآموزشبسته3
سالمتعالیآموزشهايبرنامهگرايمأموریتوهدفمندراهبردي،توسعهبسته4
دانشگاههاتوانمنديارتقايوتمرکززداییگرایی،مآموریتسرزمینی،آمایشبسته5
ايحرفهاخالقاعتاليبسته6
پزشکیعلومآموزشسازيالمللیبینبسته7
پزشکیعلومدرمجازيآموزشتوسعهبسته8
پزشکیعلومهايآزمونوارزیابینظامارتقاءبسته9

آموزشیبیمارستانهايوموسساتاعتباربخشیبسته10
پزشکیعلومآموزشزیرساختهايارتقايوتوسعهبسته11

تحولیهايبستهپایشبرنامه
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هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهرانمتولیان بسته
متولیبسته تحولیردیف

:پزشکیآموزشدرعلمیمرجعیتونگاريآیندهبسته1
 دکتر سیدرضا مجدزاده تدوین سند آینده نگاري و مرجعیت در آموزش پزشکی
 دکتر عظیم میرزازادهطراحی و استقرار نظام نوآوري آموزش علوم پزشکی
 استقرار مرکز تحقیقات راهبردي آموزش علوم پزشکی

دکتر محمدرضا منظم پور سومنسلدانشگاههايسويبهحرکتبسته2
دکتر محمد شریعتیمحورعدالتوپاسخگوآموزشبسته3
آموزشهايبرنامهگرايمأموریتوهدفمندراهبردي،توسعهبسته4

سالمتعالی
دکتر محمود قاضی 

خوانساري 
ارتقايوتمرکززداییگرایی،مآموریتسرزمینی،آمایشبسته5

دانشگاههاتوانمندي
-

دکتر باقر الریجانیايحرفهاخالقاعتاليبسته6
دکتر علی عرب خردمندپزشکیعلومآموزشسازيالمللیبینبسته7
دکتر احمد کاویانیپزشکیعلومدرمجازيآموزشتوسعهبسته8
دکتر شهرزاد غیاثوندیانپزشکیعلومهايآزمونوارزیابینظامارتقاءبسته9

دکتر عظیم میرزازادهآموزشیبیمارستانهايوموسساتاعتباربخشیبسته10
دکتر رامین رحیم نیاپزشکیعلومآموزشزیرساختهايارتقايوتوسعهبسته11
-تحولیهايبستهپایشبرنامه12
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هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم بستهاجرايدانشگاه علوم پزشکی تهران در تعهدات
پزشکی 

نامه منعقده فی مابین معاونت آموزشی وزارت متبوع و این تهران بر اساس تفاهمدانشگاه علوم پزشکی
هاي تحول و هاي واسپاري شده در راستاي تحقق اهداف بستهدانشگاه به منظور اجرایی سازي ماموریت

: نوآوري در آموزش علوم پزشکی متعهد شده است به

افق چشم اندازآینده نگاري و مرجعیت در آموزش پزشکی در تدوین -1
هاي طراحی نظام نوآوري در حوزه آموزش علوم پزشکی و تالش در جهت استقرار آن در دانشگاه-2

علوم پزشکی کشور 
همکاري با معاونت در راستاي استقرار مرکز تحقیقات راهبردي آموزش پزشکی-3
هاي شگاههاي علوم پزشکی در گذار به دانتدوین استانداردهاي ساختاري و عملکردي دانشگاه-4

نسل سوم 
هاي علوم پزشکی در قالب نظام تدوین سند کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاه-5

) ايمنطقه-ملی(نوآوري 
اي آموزش عالی سالمت طراحی نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور و غیر بودجه-6

وري به منظور استقرار در یش بهرهمبتنی بر مطالعات هزینه اثربخشی، بازگشت سرمایه و افزا
هاي علوم پزشکی کشور دانشگاه

ها و ریسک بار بیماري(طراحی نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي جامع -7
و ) مداخالت سالمت(هاي مرتبط با پیشگیري و درمان در حوزه سالمت ، فناوري)فاکتورها

کشور مرزهاي دانش در حوزه سالمت در
اي پزشکی در ها و اخالق حرفهشناسی و ارتقاء ارزشبانی، نیازسنجی، آسیبطراحی نظام دیده-8

هاي علوم پزشکی نظام آموزش عالی سالمت و کمک به استقرار آن در مناطق آمایشی و دانشگاه
کشور 

عرفی به منظور م(Education Iran)طراحی و ساماندهی پروپوزال آموزش علوم پزشکی کشور -9
ظرفیت آموزش عالی سالمت کشور در سطح دنیا 
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کمک به طراحی، راه اندازي و استقرار دانشگاه مجازي علوم پزشکی در قالب انتقال دانش -10
...فنی، تامین منابع انسانی و 

المللی مندي از تجربیات بینهاي علوم پزشکی با بهرهتدوین سند ارتقاي آزمون-11
وزش پزشکی به منظور بهبود فرآیند پذیرش، سنجش و کمک به ارتقاء مرکز سنجش آم-12

ارزشیابی در قالب مطالعات میدانی، کمک به تامین منابع انسانی مورد نیاز، تولید و بومی سازي 
... دانش فنی و 

هاي علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و رشته(Excellence)تدوین سند کمال و تعالی -13
هاي علوم پزشکی کشورها در دانشگاهبه منظور توسعه این رشتهاي در شرایط پسا تحریمبین رشته



9
دانشگاه علوم پزشکی تهران"در آموزش علوم پزشکیتحول و نوآوري"گزارش عملکرد دبیرخانه 

:معرفی دبیرخانه
: اهداف

بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی در سطح دانشگاه ترجمان -1
هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی همکاري با مناطق آمایشی در راستاي اجراي بسته-2
-علمی دانشگاه براي همکاري فعال با دبیرخانه و پیاده سازي بستهجلب مشارکت اعضاي هیات -3

هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی در سطح دانشگاه 
هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی در ارتقاء کیفی آموزش در راستاي اهداف بسته-4

سطح دانشگاه 

: همکاران دبیرخانه

سرپرست دبیرخانه –دکتر علی جعفریان -1
جانشین سرپرست دبیرخانه - دکتر محمد جلیلی-2
دبیر ستاد اجرایی-دکتر عظیم میرزازاده-3
کارشناس مسئول دبیرخانه -آزاده اشتیاقی-4
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هاي اقدامات صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستاي اجرایی سازي بسته
تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی 

راه اندازي دبیرخانه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی به منظور تسهیل دسترسی و -1
برقراري ارتباطات 

اختصاص دفتر به دبیرخانه
سرکار خانم آزاده اشتیاقی: انتخاب کارشناس مسئول
 81633783: به دبیرخانهشماره تماساختصاص
 66495947: به دبیرخانهشماره نمابراختصاص
به دبیرخانهپست الکترونیکاص اختص :amayeshzone10@tums.ac.ir

 کالن منطقه دهدبیرخانه و وب سایت راه اندازي :amayeshzone10.tums.ac.ir

ها در در آموزش علوم پزشکی به منظور ترجمان بستههاي تحول و نوآوري تعیین متولیان بسته-2
)پیوست سه(سطح دانشگاه، ارزیابی اقدامات صورت گرفته و اقدامات پیش رو در مورد بسته ها

هاي تحول و نوآوري در آموزش تشکیل جلسه جهت دریافت گزارش مربوط به پیاده سازي بسته-3
علوم پزشکی در سطح دانشگاه 

)پیوست چهار(براي متولیان دهیگزارشتهیه و ارسال فرمت -4
دریافت گزارشات و درج در وب سایت دبیرخانه -5
هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی به متولیان به منظور ورود اعالم برنامه پایش بسته-6

)پیوست پنج(اطالعات 
آموزش علوم هاي تحول و نوآوري در هاي نوآورانه در راستاي ترجمان بستهدریافت فعالیت-7

)پیوست شش(پزشکی به منظور ثبت در سامانه آتنا 
هاي تحول و نوآوري در علوم تشکیل جلسه شوراي آموزشی دانشگاه با محوریت ترجمان بسته-8

)پیوست هفت(پزشکی در دانشگاه 
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هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی گزارش ترجمان بسته
علوم پزشکی تهران توسط متولیاندر دانشگاه 
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بسته آینده نگاري و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

: ناظر به

نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت : 1سیاست -
اي و جهانی هاي آموزشی  منطقهحضور در عرصه: 4سیاست -
آموزش (تولید بومی سازي شواهد معتبر علمی براي ارتقاء آموزش عالی سالمت : 12سیاست -

) پژوهی

: خروجی مورد انتظار

: رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گرددانتظار می

یت علمی ساله آموزش علوم پزشکی در راستاي کسب مرجع20ترسیم نقشه راه تحول -
شفاف سازي شاخص هاي کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی -
تبیین الزامات سخت افزاري و نرم افزاري تحقق مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی -
ها و نهادهاي دخیل در کسب مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی تبیین نقش سازمان-

: محورها

جعیت علمی در آموزش علوم پزشکی خروجی نظام رصد حرکت در مسیر مر-1
تدوین سند آینده نگاري و نقشه راه تحقق مرجعیت در آموزش علوم پزشکی در افق چشم انداز -2
طراحی و استقرار نظام نوآوري در حوزه آموزش پزشکی -3
استقرار مرکز ملی تحقیقات راهبردي آموزش پزشکی-4
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:محور

پزشکیعلومآموزشحوزهدرنوآورينظاماستقراروطراحی
:متولی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 
:اهداف مندرج در سند

آموزشیهاينوآوريگذارياشتراكبهومرورثبت،سامانهاستقراروتوسعه
آموزشیهاينوآوري) فایلمدیا(حجمیهايفایلآرشیومخزنی،سامانهاستقراروتوسعه
آموزشیهاينوآوريازعلمیواجراییهايحمایتنظاماستقرار
آموزشیهاينوآوريازمالیهايحمایتنظاماستقرار

آموزشیهاينوآوريگذارياشتراكبهومرورثبت،سامانهاستقراروتوسعه:
به دنبال تصویب بند شرطی دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقا، معاونت آموزشی دانشگاه با هدف 

بر اساس . مدیریت بهینه فرایندهاي نوآورانه ارسالی جهت بررسی و داوري سامانه تداوم را راه اندازي کرد
شگاه علوم پزشکی تهران در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور به عمل آمد دان1393پیمایشی که در سال 

در قالب این سامانه مبتنی بر شبکه کلیه اعضاي . تنها دانشگاه کشور است که داراي این سامانه می باشد
هیات علمی دانشگاه می توانند فرایندهاي نواورانه خود را با ذکر کلیه اطالعات و به همراه پیوست هاي 

در این سامانه قابلیت مدیریت فرایند . شگاه ارسال نمایندمورد نظر براي مرکز مطالعات و توسعه آموزش دان
داوري و گردش کاري مرتبط با تشکیل جلسات کمیته دانش پژوهی آموزشی و در نهایت تصمیم گیري در 

در عین حال این سامانه قابلیت نمایش . مورد شناسایی فرایندها و تعیین امتیاز آنها امکان پذیر می باشد
اي که عالقه مندان بتوانند فرایندهاي ثبت شده را بر حسب موضوع مشاهده و مرور فرایندها به گونه 
. نمایند وجود دارد

هاينوآوري) فایلمدیا(حجمی هايفایلآرشیومخزنی،سامانهاستقراروتوسعه
:آموزشی

اي حجمی سنگین نمایش فرایندهاي ثبت شده را دارد اما قابلیت آپلود فایل هقابلیتهر چند سامانه تداوم 
به نظر می رسد با هماهنگی هاي الزم با شرکت نرم افزاري مجري این سامانه . در این سامانه وجود ندارد

. قابلیت افزوده شدن این امکان به آن وجود دارد
آموزشیهاينوآوريازعلمیواجراییهايحمایتنظاماستقرار

می شود موارد زیر را به گذشتههر چند این بند کلی است اما به نظر می رسد بر اساس تجربیات سنوات 
:عنوان حمایت هاي اجرایی و علمی از نوآوري هاي آموزشی مطرح کرد

 فراهم کردن بستر تحول و نوآوري اموزشی در دانشگاه
توانمندسازي اعضاي هیات علمی در زمینه:
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oتلف آموزش پزشکی مبانی و ابعاد مخ
o نحوه تدوین و اجراي پروپوزال طرح هاي توسعه آموزش
oنواوري آموزشی، ویژگی ها و اجزاي آن و نحوه ثبت یک نوآوري آموزشی
o شناسایی و ارج نهادن بر فعالیت هاي نوآورانه آموزشی

 آموزشی نوآورانهارایه مشاوره به صاحبان ایده ها و طرح هاي
مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت هاي بسیار گسترده در سنوات گذشته 

:از جمله این فعالیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد. اي را در همه زمینه هاي فوق به عمل آورده است
یکی از عمده ترین اقدامات انجام شده در دانشگاه ایجاد موج تحوالت اموزشی به عنوان یک.1

هر چند سیاست هاي کشوري نیز در این خصوص موثر بوده . سیاست کلی در حوزه آموزش است
است اما دانشگاه تالش کرده است تا با استفاده حداکثري از قابلیت هاي درونی و نیز فرصت هاي 
موجود در کشور زمینه تحوالت اموزشی را در زمینه هاي مختلف فراهم آورد و به این ترتیب 

بدیهی است . براي اجراي طرح هاي توسعه اي آموزشی هدفمند و جهت دار مهیا سازدشرایط را
در . در چنین بستري خواهد بود که سایر فعالیت هاي حمایتی و اجرایی معنا و مفهوم پیدا می کند

واقع به این ترتیب دانشگاه تبدیل به کارگاه بزرگی براي تحول آموزشی می گردد که اجزاي 
ول در قالب طرح هاي توسعه اي باعث درگیر شدن جمع کثیري از اعضاي هیات مختلف این تح

. علمی دانشگاه در تحوالت آموزشی می گردد
28(برگزاري دوره هاي توان مندسازي آموزشی در قالب دوره هاي کوتاه مدت آموزش پزشکی .2

نج دوره از سال پ(و جانشین آن تحت عنوان دوره مهارت هاي پایه آموزشی ) 1382دوره تا سال 
براي اعضاي ) دوره20(براي اعضاي هیات علمی جدید دانشگاه و دوره تدبیر ) تا کنون1393

هیات علمی با سابقه باالي ده سال
برگزاري کارگاه هاي پیشرفته متعدد نظیر کارگاه هاي ارزشیابی برنامه، ارزیابی فراگیر، برنامه ریزي .3

موزشی آموزشی، سخنرانی تعاملی، لیدرشیپ آ
برگزاري کارگاه هاي دانش پژوهی آموزشی مقدماتی و پیشرفته .4
این کارگاه هم به . برگزاري کارگاه هاي چگونه پروپوزال طرح هاي توسعه آموزش تدوین کنیم.5

صورت جزیی از دوره کوتاه مدت اموزش پزشکی برگزار می شده و هم به صورت مستقل براي 
. عالقه مندان برگزار می شود

در حال حاضر مرکز به کلیه عالقه مندانی . اندازي سرویس مشاوره به طرح هاي توسعه آموزشیراه .6
که قصد داشته باشند طرحی را در زمینه توسعه آموزش اجرا نمایند از مرحله شفاف سازي ایده تا 

. مرحله نهایی طراحی مشاوره ارایه می نماید
جا سیاست مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه از آن. راه اندازي برنامه دانشوري آموزش پزشکی.7

از الزام کلیه اعضاي هیات علمی جدید دانشگاه به ارایه یک پروپوزال طرح هاي توسعه آموزشی که 
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منجر به ارایه طرح هاي با کیفیت پایین و مشغول شدن بی مورد دست اندرکاران مرکز در مدیریت 
ارایه مشاوره و منتورینگ به افراد عالقه مندي که و مشاوره این طرح هاي می شده است به سوي

از روي تمایل شخصی قصد واقعی انجام یک طرح نوآورانه را دارند تغییر کرده است لذا برنامه 
در این . دانشوري آموزش پزشکی از سال جاري براي اولین بار به مورد اجرا گذاشته شده است

اعضاي هیات علمی دانشگاه که عالقه مند و واجد نفر از10تا 6چارچوب به صورت ساالنه بین 
شرایط باشند وارد این برنامه شده و پس از شرکت در کارگاه هاي مربوط به شیوه تدوین پروپوزال 
طرح هاي توسعه اموزشی و نیز کارگاه هاي پیشرفته آموزشی هر کدام یک طرح توسعه اي را 

در نهایت نیز . کز به مرحله اجرا در می آورندتدوین و پس از تصویب تحت نظارت و منتورینگ مر
مرکز حمایت هاي فنی الزم براي انتشار فعالیت مذکور در قالب هاي مختلف از جمله انتشار مقاله 

. را از انها به عمل می آورد
در قالب نظام حمایت مالی از نوآوري (راه اندازي سرویس مرور همگنان طرح هاي توسعه آموزش .8

هر چند این سرویس به عنوان جزیی از فرایند بررسی و اعطاي گرانت هاي توسعه ). هاي آموزشی
آموزشی به انجام می رسد اما جزو عمده اي از ان ماهیت مشاوره به مجریان طرح هاي توسعه 
. آموزشی دارد که بر اساس نظرات داوران منجر به ارتقاي کیفی طرح هاي توسعه آموزشی می شود

در قالب این جشنواره نه تنها شناسایی و . اره شهید مطهري در سطح دانشگاهبرگزاري منظم جشنو.9
قدردانی از این فرایندها صورت می گیرد بلکه کامال مشابه یک همایش علمی فرصتی براي 

عالوه بر این که قدردانی . برگزیدگان فراهم می شود تا به ارایه علمی فرایند خود بپردازند
صورت می گیرد جوایزي که براي فرایندهاي برگزیده در نظر گرفته می سمبولیک از این فرایندها

شود عبارتند از کمک هزینه شرکت در همایش هاي آموزش پزشکی و پایه تشویقی براي یکی از 
صاحبان فرایند به انتخاب خود صاحبان فرایند در صورت شناسایی کشوري فرایند 

آموزشیيهانوآوريازمالیهايحمایتنظاماستقرار
هاي توسعه آموزشی در دانشگاه کار تامین مالی این تا کنون با استقرار اعطاي گرانت طرح1384از سال 

در واقع در قالب این نظام، مرکز مطالعات و توسعه اموزش . طرح ها در قالب کامال مشخصی فراهم شده است
اي آموزش شده هاي توسعهبه طرح(granting agency)دانشگاه تبدیل به یک نهاد اعطا کننده گرانت

هاي توسعه اموزش یا پژوهش هاي طرحاین نظام کامال مشابه یک مرکز تحقیقاتی کار دریافت پروپوزال. است
هاي آموزشی، مرور کارشناسانه و علمی انها و ارایه بازخورد به مجریان و در نهایت تصویب و تامین منابع 

اطالعات بیشتر در بند مربوط به استقرار مرکز تحقیقات آموزش . هده داردمالی مورد نیاز براي آنها را برع
.  علوم پزشکی ارایه می شود

:پایشهايشاخص

:سامانهدرشدهثبتآموزشیهاينوآوريتعداد
فعالیت دانش پژوهی آموزشی در سامانه تداوم 67
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:مخزنیسامانهدرشدهآرشیوحجمیهايفایلتعداد
فرایند آموزشی جشنواره شهید مطهري355دانش پژوهی آموزشی و فعالیت 872

:حمایتموردآموزشیهاينوآوريتعداد
فرایند آموزشی به عنوان فرایند برتر دانشگاه در هشت دوره جشنواره شهید مطهري مورد تقدیر 92

یک همایش میلیون ریال کمک هزینه شرکت در 35مبلغ ) 91سال (قرار گرفتند که از دوره پنجم 
.یا کارگاه آموزشی خارج از کشور به مجري اصلی فرایند برتر دانشگاهی تعلق گرفت

:آموزشیهاينوآوريازمالیحمایتمیزان
مجري با ارسال مدارك درخواست کمک 6فرایند برتر که کمک هزینه به آن تعلق می گرفت 33از 

.پرداخت شده استمیلیون ریال 210هزینه نموده اند که در مجموع مبغ 
تقویت قابلیت آپلود کردن فایل هاي حجمی در سامانه تداوم :اقدامات پیشنهادي
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:محور

پزشکیآموزشراهبرديملی تحقیقاتمرکزاستقرار
:متولی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 
:اهداف مندرج در سند

،کشورسطحدرپزشکیآموزشدردانشبکارگیريوتوسعهاکتساب،شناسایی
عالیآموزشسرزمینیآمایشبرمبتنیوملینیازهايمبنايبرپزشکیآموزشهاياولویتتعیین

سالمت
زمینهدراستراتژیک،وکالنهايطرحمخصوصاًپژوهش،نتایجکاربستوترجمانازحمایت

پزشکیآموزشارتقاي
،اعمپزشکیعلومهايدانشگاهدرآموزشیهاينوآوريازمعنويوماديحمایتونظارتهدایت

غیردولتیودولتیاز
ارتقايدرعملیاقداماتبهتحقیقاتنتایجتبدیلجهتدرپزشکیعلومهايدانشگاهازحمایت

کشورپزشکیآموزش
:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف

هر چند در حال حاضر هنوز مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در دانشگاه مستقر نشده است اما به دنبال 
تالش هاي متعددي که در ابتداي دهه هشتاد براي تحقق اهدافی مشابه اهداف مندرج در بخش اهداف این 

هاي آموزشی در واحد طرح هاي توسعه و پژوهش 1384بسته صورت گرفت در نهایت از نیمه دوم سال 
. مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مستقر گردید

تخصصی و نیز مالی از طرح هاي –این واحد از همان سال تا کنون نقش حمایتی خود را براي حمایت فنی 
. نوآورانه آموزشی و نیز پژوهش هاي آموزشی ایفا نموده است

ه که عالقه مند باشد یک طرح نوآورانه یا پژوهش در این چارچوب هر یک از اعضاي هیات علمی دانشگا
آموزشی را در محیط خود به اجرا بگذارد می تواند آن را در قالب یک پروپوزال آماده نموده و به مرکز ارایه 

در مرکز نیز در قالب کمیته طرح هاي توسعه آموزش که متشکل از جمعی اعضاي هیات علمی و . نماید
ست پروپوزال ارایه شده مورد بررسی و داوري قرار می گیرد و در نهایت پس از کارشناسان آموزش پزشکی ا

رفع اشکاالت احتمالی شوراي طرح هاي توسعه آموزش دانشگاه آن را بررسی و در صورت تصویب امکان 
به این ترتیب می توان گفت که این واحد عملکردي . حمایت مالی از پروپوزال ارایه شده فراهم می شود

. مشابه یک مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دارددقیقا
در عین حال به منظور تقویت جایگاه پژوهش هاي آموزشی در دانشگاه اقدامات الزم براي راه اندازي مرکز 
تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه به جریان افتاده است و پس از تصویب شوراي دانشگاه به زودي 

. مستندات مربوط به شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور ارسال می شود
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:پایشهايشاخص

:پزشکیآموزشراهبرديتحقیقاتملیمرکزاستقرار

:مرکزسويازشدهواگذارهايپروژهتعداد
 طرح به مرکز مطالعات ارسال شده است415مجموعا ) 94تا 85(در ده سال گذشته .
 طرح در ده سال گذشته عقد قرارداد و حمایت مالی شده است144مجموعا .
107 طرح نیز در حال اجرا می باشد47طرح اتمام یافته و .
:هاپروژهاجرايبرايشدهاعطاهايگرنتواعتباراتمیزان

144تعداد طرح
6127461580)ریال(کل بودجه 

42551757)ریال(میانگین 
277540000)ریال(بیشترین بودجه 
3850000)ریال(کمترین بودجه 

:پیشنهادياقدامات 
پیگیري استقرار کامل مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
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هاي نسل سوم بسته حرکت به سوي دانشگاه

: ناظر به

نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت : 1سیاست -
اي و جهانی هاي آموزشی  منطقهحضور در عرصه: 4سیاست -
آموزش (تولید بومی سازي شواهد معتبر علمی براي ارتقاء آموزش عالی سالمت : 12سیاست -

) پژوهی

: خروجی مورد انتظار

: رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گرددانتظار می

کنندهاي نسل سوم طی میهاي علوم پزشکی گذار خود را به دانشگاهدانشگاه-
گرددهاي علوم پزشکی در اقتصاد دانش کشور تبیین میجایگاه دانشگاه-
رسد هاي دولتی به حداقل میهاي علوم پزشکی به بودجهوابستگی دانشگاه-

: محورها

هاي نسل سوم هاي علوم پزشکی در گذار به دانشگاهبازبینی و بازنگري ساختار و علمکرد دانشگاه-1
- ملی(هاي علوم پزشکی در قالب نظام نوآوري دانش بنیان در دانشگاهکارآفرینی و خلق ثروت-2

) ايمنطقه
مقاطع مختلف -طراحی و توسعه سامانه محاسبه هزینه تمام شده تربیت نیروي انسانی در رشته-3

آموش عالی سالمت و حمایت از تحقیقات مرتبط 
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اي آموزش عالی ور و غیر بودجهطراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت مح-4
وري اثربخشی، بازگشت سرمایه و افزایش بهرهسالمت مبتنی بر مطالعات هزینه
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بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور 

: 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 -
ارتقاء منابع انسانی بخش آموزش عالی سالمت: 9سیاست -

: خروجی مورد انتظار

: رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گرددانتظار می

عه به خدمات این بخش هاي آموزش عالی حوزه سالمت با نیازهاي جامانطباق برنامه-
تربیت نیروي انسانی و ایجاد بستر مناسب به منظور ارائه خمات سالمت براي اقشار جامعه با -

...نیازهاي خاص مانند سالمندان، زنان، کودکان و 
اي و استانی شناسایی دقیق نیاز به نیروي انسانی حوزه سالمت در سطوح ملی، منطقه-
هاي مختلف علمی، فرهنگی و شکوفایی دانشجویان با توانمنديایجاد زمینه مناسب براي رشد -

و اجتماعی 

: محورها

ها بار بیماري(طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي جامعه -1
هاي مرتبط با پیشگیري، تشخیص و درمان در حوزه سالمت ، فناوري)و ریسک فاکتورها

و مرزهاي دانش در حوزه سالمت در کشور) مداخالت سالمت(
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در راستاي پاسخگویی به نیازهاي جامعه، ) هاکوریکولوم(هاي آموزشی بازنگري و تدوین برنامه-2
به تفکیک رشته و مقطع ) مرجعیت علمی(هاي تشخیصی و درمانی و مرزهاي دانش فناوري

تحصیلی
نیروي انسانی علوم پزشکیریزي و مدیریت تربیت طراحی و استقرار نظام برنامه-3
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:محور

ها و ریسک بار بیماري(طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي جامعه 
و مرزهاي ) مداخالت سالمت(هاي مرتبط با پیشگیري، تشخیص و درمان در حوزه سالمت ، فناوري)فاکتورها

دانش در حوزه سالمت در کشور
:متولی

معاونت بهداشت دانشگاه و گروه آموزشی پزشک خانواده
:اهداف مندرج در سند

 ها بار بیماري(طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي جامعه
) و ریسک فاکتورها

هاي تشخیصی و طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر فناوري
) مداخالت سالمت(درمانی 

 طراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر مرزهاي دانش
 ها و ریسک فاکتورهابار بیماري(بر اساس نیازهاي جامعه ) هاگایدالین(تهیه راهنماهاي بالینی( ،

دانش در حوزه سالمت در کشور                                                                               و مرزهاي) مداخالت سالمت(هاي تشخیصی و درمانی فناوري
تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف

 بار بیماري(شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي جامعه نظامدر کشور و دانشگاه -
وجود ندارد) ورهاها و ریسک فاکت

 حق تغییر دارد که % 20بوده و دانشگاهی نیست و دانشگاه ملیبرنامه هاي آموزشی ابالغی بوده و
منطقیکردن برنامه ايمنطقهبه علت رسالت ملی دانشگاه ع پ تهران استفاده از این تغییر براي 

.نیست
مداخالت (تشخیصی و درمانی هايشناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر فناورينظام

وجود ندارد) سالمت
شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر مرزهاي دانش وجود نداردنظام
 فناوري، )ها و ریسک فاکتورهابار بیماري(نیازهاي جامعهبر اساس ) هاگایدالین(راهنماهاي بالینی-

در حوزه سالمت در کشور وجود ندارد مرزهاي دانشو ) مداخالت سالمت(و درمانی هاي تشخیصی
و زمینه اجراي آنهم فراهم نیست                                                                              

:پایشهايشاخص

ها و ریسک بار بیماري(نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي جامعه وجود
)فاکتورها
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حال و آینده(برنامه هاي آموزشی با نیازهاي جامعه میزان انطباق (
هاي تشخیصی و درمانی نظام شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر فناوريوجود

)مداخالت سالمت(
هاي تشخیصی و درمانیبرنامه هاي آموزشی با نیازهاي آموزشی مبتنی بر فناوريمیزان انطباق
اسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر مرزهاي دانش نظام شنوجود
برنامه هاي آموزشی با نیازهاي آموزشی مبتنی بر مرزهاي دانشمیزان انطباق
ها و ریسک فاکتورهابار بیماري(مبتنی بر نیازهاي جامعه ) هاگایدالین(راهنماهاي بالینی وجود( ،

و مرزهاي دانش در حوزه سالمت در کشور) مداخالت سالمت(هاي تشخیصی و درمانی فناوري
رعایت راهنماهاي بالینی ...) بستر قانونی و (میزان فراهم  بودن الزامات
 راهنماهاي بالینیمیزان رعایت

:اقدامات پیشنهادي
 ها و ریسک فاکتورهابار بیماري(استفاده سیستماتیک از داده هاي تولیدي نظام مراقبت سالمت (

و تدوین برنامه هاي آموزشیبراي بازنگري 
مورد نیاز جامعه مبتنی بر راهنماهاي ) مداخالت سالمت(هاي تشخیصی و درمانی احصاي فناوري

بالینی و استفاده از نتایج آن در بازنگري و تدوین برنامه هاي آموزشی
 تدوین رصد کردن و شناسایی و ارزیابی نیازهاي آموزشی مبتنی بر مرزهاي دانش و بازنگري و

برنامه هاي آموزشی بر آن اساس
 ها و ریسک فاکتورهابار بیماري(بر اساس نیازهاي جامعه ) هاگایدالین(تهیه راهنماهاي بالینی( ،

و مرزهاي دانش در حوزه سالمت در کشور ) مداخالت سالمت(هاي تشخیصی و درمانی فناوري
هاي تشخیصی و درمانی و ه، فناوريسفارش تهیه راهنماهاي بالینی مبتنی بر نیازهاي جامع

مرزهاي دانش به گروه هاي همه جانبه مرجع 
 رعایت راهنماهاي بالینی و طراحی نظام تشویق و تنبیه ...) بستر قانونی و (فراهم  کردن الزامات

براي اجراي آن     
                                       ایجاد شبکه هاي بهداشتی درمانی آموزشی
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:محور

هاي در راستاي پاسخگویی به نیازهاي جامعه، فناوري) هاکوریکولوم(هاي آموزشی بازنگري و تدوین برنامه
به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی) مرجعیت علمی(تشخیصی و درمانی و مرزهاي دانش 

:متولی
معاونت بهداشت دانشگاه و گروه آموزشی پزشک خانواده

:اهداف مندرج در سند

هاي تشخیصی و ها بر اساس نیازهاي جامعه، فناوريبازنگري و تدوین کوریکولوم تمامی رشته
)مرجعیت علمی(درمانی و مرزهاي دانش 

هاي تشخیصی و درمانی و ها بر اساس نیازهاي جامعه، فناورياجراي کوریکولوم تمامی رشته
)مرجعیت علمی(مرزهاي دانش 

هاي تشخیصی و درمانی و ها بر اساس نیازهاي جامعه، فناوريارزیابی کوریکولوم تمامی رشته
)مرجعیت علمی(مرزهاي دانش 

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
 حال انجام استدر حوزه هاي مربوطه در



:اقدامات پیشنهادي
همکاري در بازنگري برنامه هاي آموزشی
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:محور

طراحی نظام ایجاد حساسیت و انگیزشی مناسب براي سیاستگذاران، ذینفعان، اساتید، دانشجویان، ارائه 
هاي کنندهتعیینکنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي واقعی جامع و توجه به 

(SDH)اجتماعی سالمت 

:متولی
معاونت بهداشت دانشگاه و گروه آموزشی پزشک خانواده

:اهداف مندرج در سند

اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، تعیین و استقرار راه
خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه

اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي انگیزشی مناسب در سیاستگذاران، تعیین و استقرار راه
خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه 

اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، تعیین و استقرار راه
هاي اجتماعی سالمت کنندهتعیینخدمات به منظور توجه به 

اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي انگیزشی مناسب در سیاستگذاران، تعیین و استقرار راه
هاي اجتماعی سالمت کنندهخدمات به منظور توجه به تعیین

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، فقدان و عدم استقرار راه

خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه 
تمرکز مسئولین کشوري به پاسخ گویی به تقاضا بجاي توجه به نیاز
فقدان توجه به آثار سوء پاسخ به تقاضا بجاي پاسخ به نیاز
 مناسب از روش هاي نیاز سنجی مبتنی برجامعه و بازاریابی اجتماعی براي عدم استفاده بجا و

تبدیل نیاز به تقاضا
اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي انگیزشی مناسب در سیاستگذاران، فقدان و عدم استقرار راه

خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه 
مایل و توان پرداخت در کنار فی فور سرویس بدون وجود گایدالین هاي نظام پرداخت مبتنی بر ت

بالینی و عدم مشارکت پزشک در ریسک تحمیلی به بخش منجر به ایجاد انگیزه براي پاسخ به تقاضا 
در مقابل نیاز شده و شرایط را براي ایجاد تقاضاي القایی فراهم نموده است

اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان اسیت در سیاستگذاران، هاي ایجاد حسفقدان و عدم استقرار راه
هاي اجتماعی سالمت کنندهخدمات به منظور توجه به تعیین

 کمبود توجه به برنامه ریزي بلند مدت و فقدان نظام مطالبه براي برنامه ریزي اجراي برنامه مبتنی
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اي که اصوالً دیر بازده می باشد بر علل ریشه
ائه خدمات سالمت مبتنی بر نتیجه فقدان نظام ار
 وجود نظام پرداخت مبتنی بر سرویس در مقابل نظام پرداخت مبتنی بر مراقبت و نتیجه
 اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور توجه سیاستگذاران، فقدان نظام انگیزشی براي

هاي اجتماعی سالمتکنندهبه تعیین
ی کننده مستقلکمبود سازمان هاي ارزیاب
 کوتاه بودن دوره مدیریت مسئولین و فقدان احزاب پاسخگو در مقابل نتایج حاصل از عملکرد

نماینده حزب
کمبود دانش، نگرش و عملکرد اساتید در زمینه تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت

:پایشهايشاخص

اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، وجود و مستقر بودن راه
خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه 

تعیین سهم اقدامات هر فرد براي پاسخ به تقاضا در مقابل پاسخ به نیاز
وضعیت تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت
 اجتماعی براي تبدیل نیاز به میزان استفاده از روش هاي نیاز سنجی مبتنی بر جامعه و بازاریابی

تقاضا
اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي انگیزشی مناسب در سیاستگذاران، وجود و مستقر بودن راه

خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه 
ه بخش تعیین سهم نظام پرداخت مبتنی بر مراقبت و نتیجه با مشارکت پزشک در ریسک تحمیلی ب
 میزان موفقیت در حذف تقاضاي القایی
اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان هاي ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، میزان و مستقر بودن راه

هاي اجتماعی سالمت کنندهخدمات به منظور توجه به تعیین
اي میزان اجري برنامه هاي بلند مدت مبتنی بر علل ریشه)SDH (
ئه خدمات سالمت مبتنی بر مراقبت و نتیجه در نظام ارائه خدمتسهم نظام ارا
 سهم نظام پرداخت مبتنی بر مراقبت و نتیجه
 اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به سیاستگذاران، وجود و استقرار نظام انگیزشی براي

هاي اجتماعی سالمتکنندهمنظور توجه به تعیین
 درصد شاخص هايSDHسازمان هاي ارزیابی کننده مستقل رصد و گزارش می شوندکه توسط
میزان پاسخگویی مسئولین در مقابل نتایج حاصل از عملکرد
میزان و چگونگی دانش، نگرش و عملکرد اساتید و در زمینه تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت
 سهم برنامه هاي آموزشی که مبتنی برSDHطراحی و اجرا شده است



30
دانشگاه علوم پزشکی تهران"در آموزش علوم پزشکیتحول و نوآوري"گزارش عملکرد دبیرخانه 

:پیشنهادياقدامات 
 اساتید، دانشجویان، سیاستگذاران، دانش، نگرش و عملکردطرااحی، تدوین و استقرار روش هاي

SDHارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به نیازهاي جامعه و توجه به 

تعیین سهم اقدامات هر فرد براي پاسخ به تقاضا در مقابل پاسخ به نیاز
 تعیین کننده هاي اجتماعی سالمتتعیین وضعیت
استفاده از روش هاي نیاز سنجی مبتنی بر جامعه و بازاریابی اجتماعی براي تبدیل نیاز به تقاضا
 ،اساتید، دانشجویان، ارائه طراحی، تدوین و استقرار روش هاي افزایش انگیزه در سیاستگذاران

یازهاي جامعه کنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگویی به ن
 استقرار نظام پرداخت مبتنی بر مراقبت و نتیجه با مشارکت پزشک در ریسک تحمیلی به بخش
 فراهم کردن الزامات حذف تقاضاي القایی
 ،اساتید، دانشجویان، ارائه طراحی، تدوین و استقرار روش هاي افزایش حساسیت در سیاستگذاران

هاي اجتماعی سالمت کنندهکنندگان خدمات به منظور توجه به تعیین
اي طراحی و اجراي برنامه هاي بلند مدت مبتنی بر علل ریشه)SDH (
افزایش سهم نظام ارائه خدمات سالمت مبتنی بر مراقبت و نتیجه در نظام ارائه خدمت
 افزایش سهم نظام پرداخت مبتنی بر مراقبت و نتیجه
 اساتید، دانشجویان، ارائه سیاستگذاران، ه براي انگیزطراحی، تدوین و استقرار روش هاي افزایش

هاي اجتماعی سالمتکنندهکنندگان خدمات به منظور توجه به تعیین
 فراهم کردن شرایط ایجاد سازمان هاي ارزیابی کننده مستقل براي رصد شاخص هايSDH

 دعملکرفراهم کردن بستر افزایش پاسخگویی مسئولین در مقابل نتایج بلند مدت حاصل از
 افزایش و بهبود میزان دانش، نگرش و عملکرد اساتید و در زمینه تعیین کننده هاي اجتماعی

سالمت
طراحی و اجرا شده استSDHسهم برنامه هاي آموزشی که مبتنی بر 
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:محور

ریزي و مدیریت تربیت نیروي انسانی علوم پزشکیطراحی و استقرار نظام برنامه
:متولی
بهداشت دانشگاه و گروه آموزشی پزشک خانوادهمعاونت 

:اهداف مندرج در سند

هاي علوم پزشکی ایجاد بانک اطالعات پزشکان و دندانپزشکان و کلیه رشته
1404هاي علوم  پزشکی سال برآورد تعداد مورد نیاز دانش آموخته کلیه رشته
هاي علوم پزشکی در مناطق محروم و هالتحصیالن رشتتعیین بهترین راهکارها جهت استفاده از فارغ

داراي کمبود 
 تعیین بهترین راهکارها جهت پذیرش دانشجویان بومی
هاي علوم پزشکی در مناطق محروم و التحصیالن رشتهاجرایی نمودن راهکارهاي استفاده از فارغ

داراي کمبود 
 اجرایی نمودن راهکارهاي پذیرش دانشجویان بومی

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
هدفی ملی است برش هاي علوم پزشکی ایجاد بانک اطالعات پزشکان و دندانپزشکان و کلیه رشته

دانشگاهی آن در واحدهاي مختلف مرتبط به تفکیک وجود دارد و نیاز به تکمیل و یکپارچه سازي 
دارد

به شدت تحت تأثیر 1404هاي علوم  پزشکی سال برآورد تعداد مورد نیاز دانش آموخته کلیه رشته ،
سامانه جامع و هماهنگ نظام سالمت است که متأسفانه در سطح ملی بالتکلیف است

 هاي علوم پزشکی در مناطق محروم و التحصیالن رشتهبهترین راهکارها جهت استفاده از فارغتعیین
هدف ملی است، برش دانشگاهی آن درصورت ارائه مدل ملی قابل ارائه است . داراي کمبود

 تعیین بهترین راهکارها جهت پذیرش دانشجویان بومی، دانشگاه ع پ تهران دانشگاهی ملی بوده و
بین المللی شده، آیا سیاست هاي ملی اجازه پذیرش بومی می دهد؟ در چه رشته و در مسیر 

مقطعی؟ در صورت تعیین این موارد باید پروژه آن تعریف شود 
 پس از تعیین نگاه ملی و تعیین برش دانشگاهی در مورد جرایی نمودن راهکارهاي پذیرش

یري شوددانشجویان بومی و بکاري گیري در مناطق محروم تصمیم گ

:اقدامات پیشنهادي
پزشکیعلومهايرشتهکلیهودندانپزشکانوپزشکاناطالعاتبانکایجاد
کهآموخته استدانشنیازموردتعدادجهت برآوردسالمتنظامهماهنگوجامعتصویب سامانه
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استبالتکلیفملیسطحدرمتأسفانه
ومحروممناطقدرپزشکیعلومهايرشتهالتحصیالنفارغازاستفادهجهتراهکارهابهترینتعیین

.کمبودداراي
المللیبینو منطقه اي وملیبه عنوان دانشگاهیتهرانپعنقش دانشگاهتعیین
پذیرشراهکارهاينمودنجراییمورددردانشگاهیبرشتعیینوملینگاهتعیینازپس

شودگیريتصمیممحروممناطقدرگیريبکاريوبومیدانشجویان
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هاي آموزش عالی سالمت بسته توسعه راهبردي، هدفمند و ماموریت گراي برنامه

: ناظر به

نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت :1سیاست -
اي و تمرکز بر علوم و هاي میان رشتههاي نوین با تاکید بر حیطهتوسعه دانش: 3سیاست -

هاي نوین فناوري
هاي نوین در آموزش عالی سالمت مندي از فناوريبهره: 8سیاست -
خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سالمت : 11سیاست -

: خروجی مورد انتظار

: رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گرددانتظار می

هاي نوین متناسب با نیازهاي کشور طراحی کوریکولوم-
هاي موجود به منظور انطباق هرچه بیشتر آنها با شرایط امروز کشور بازنگري کوریکولوم-
نگر با بازنگري در تربیت پزشکان به منظور ارتقاء توانمندي ایشان در ارائه خدمات جامعه-

تاکید بر برنامه پزشک خانواده 
براي رفع نیاز مراکز ارائه خدمات سالمت سانی مهارت محور طراحی الگوهاي تربیت سرمایه ان-

: محورها

هاي آموزش علوم پزشکی بازنگري و ارتقاء راهبردي و ماموریت گراي برنامه-1
ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد باالدستی توسعه رشته-2
اي هاي میان رشتههاي فرابخشی حوزه سالمت به منظور توسعه برنامهشناسایی ظرفیت-3
طراحی و استقرار نظام تربیت نیروهاي حدواسط -4
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:محور

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

:اهداف مندرج در سند

اي و ماموریت هر منطقههاي هاي 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 طراحی و تدوین برنامه آموزشی دوره تخصصی پزشک خانواده و اجراي آن در دانشگاه
پزشکی کشور 

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

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

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

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

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

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

آموزش تخصصی پزشک خانوادهنظارت بر برنامه
  ، با توجه به فارغ التحصیل شدن یک دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی مجازي

ارزیابی رشته مذکورشیوه نامه و 
 تعداد اعضاي هیئت علمی که یک دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی را استفاده

کردند
:اقدامات پیشنهادي

ی پزشک خانوادهتوسعه برنامه آموزش تخصص
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  توسعه رشته هاي مورد نیاز بر اساس ماموریت  دانشگاه بعنوان دانشگاه پیشتاز
ارزیابی فارغ التحصیالن برنامه آموزش تخصصی پزشک خانواده
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:محور

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

:اهداف مندرج در سند

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

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

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

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

سالمتتایید تعداد محدودي از رشته هاي جدید براساس نقشه جامع علمی
 ایجاد و توسعه رشته هاي جدید بر اساس  ساختار فیزیکی تجهیزات و اعضاي هیئت علمی

:پایشهايشاخص

براي ایجاد  رشته مورد نیازعلمیدستورالعمل
ارزیابی و بازنگري رشته هاي موجد و بین رشته اي

:اقدامات پیشنهادي
براي ایجاد رشته مورد نیازتدوین دستورالعمل
 گزارش از دانشکده ها از نیازهاي جدید رشته هاي مورد نیاز  از نظر ساختار فیزیکی تجهیزات و

اعضاي هیئت علمی
هاها و مقاطع به صورت هدفمند و مبتنی بر اولویتتدوین سند راهبردي رشته
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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 ... هاي آموزش عالی، صنعت و بررسی و شناسایی ظرفیت
استانی

 شناسایی نیازهاي درازمدت آینده مبتنی بر اسناد آینده نگاري
نیازهاها واي 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
 در گذشته دانشگاه مقدمات تاسیس دانشکده و رشته هاي میان رشته اي  انجام داد ولی بدلیل

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

:پایشهايشاخص

 رشته هاي میان رشته ايراه اندازي
آماده سازي بستر مناسب رشته هاي میان رشته اي
تعداد رشته هاي که میتوانند بعنوان میان رشته اي شناخته شوند
فضاي فیزیکی و هیئت علمی مورد نیاز
 براي ایجاد رشته هاي میان رشته ايتعداد قرارداد با دانشگاه هاي دیگر

:اقدامات پیشنهادي
تدوین تعاریف و دستورالعمل مناسب از رشته هاي میان رشته اي
ارزیابی رشته هایی که میتوانند بعنوان میان رشته اي شناخته شوند
استعالم از دانشکده هاي براي رشته هاي مورد نیاز میان رشته اي
 هاي دیگر براي ایجاد رشته هاي میان رشته ايتفاهم نامه با دانشگاه
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:محور

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

:اهداف مندرج در سند

هاي مهارتی و طراحی و تاسیس نهاد سیاستگذار در خصوص تربیت نیروهاي حدواسط و آموزش
اي حرفه

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، پیرادندانپزشکی، ارتقاء سالمت دهان و دندان در جامعه، بهره

در جامعه ... ایش باورهاي اجتماعی و ترویج عمومی رفتارهاي سالمت محور و پید
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 حرفهتاسیس نهاد سیاستگذار براي آموزش
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
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ايبسته اعتالي اخالق حرفه

: ناظر به

نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت : 1سیاست -
اي نهادینه سازي اخالق حرفه: 7سیاست -

: خروجی مورد انتظار

: رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گرددانتظار می

اي اي به منظور اعتالي اخالق حرفهتدوین الزامات ساختاري و برنامه-
هاي آموزشی مرتبط با علوم پزشکی اي در محیطهاي تحقق اخالق حرفهتدوین شاخص-
اي راکز آموزشی در حوزه اخالق حرفهها و مهاي اعتباربخشی دانشگاهتدوین برنامه-
ايهاي ستادي و محیطی در زمینه اعتالي اخالق حرفهشفاف سازي وظایف و اختیارات حوزه-
اي از مجراي ها در زمینه اخالق  حرفهارتقاء دانش و انگیزش اعضاء هیات علمی دانشگاه-

هاي کوتاه مدت و بلندمدت آکادمیک برگزاري دوره

: محورها

و اجراي مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش طراحی-1
اي پزشکی در ها و اخالق حرفهطراحی و استقرار نظام دیده بانی، آسیب شناسی و ارتقاء ارزش-2

نظام آموزش عالی سالمت 
ها و اخالق تدوین و اجراي برنامه جامع مدیریت کوریکولوم پنهان براي نهادینه سازي ارزش-3

وزش عالی سالمت اي در موسسات آمحرفه
اي در مراکز آموزش عالی نظام سالمت هاي اخالق حرفهترویج و توسعه زیرساخت-4
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: گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1
با گرایش اخالق پزشکی در MPHبا ارائه دوره 1383هاي رسمی آموزش اخالق پزشکی از سال دوره

دانشجو در این دوره به تحصیل 27طی چهار دوره پیاپی . دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز گردید
دوره دکتراي تخصصی اخالق پزشکی در سه دانشگاه علوم پزشکی 1387پرداختند  و در ادامه از سال 

التحصیالن این رشته در سه ان و فارغوضعیت تعداد دانشجوی. تهران و شیراز و شهید بهشتی ارائه شد
.دانشگاه به شرح ذیل است

دانشگاه
تعداد دانشجویان 
دکتراي تخصصی 

اخالق پزشکی

تعداد اعضاي هیات 
وقتعلمی تمام

التحصیالن تعداد فارغ
دوره دکتراي تخصصی

2775دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی
834

644علوم پزشکی شیرازدانشگاه
هاي فوق اقدامات دیگري ازجمله بازنگري برنامه درسی دو واحد اخالق پزشکی در موازات ارائه دورهبه

هاي مختلف دوره پزشکی عمومی ، ارائه فرصت مطالعاتی براي اعضاي محترم هیات علمی در حوزه
الت اخالق پزشکی در گنجاندن سواهاي متعدد آموزشی  و نیز اخالق پزشکی، برگزاري کارگاه

.هاي صورت گرفته در این زمینه استهاي جامع و ورودي دستیاري نیز ازجمله فعالیتآزمون

:ها و تهدیدهابندي نقاط قوت و ضعف و فرصتجمع- 2
نقاط قوت 

ایرانی پیشرفت -مبتنی بر الگوي اسالمیو متخصصان با بینش گیرانتصمیم،وجود مدیران
نفعانياز سوي ذپزشکی جه به موضوعات جدید اخالق تو
با توجه به ارتقاي سطح فرهنگ پزشکی موضوعات جدید اخالقکار کردن روياحساس نیاز به

و نیز توسعه علم و فناوري در حوزه علوم و دانشِ گیرندگان خدمت و افزایش مطالبات ایشان 
پزشکی

پزشکی اخالقي آموزشی، پژوهشی و خدماتی مرتبط با موضوع وجود واحدها
 ردوجود برنامهي قبلی، نقشه جامع سالمت کشور و دیگر اسناد باالدستی راهب
یري ساختارهاي گشکلپزشکی و امکان اخالقآموزشٔدرزمینهشدهیفتعرهاي وجود ساختار
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جدید مبتنی بر نیازهاي نوپدید
 پزشکی اخالقي مرتبط با هاحوزهدر آموختگاندانشتربیت متخصصین و وجود
 پزشکی اخالقدر دسترس بودن  برخی  منابع علمی مرتبط با
پزشکی اخالقها و راهنماها در برخی موضوعات مرتبط با دستورالعملوجود
 هاي مرتبط با اخالق پزشکیینهزمامکان انجام  تحقیقات در
ه اخالق پزشکیامکان سیاست گذاري متمرکز در حوز

نقاط ضعف 
 مدیریتیهاي کالن مدیریتی در زمینه آموزش اخالق پزشکی و عدم ثبات یاستسشفاف نبودن

در حوزه هاي مرتبط
 عدم وجود یک چهارچوب نظري منسجم بومی کارامد براي پاسخگویی عملی به سؤاالت مربوط به

اخالق پزشکی
 متون اصیل اسالمی و ایرانی روزآمد در زمینه ي وو کاربردیاديتحقیقات بندسترسی اندك به

اخالق پزشکی
اي و بین بخشی خصوصاً بین مراکز دانشگاهی و حوزويرشتهینضعف  ارتباط، مشارکت و تعامل ب
 اخالق پزشکی و مشخص نبودن جایگاه شغلی آنها در مراکز نیروهاي متخصص کافی نبودن

مرتبط آموزشی درمانی و در چارت سازمانی نهادهاي
مرتبط المللی ارتباطات فعال بینو خارجی علمیدسترسی به منابع ضعف در
 ي آموزشی و درسی آموزش اخالق پزشکی هابرنامهضعف در محتوا و فرایندهاي اجراي
 کنندگانارائهي در جذب، ارزشیابی و ارتقاء فراگیران، احرفهي اخالق هاشاخصلحاظ نکردن

هیأت علمی خدمات سالمت و اعضاي 
 هاي مناسب و منسجم در مورد بسیاري موضوعات و عدم اجراي نامهیینآفقدان قوانین، مقررات و

هاي موجود در مورد برخی موضوعات مربوطه نامهیینآدقیق  قوانین، مقررات و 
 پزشکیاخالقفقدان نظام پایش، ارزیابی و رصد متناسب و کارامد براي
 ها، ضوابط و مقررات موضوعه در نظام یاستسعدم وجود نهادي براي بررسی و ارزیابی اخالقی

سالمت
 آموزش اخالق حوزههاي کشوري، منطقه اي  و سازمانی در یتهکمعدم وجود ساختارهاي ملی و

پزشکی 
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ها فرصت
 پردازي و گفتمان یهنظرهاي یکرسپردازي در حوزه علوم انسانی، یهنظرتأکید مقام معظم رهبري بر

معنوي-ي اخالقیهاارزشي مبتنی بر شاگرد پرور
 پزشکی در زمینه اخالقی متعدد تحقیقاتهايینهزموجود
پزشکی اخالقایرانی مرتبط با -وجود منابع غنی اسالمی
 و علمی پزشکی و ذینفعان آموزش و پژوهش در جامعه اخالقی تقاضا براي رشد کیفیت
ي توسعه و نقشه جامع علمی کشور از هابرنامهاسناد باالدستی از جمله قانون اساسی، حمایت

اخالقتوسعه 
اخالق پزشکی هايینهزموجود پژوهشگران عالقمند به
هاي درونی خودآگاه و ناخودآگاه اخالقی و باورهاي مشترك ینهزموجود اعتقادات مذهبی مردم و

هابه اخالق مندآنتوجه نظامآحاد جامعه ومذهبی، فرهنگی و اخالقی در 
شناسی و فقه، فلسفه، جامعه: مرتبط با موضوع مانندفعال هاي فکري وجود حوزه...
 پزشکی اخالقنفعان بالقوه براي ورود به حوزه يذتمایل

ها تهدید
 ي پزشکی از معضالت موجود در اخالق عمومی جامعهاحرفهمتأثر بودن  اخالق
 در بین روحانیون، پزشکان، و زبان مشترك و نداشتن بینش پزشکی اخالقگفتمان توجیه ناکافی ذینفعان

و سایر ذینفعان فالسفه، حقوقدانان
 ینی مبتنی بر علوم انسانی در کشوربجهانتجربی بر -فنی)ینیبجهان(حاکمیت پارادایم
 پزشکی  و اجتماعی نشدن مباحث مربوطهاخالقمحدود بودن ذینفعان گفتمان
 یرپزشکیغو ابزارهاي پزشکی براي مقاصد هاروشرشد روزافزون تمایل به استفاده از
 ي نادرست از مباحث اخالق پزشکیهابرداشتهاي عمومی و وجود یآگاهکمبود
و الر ایرانی با گفتمان غالب اخالق پزشکی سکو-عدم تبیین نسبت بین اخالق پزشکی اسالمی

ارتباط دقیق حوزه اخالق پزشکی با حوزه فقه

:شناسایی دانشگاه ها و دست اندرکاران غیردانشگاهی کشور فعال در عرصه مربوط-3
:ذینفعان فراملی- 1

ي سازمان مللهاآژانس)WHO, UNESCO(
يامنطقهي هاسازمان)(ISESCO, EMRO
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ي مرتبطامنطقهي علمی جهانی و هاانجمن)WMA, IBA(
و مراکز تحقیقاتی جهان به خصوص جهان اسالمهادانشگاه

:سیاست گذارتصمیم ساز و مراجع -2
مجلس شوراي اسالمی
شوراي عالی انقالب فرهنگی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
شوراي نگهبان
فرهنگستان علوم پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
قوه قضائیه
ي علمیههاحوزه

:حاکمیتی و اجراییمراجع - 3
 ي علوم پزشکی هادانشگاهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
 کشورپزشکی قانونیسازمان
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
معاونت علمی و فناوري رییس جمهوري
سازمان صدا و سیما
 پژوهشوزارت آموزش و
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

:ياحرفهي صنفی و هاسازمان- 4
جمهوري اسالمی ایران سازمان نظام پزشکی
سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمی ایران
سازمان نظام روانشناسی جمهوري اسالمی ایران
تخصصی مرتبط- ي علمیهاانجمن
ي مردم نهاد مرتبطهاسازمان

:کنندگان خدماتارائه- 5
دانشجویان و اعضاي هیأت علمی
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تجهیزات پزشکیي دارویی و هاشرکت
خدمات سالمتکنندهارائهو سایر مؤسسات هادرمانگاهها، یمارستانب

:اي نفعان حرفهيذ- 6
ي دینیهاحوزهو هادانشگاهي آموزشی و مدرسین مرتبط با حوزه اخالق پزشکی در هاگروه
مراکز تحقیقاتی مرتبط با حوزه اخالق پزشکی
پردازان حوزه اخالق پزشکییهنظر
مقاطع تحصیالت تکمیلی اخالق پزشکیآموختگاندانش

: دست اندرکاران تهیه سند- 5
مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دبیرخانه شوراي عالی اخالق پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 ایرانگروه اخالق پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی
 دبیرخانه کمیته ملی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

پزشکی
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
گروه اخالق پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ستاد ترویج اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران

:جلب مشارکت دست اندرکاران در تهیه سندنحوه -6
استفاده از نظر ات ارایه شده توسط دست اندرکاران در مراحل مختلف تدوین برنامه استراتژیک اخالق 

پزشکی کشور

:تعیین افق آینده- 7
ی رشتههاي مرتبط با اخالق پزشکی و بین رشته اي هاي مرتبط در مقاطع توسعه کیفی و کم

تحصیالت تکمیلی
هاي معتبر منطقه و آموزشی، تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاه-نامه همکاري علمی عقد تفاهم

دنیا از نظر اخالق پزشکی
توسعه کیفی آموزش اخالق پزشکی به فراگیران رشته ها و مقاطع مختلف
هامنظور کردن آموزش  اخالق پزشکی در برنامه درسی همه رشته
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اي حین خدمت و مستمر کارکنان نظام سالمتی و اخالق حرفهتوسعه آموزش اخالق پزشک
طراحی و اجراي مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش
اي بانی، نیازسنجی، آسیب شناسی و ارتقاي ارزشها و اخالق حرفهطراحی و استقرار نظام دیده

پزشکی در نظام آموزش عالی سالمت
 اي ها و اخالق حرفهسازي ارزشکوریکولوم پنهان براي نهادینهتدوین و اجراي برنامه جامع مدیریت

در موسسات آموزش عالی
اي در مراکز آموزش عالی نظام سالمتهاي اخالق حرفهترویج و توسعه زیرساخت

:ملزومات تحقق افق آینده-8
اخالق پزشکی شده در سند برنامه استراتژیک هاي عملیاتی بر اساس اهداف تعیینتصویب برنامه

کشور
هاتأمین منابع مالی الزم براي انجام برنامه
هاانجام فراخوان ملی براي انجام پروژه
هاي دریافتیداوري پروپوزال
هاپایش  متمرکز انجام فعالیت
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الملل سازي آموزش علوم پزشکی بسته بین

:ناظر به

اي و تمرکز بر علوم و هاي میان رشتههاي نوین با تاکید بر حیطهتوسعه دانش: 3سیاست -
هاي نوین فناوري

اي و جهانی هاي آموزش منطقهحضور در عرصه: 4سیاست -
ارتقاء منابع انسانی بخش آموزش عالی سالمت : 9سیاست -
خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سالمت : 11سیاست -

: خروجی مورد انتظار

: بسته، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گرددرود در صورت تحقق انتظار می

المللی آموزش علوم پزشکی اي و بینتدوین سند آمایش منطقه-
المللی و مدل پایش آن هاي با عملکرد بینهاي دانشگاهتدوین شاخص-
المللی مند تبادالت علمی بینطراحی مدل بهره-
ي آموزشی به منظور گسترش جذب دانشجویان هاتدوین الگوري انعطاف در کوریکولوم-

خارجی 
هاي علوم پزشکی کشور المللی دانشگاهاعتباربخشی بین-

: محورها

کشورالمللی آموزش علوم پزشکی تدوین و بسترسازي نقشه آمایش بین-1
هاي آموزشی و اجرایی سازي شبکه تبادالت علمی و برنامه(Road map)طراحی مسیر و راه -2

هاي معتبر جهان دانشگاهمشترك با 
به منظور معرفی (Education Iran)طراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشکی کشور -3

ظرفیت آموزش عالی سالمت کشور در سطح دنیا
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ها و موسسات آموزش علوم پزشکی کشورالمللی دانشگاهاعتباربخشی بین-4
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:محور

الملل آموزش علوم پزشکی کشوربینتدوین و بسترسازي براي استقرار نقشه آمایش 
:متولی

الملل دانشگاه معاونت بین
:اهداف مندرج در سند

المللی و ماموریت هاي بینهاي داخل کشور براي فعالیتهاي موجود در دانشگاهشناسایی ظرفیت
هاي کشور جهت برقراري ارتباط با کشورهاي منطقه و جهانمحور کردن دانشگاه

 هاي داخل بازارهاي آموزش عالی سالمت موجود در منطقه و جهان جهت حضور دانشگاهشناسایی
هاي مختلف و نتیجتا پیشرفت هاي فعال و برتر از ملیتالمللی و جلب ذهنهاي بینکشور در عرصه

هاي علوم پزشکیعلمی و تحقیقاتی موثرتر دانشگاه
المللی و شناساندن در مجامع علمی بینهاي علوم پزشکی بهبود و گسترش حضور جهانی دانشگاه

توانایی هیات علمی و آموزشی جمهوري اسالمی ایران در زمینه علوم پزشکی در سطح دنیا
هاي تحقیقاتی با آنها و ایجاد همکاري با صنعت و اقتصاد برتر ملل مختلف از طریق ایجاد همکاري

هاي برتر تبادل دانشجو با دانشگاهبهبود بخشیدن و ایجاد تنوع مفید علمی و فرهنگی از طریق
جهان 

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
دانشکده12: تعداد دانشگاه هایی که در جهت بین المللی سازي آموزش فعالیت می کنند- 1
تعداد رشته محل هاي داراي استاندارد هاي الزم جهت پذیرش دانشجویان خارجی- 2
8354000تا کنون سایت انگلیسی معاونت 31/2/1391از تاریخ : معاونت بین المللبار مراجعه سایت - 3

.بار مورد بازدید قرار گرفته است
کوریکولوم ترجمه شده روي سایت معاونت درج گردیده 50تا کنون : تعداد کریکولوم هاي ترجمه شده - 4

.است
با اگاهی از عدم اطالع دقیق در حال حاضر : رندتعداد اساتید دانشگاه که با دانشگاه هاي خارج همکاري دا- 5

.نفر است3امار ما 
با اگاهی از عدم اطالع : تعداد اساتید خارجی که با دانشگاه همکاري مشترك علمی و تحقیقاتی دارند- 6

.نفر است12دقیق در حال حاضر امار ما 
دانشجویان دانشگاه  بین % 3/57در حال حاضر : نسبت دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه- 7

.المللی هستند
:پایشهايشاخص

تعداد دانشگاه هایی  که در جهت بین المللی سازي آموزش فعالیت می کنند- 1
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تعداد کریکولوم هاي ترجمه شده- 2
شعب دایر در خارج از کشور جهت پذیرش و تربیت دانشجوتعداد - 3
تعداد برنامه هاي مشترك در حال اجرا با دانشگاههاي خارجی- 4
تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي علوم پزشکی- 5
تعداد اساتید دانشگاه که با دانشگاه هاي خارج همکاري دارند- 6
ه با دانشگاه همکاري مشترك علمی و تحقیقاتی دارندتعداد اساتید خارجی ک- 7
نسبت دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور- 8
تعداد رشته محل هاي داراي استاندارد هاي الزم جهت پذیرش دانشجویان خارجی- 9

:اقدامات پیشنهادي
تطبیق کریکولوم آموزشی با استانداردها و تشابهات بین المللی و اخذ اعتبار بخشی  برنامه اي براي تمام - 1

رشته هاي تحصیلی در دانشگاه
ارتقاء وب سایت دانشکده ها و دانشگاه به زبان انگلیسی - 2
به زبان انگلیسی در هر رشته مقطع تحصیلیآموزش- 3
توانمند سازي اعضا هیئت علمی در اموزش بزبان انگلیسی- 4
توانمند سازي کارشناسان و مدیران مرتبط در آموزش، پژوهش و دانشجویی به زبان انگلیسی- 5
مجوز سرمایه گذاري جهت ایجاد شعب برون مرزي- 6
ارتمانها مختلف اموزشیتاکید بر داشتن اساتید مدعو در دپ- 7
دادن امتیاز قابل توجه به اساتیدي که در اموزش برون مرزي مشارکت دارند- 8
تعیین ظرفیت دانشجوي بین المللی قابل دسترسی بصورت الزامی براي رشته مقاطع مختلف دانشکده ها - 9

نآو تعدیل ظرفیت پذیرش داخلی به تناسب 
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:محور

Road)طراحی مسیر راه  Map)هاي آموزشی مشترك با و اجرایی سازي شبکه تبادالت علمی و برنامه
هاي معتبر جهاندانشگاه
:متولی

الملل دانشگاه معاونت بین
:اهداف مندرج در سند

المللی از طریق راهگسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین -
مشترك هاي مجازياندازي دپارتمان

المللیهاي معتبر بینهاي آموزش علوم پزشکی مشترك با دپارتمانبرگزاري دوره
هاي آموزش پزشکی مراکز معتبر دنیا و هاي پژوهش در آموزش با دپارتماناجراي مشترك طرح

تباد استاد و دانشجو با کشورهاي دیگر با تاکید بر کشورهاي منطقه و جهان اسالم 
المللیهاي خارجی قراردادهاي بینقانونی الزم در راستاي تشویق طرفهاي جلب حمایت

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
مدت آموزش علوم پزشکی که در هر سال بطور مشترك با دانشگاههاي معتبر تعداد دوره هاي کوتاه- 1

جهان برگزار می شود 
دانشگاههاي معتبر دنیا که با دانشگاههاي داخل کشور همکاري می تعداد متخصصان ایرانی شاغل در - 2

کنند
.تعداد متخصصان خارجی که با دانشگاه هاي داخل کشور همکاري می کنند- 3
تعداد قراردادهاي همکاري علمی و فناوري مشترك منعقد شده با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش و - 4

تحقیقانی خارج کشور 
ه ها و سمینارهاي علمی مشترك با دانشگاه هاي خارج از کشورتعداد کنگر- 5
تعداد دپارتمانهاي مجازي مشترك با موسسات معتبر بین المللی- 6

:پایشهايشاخص

مدت آموزش علوم پزشکی که در هر سال بطور مشترك با دانشگاههاي معتبر تعداد دوره هاي کوتاه- 1
جهان برگزار می شود 

متخصصان ایرانی شاغل در دانشگاههاي معتبر دنیا که با دانشگاههاي داخل کشور همکاري می تعداد - 2
کنند

.تعداد متخصصان خارجی که با دانشگاه هاي داخل کشور همکاري می کنند- 3
تعداد قراردادهاي همکاري علمی و فناوري مشترك منعقد شده با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش و - 4
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تحقیقانی خارج کشور 
تعداد کنگره ها و سمینارهاي علمی مشترك با دانشگاه هاي خارج از کشور- 5
تعداد دپارتمانهاي مجازي مشترك با موسسات معتبر بین المللی- 6

:اقدامات پیشنهادي
ریکلوم آموزش دانشگاه هاي برتر در برنامه هاي آموزشی مشتركوپذیرش ک- 1
ه آموزشی  مشترك و صدور مدرك مشترك با دانشگاه هاي دنیاپذیرش انجام برنام- 2
در حوزه معاونت آموزشی و انجام مطالعات میدانی در مورد بین المللی سازي R&Dفعال بودن واحد - 3

آموزش
بکارگیري مدرسین از دانشگاه هاي دنیا در حوزه آموزش- 4
ز واحد هاي درسی در دانشگاهی در خارج از مجوز همراه باحمایت مبنی بر گذراندن تعداد محدودي ا- 5

)Study abroad(کشور
الزام همراه با حمایت مبنی بر داشتن اساتید مدعو در دپارتمانها مختلف اموزشی- 6
الزام بر اجرایی کردن تفاهمات بین المللی- 7
الزام بر ورود اموزش مجازي در برنامه هاي اموزشی- 8
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:محور

به منظور معرفی ظرفیت (Education Iran)طراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشکی کشور 
آموزش عالی سالمت کشور در سطح دنیا 

:متولی
الملل دانشگاهمعاونت بین

:اهداف مندرج در سند

المللی به سایر کشورهاهاي علوم پزشکی کشور به زبان رایج بینمعرفی دانشگاه
 هاي علوم پزشکی کشور المللی در دانشگاهظرفیت پذیرشت دانشجویان بینمعرفی
المللیگسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین
 کمک به تربیت نیروي انسانی سالمت براي کشورهاي منطقه
المللی در آموزش پزشکی  هاي بینورود به عرصه

:در دانشگاه بر اساس اهدافتحلیل وضعیت موجود 
بار10545–میزان بازدید مراجعین خارج از کشور از پرتال 
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:پایشهايشاخص

دانشگاه62–تعداد دانشگاه هاي علوم پزشکی ثبت شده در پورتال - 1
تعداد درخواست هاي ثبت شده براي تحصیل در دانشگاه هاي ثبت شده در پرتال- 2
مراجعین خارج از کشور از پرتالمیزان بازدید - 3
تعداد صفحات ایجاد شده و اطالعات وارد شده در پرتال براي هر دانشگاه- 4
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:اقدامات پیشنهادي
بعنوان پرتا جذب دانشجوEducation Iranبکارگیري پرتال - 1
رسانیبروزومراجعهبار–آنالیز سایت از نظر ارتقا صفحات - 2
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:محور

ها و موسسات آموزش علوم پزشکی کشور المللی دانشگاهاعتباربخشی بین
:متولی

معاونت بین الملل دانشگاه 
:اهداف مندرج در سند

هاي اعتباربخشی هاي علوم پزشکی کشور توسط سازمانفراهم نمودن زمینه اعتباربخشی دانشگاه
المللیمعتبر بین

هاي علوم پزشکی کشور المللی فرایند نظارت و ارزیابی دانشگاهمند نمودن و استانداردسازي بیننظام
 المللی ها مطابق با چارچوب استانداردهاي بینبرنامه اعتباربخشی در دانشگاهاجراي
بندي استاندارد در کشور   ایجاد سیستم رتبه

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
بکه اعتبار بخشی دانشگاهشتدوین برنامه پایش اعتبار بخشی با ایجاد 

:پایشهايشاخص

تعداد دانشگاه هایی که وارد فرایند اعتبار بخشی بین المللی می شوند - 1
تعداد دانشگاه هایی که اعتبار بخشی بین المللی آنها مورد تایید قرار می گیرد- 2
اجراي رتبه بندي دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور با توجه به سیستم رتبه بندي استاندارد بین المللی - 3
)TUMSRanking(
.تعداد برنامه هاي آموزشی که مورد اعتبار بخشی و ارزشیابی بین المللی قرار گیرند- 4

:اقدامات پیشنهادي
کسب  و حفظ اعتبار بخشی بین الملی موسسه اي - 1
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کسب اعتباربخشی بین اامللی برنامه اي- 2
حوزه هاي آموزشی، پایش ادواري و ارتقاء شاخص هاي اعتباربخشی بین المللی در دانشگاه در - 3

لپژوهشی،دانشجویی،پشتیبانی و بین الم
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بسته توسعه آموزش مجازي در علوم پزشکی 

: ناظر به
نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت : 1سیاست -
گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت : 2سیاست -
اي و جهانی هاي آموزشی منطقهحضور در عرصه: 4سیاست -
شبکه سازي در نظام آموزش عالی سالمت : 5سیاست -
هاي نوین در آموزش عالی سالمت مندي از فناوريبهره: 8سیاست -

: خروجی مورد انتظار

: رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گرددانتظار می

راه اندازي دانشگاه مجازي علوم پزشکی به عنوان بستري براي گسترش مجازي سازي -
فضاي مجازي تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه-
ها به منظور ارتقاء قابلیت ارائه آنها در فضاي مجازي به روز رسانی کوریکولوم-
ور بسترسازي هاي فناوري اطالعات در سطوح صفی و ستادي به منظگسترش زیرساخت-

آموزش مجازي 
هاي مجاي هاي علوم پزشکی به منظور توسعه فعالیتطراحی مدل انگیزشی دانشگاه-
Double Affiliateهاي هاي مجازي در راستاي آموزشالمللی آموزشهاي بینطراحی مدل-

هاي علوم پزشکی کشور دانشگاه

: محورها

علوم پزشکی اندازي و استقرار دانشگاه مجازي طراحی، راه-1
هاي مربوطه طراحی استانداردهاي فرآیندي آموزش مجازي علوم پزشکی و اعتباربخشی برنامه-2
ها و منابع فیزیکی، اطالعاتی و انسانی الزم براي توسعه آموزش مجازي تدارك و تامین زیرساخت-3
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یابی قسمتی از هاي متداول آموزشی به منظور ارائه و ارزها و کوریکولومسازي در برنامهظرفیت-4
ها به صورت مجازي با تاکید بر رشته مقاطع تحصیالت تکمیلی ها و کوریکولومبرنامه
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بسته توسعه آموزش مجازي و اقدامات انجام شده در آن ناظر است به سیاست هاي  باالدستی 
: زیر

:خروجی مورد انتظار در این بسته عبارتست از
 راه اندازي دانشگاه مجازي علوم پزشکی به عنوان بستري براي گسترش مجازي سازي
 تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه فضاي مجازي
 به روزرسانی کوریکولوم ها به منظور ارتقاي قابلیت ارائه آنها در فضاي مجازي
موزش آظـور بسترسـازي گسترش زیرساخت هاي فناوري اطالعات در سطوح صف و سـتاد بـه من

مجازي 
طراحی مدل انگیزشی دانشگاه هاي علوم پزشکی به منظور توسعه فعالیت هاي مجازي
 طراحی مدل هاي بین المللی آموزش هاي مجازي در راسـتاي آموزش هايAffiliate Double

:اهم اقدامات انجام شده عبارتند از
وم پزشکی مجازي و دانشکده مجازيانعقاد تفاهم نامه همکاري بین دانشگاه عل

راه اندازي دانشگاه مجازي علوم پزشکی به عنوان بستري براي گسترش مجازي سازي -1
:برنامه هاي اختصاصی محوله به دانشکده مجازي

  پایان یافته(طراحی، استقرار و مدیریت موقت صفحه خانگی دانشگاه علوم پزشکی مجازي(



پایان یافته) (2نماد (نرم افزار موقت یادگیري الکترونیکی راه اندازي و مدیریت(
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راه اندازي دانشگاه مجازي علوم پزشکی به عنوان بستري براي گسترش مجازي سازي - 2
:برنامه هاي اختصاصی محوله به دانشکده مجازي

3نماد ( ملی طراحی و راه اندازي ، استقرار و مدیریت موقت نرم افزار یادگیري الکترونیکی(
 مشارکت در تولید محتواي الکترونیکی در بازه زمانی یکساله و منطبق با برنامه و سرفصل هایی که

دانشگاه علوم پزشکی مجازي ابالغ می نماید
 توسعه آموزش مجازي اعم از رشته هاي مجازي و کاربري کمک آموزشی
اعتباربخشی آموزش مجازيمشارکت در کارگروه طراحی و استقرار ساختار ارزشیابی و
مشارکت در کارگروه کوریکولوم هاي رشته هاي مرتبط با فضاي مجازي

تربیت سرمایه انسانی متخصص در زمینه فضاي مجازي- 3
پذیرش سه دوره دانشجو در رشته برنامه ریزي یادگیري الکترونیکی در علوم پزشکی
کسب مجوز پذیرش دانشجو در رشته تکنولوژي آموزشی
ن و تصویب ضرورت رشته دکتري تخصصی تدوی)PhD ( برنامه ریزي یادگیري الکترونیکی در علوم

پزشکی و ارسال برنامه کامل به هیات ممتحنه و ارزشیابی آموزش پزشکی
تدوین و تصویب ضرورت رشته کارشناسی ارشد سالمت الکترونیکی در شوراي آموزشی دانشگاه
 مرتبط با فضاي مجازي در علوم پزشکیتدوین و طراحی کوریکولوم رشته هاي

به روزرسانی کوریکولوم ها به منظور ارتقاي قابلیت ارائه آنها در فضاي مجازي-4
طراحی آموزشی رشته براي ارائه به صورت مجازي:

آموزش پزشکی
نظارت بر امور دارویی
 کارشناسی ارشد و (کتابداري و اطالع رسانی پزشکیPhD(
MPHپزشکی خانواده

به روزرسانی کوریکولوم ها به منظور ارتقاي قابلیت ارائه آنها در فضاي مجازي
 کارگاه در مورد چگونگی ارائه مجازي رشته هاي حضوري موجود در دانشگاه14برگزاري

گسترش زیرساخت هاي فناوري اطالعات در سطوح صف و سـتاد بـه منظـور - 5
بسترسـازي آموزش مجازي

  طراحی و بهره برداري پنجLMSاختصاصی در دانشگاه:
 نماد مجازي(نرم افزار مدیریت آموزش دانشکده مجازي(
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 استاد(اولین سامانه توانمند سازي اعضاي هیات علمی دانشگاه(
 سامانه آموزش مداوم اینترنتی)CME(
 سرمد(سامانه راند مجازي دانشگاه(
 آکادمی(مبتنی بر یادگیري الکترونیکی سامانه آموزش کارکنان دانشگاه(

طراحی و تدوین آیین نامه نظام جامع آموزش مجازي دانشگاه-6
1 - ،استقرار ساختار و روند مجازي سازي آموزش هاي دانشگاه
2 - دوره (راه اندازي برنامه توانمندسازي اعضاي هیات علمی در حیطه فضاي مجازي

،)تابان
3- ،تصویب و اجراي طرح هاي توسعه اي و نوآورانه در حیطه استقرار ساختار بررسی

فضاي مجازي و
4-ایجاد انگیزه .

 کمک آموزشیبراي ارائه ) نماد مجازي(نرم افزار مدیریت آموزش دانشکده مجازي

هر ترم دروس دانشگاه از سما به سامانه فراخوانی می شود.
  هیات علمی سایر دانشکده هاي دانشگاه براي ادغام کارگاه توانمندسازي اعضاي 82برگزاري

آموزش مجازي در دروس حضوري
.درس فرواخوانی شده است3397، تعداد 94-93در نیم سال دوم  
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با توجه به تعداد اعضاي هیات علمی فعال در آموزش مجازي، ضریب نفوذ در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
.است% 14
 مداوم اینترنتینرم افزار آموزش

 برنامه آموزش مداوم114تعداد
 امتیاز آموزش مداوم217تعداد
 کاربر از سراسر کشور38000تعداد
برنامه هاي رایگان کشوري :

 کمیته ملی اخالق وزارت بهداشت(مقدمات اخالق در پژوهش(
 معاونت بهداشت دانشگاه (اصول تدوین گواهی فوت(
 دانشکده پزشکی(کارگاه هاي تعهد حرفه اي مجموعه(
 کارگاه112(مجموعه کارگاه هاي مجازي دفتر توسعه فناوري سالمت وزارت بهداشت(

(htdo.tums.ac.ir)
سامانه راند مجازي دانشگاه
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 راند مجازي320تعداد
 عصو هیات علمی فعال 100تعداد
 دانشجوي فعال1000تعداد

 الکترونیکی چند رسانه ايتولید محتواي
 عنوان محتواي الکترونیکی و چند رسانه اي در400تولید بیش از:

جراحی عمومی
داخلی
پوست
مدیریت و سیاست گذاري سالمت
مدیریت امور دارویی
آموزش پزشکی
اخالق و تعهد حرفه اي
کارآفرینی و خلق ثروت
یادگیري الکترونیکی
کتابداري
دندانپزشکی
کودکان

طراحی مدل انگیزشی دانشگاه هاي علوم پزشکی به منظور توسعه فعالیت هاي مجازي-7
پیشنهاد ایجاد انگیزه در آیین نامه نظام جامع آموزش مجازي دانشگاه

 مصادیق دانش پژوهی آموزشی. 15ماده
 کسب امتیاز ترفیع در سیستم شعاع. 16ماده
 کسب امتیاز از دوره تابان. 17ماده
 ختصاص واحد درسی تشویقیا. 18ماده

برنامه هاي آتی-8
 ادامه روند برگزاري کارگاه هاي آموزشی در زمینه مجازي سازي، ارائه مشاوره هاي تخصصی به

عالقه مندان و ارائه زیرساخت هاي نرم افزاري به دانشکده ها
تصویب و اجراي آیین نامه نظام جامع آموزش مجازي
نرم افزاري و سخت افزاريرفع مشکالت زیر ساخت هاي فناوري
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هاي علوم پزشکی بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون

: ناظر به
گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت : 2سیاست -
اي سازي اخالق حرفهنهادینه: 7سیاست -
ارتقاء منابع انسانی بخش آموزش عالی سالمت: 9سیاست -

: خروجی مورد انتظار

: رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گرددانتظار می

ارتقاء و به روز رسانی فرآیندهاي مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی کشور -
المللی در داخل کشور هاي بینایجاد زمینه مناسب به منظور برگزاري آزمون-
ایجاد تحول در فرآیند سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی -
اي در دانش آموختگان علوم پزشکی هاي حرفهطراحی الگوي سنجش مهارت-
هاي بالینی در مناطق آمایشیاي ارزیابی آموزشی و مهارتاستقرار مراکز منطقه-

: محورها

المللیتجربیات بینمندي از هاي علوم پزشکی با بهرهارتقاء آزمون-1
ارتقاء مرکز آموزش پزشکی به منظور بهبود فرآیند پذیرش، سنجش و ارزشیابی -2
تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیالت تکمیلی-3
اي دانش آموختگان علوم پزشکی طراحی و پیاده سازي نظام ارزیابی نهایی و تایید صالحیت حرفه-4

ي ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی در راستا
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:محور

المللیمندي از تجربیات بینهاي علوم پزشکی با بهرهآزمونارتقاء
:متولی

امور آموزشی دانشگاه
:اهداف مندرج در سند

ها    استانداردسازي سواالت آزمون
سازي هاي جدید نمرهاستفاده از روش
 داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیري و خدمات آینده ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی

داوطلبان باشد
هاي استانداردآماده سازي داوطلبان براي موفقیت در آزمون
المللی سنجشاستفاده از بانک تست موسسات بین
هاي موجود جهانی براي ارتقاء مرکز سنجش پزشکی استفاده از تجربه
هاي نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران                                                                                  شیوهها و به کارگیري و بومی سازي تکنیک

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
.استگرفتهصورتدانشگاهایندرکارشناسیازپزشکیدانشجويپذیرشدورههشتتاکنون-

131مجموعدرگرفت وانجام1387سالدردانشگاهدرروشاینبهدانشجوپذیرشدورهاولین
ازشدهپذیرفتهطبق هدف اولیه این آزمون. اندشدهپذیرفتهپزشکیرشتهدرروشاینبانفر

پرستاري،آزمایشگاهی،علوم،ماماییهايرشتهالتحصیالنفارغازمعموالپزشکیبهلیسانس
اگر چه موانعی مانند گذراندن طرح نیروي انسانی و . می باشندوهوشبريفیزیوتراپیرادیولوژي،

موضوع سربازي و نیز مانع شرط سنی تا حدي موجب انحراف از این هدف شده بطوریکه کارشناسی 
یسنمیانگینهمچنین. سایر رشته هاي علوم امکان بیشتري براي شرکت در این آزمون یافته اند

آزمون در دو مرحله بصورت کتبی و فراشناختی .سال می باشد24تا22بینشدگانپذیرفته
. برگزار می شود

در سال %) 63(92در سال %) 56(91رشته روند قبولی در سال 26در امتحانات بورد تخصصی در -
روند کاهشی رسیده که% 54رشته درصد قبولی دانشگاه ع پ تهران به 24در 94و در %) 58(93

.درصدي دارد50و از حد مطلوب فاصله . داشته است
92در سال%) 79( 91رشته  روند قبولی د ع پ تهران در سال 24در امتحانات فوق تخصص در -

% 100بوده است چنانچه حد مطلوب دانشگاه %) 75(94و در سال %) 78(93و در سال %) 80(
مطلوب زیاد است باشد، فاصله  در هر دو آزمون با

. هر سال در دو نوبت شهریور و اسفند ماه آزمونهاي جامع پیش کارورزي و علوم پایه برگزار می شود-
نکته قابل توجه کاهش درصد قبولی در آزمونهاي شهریور ماه هر سه رشته پزشکی، داروسازي و 
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.دارددندانپزشکی در مقایسه با نوبت اسفند ماه است که نیاز به بررسی علل آن
:پایشهايشاخص

درصد قوانین و آیین نامه هاي اصالح شده متناسب با تغییرات-
میزان اقزایش درصد توانمندي هاي علمی-
تعداد فعالیت در راستاي آزمون هاي  بین المللی-
میزان سواالت بانک تست-
میزان کاهش خطاي سواالت-
تعداد روشهاي جدید پذیرش دانشجو-

:پیاده سازي بستهاقدامات پیشنهادي 
.با توجه به فارغ التحصیل شدن یک دوره، بازنگري برنامه کارشناسی به پزشکی ضرورت دارد-
تعیین علل کاهش و افت در روند درصد قبولی در امتحانات تخصصی و فوق تخصصی و ارائه راهکار -

ارتقاء نتایج آن
و جهانیایجاد مرکز سنجش و بانک تست استاندارد بر اساس تجارب بومی -
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:محور

ارتقاء مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور بهبود فرایند پذیرش، سنجش و ارزشیابی
:متولی

امور آموزشی دانشگاه
:اهداف مندرج در سند

 ایجاد واحد آزمون سازي در مرکز سنجش
 ایجاد واحد آمار و انفورماتیک
آماده سازي فضاي فیزیکی مناسب
 مرکز سنجشارتقاي تجهیزات
تقویت سرمایه انسانی

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
نامه نظام ، آیین25/9/91نامه نظام جامع ارزشیابی دوره در تاریخ در بحث ارزشیابی در حال حاضر آیین

ي هیات نامه نظام جامع ارزشیابی کیفیت عمکرد آموزشی اعضاوآیین14/10/92جامع ارزیابی دانشجو در 
شیوه 14در شوراي آموزشی دانشگاه مصوب و پس از ابالغ به دانشکده ها در حال حاضر 24/8/93علمی در 

شیوه نامه ارزشیابی 9ها مصوب و ابالغ شده و  نامه ارزشیابی دوره ارسالی معاونت هاي آموزشی دانشکده
دانشجو 

یک مورد مصوب شوراي آموزشی شده و جهت . توسط دانشکده ها ارسال شده و در انتظار تصویب هستند
. اجرا به دانشکده ابالغ شده یک دانشکده هنوز شیوه نامه دانشجو را ارسال نکرده است

:پایشهايشاخص

راه اندازي واحد آزمون سازي مرکز سنجش-
راه اندازي واحد آمار و انفورماتیک -
تعداد و نوع تجهیزات ارتقاء یاقته مرکز سنجش-
تعداد دوره هاي آموزشی توانمندسازي سرمایه انسانی مرکز سنجش-
میزان فضاي فیزیکی اختصاص یافته به متر-

:بستهسازيپیادهپیشنهادياقدامات
پیگیري سایر شیوه نامه هاي ارزشیابی دانشجو تا طی فرایند تصویب و ابالغ و اجرا -
پیگیري ارسال شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عمکرد آموزشی اعضاي هیات علمی توسط دانشکده ها-
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:محور

تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیالت تکمیلی
:متولی

امور آموزشی دانشگاه
:اهداف مندرج در سند

ها ایجاد عالقه در داوطلبان براي فراگیري مهارت
هاي هدایت داوطلبان به فراگیري عمیق و مبنایی علوم و کاهش استفاده از محفوظات در آزمون

پذیرش 
کتبی و شفاهی(ها استانداردسازي سواالت آزمون (
 ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیر شناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیري و خدمات

شان است آینده
یت در عرصه و ارائه خدمات در نظام سالمت ایجاد اهمیت براي فعال

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
سه آزمون با 89مقاطع تحصیالت تکمیلی در دع پ تهران در سال تعداد آزمونهاي برگزار شده کشوري در-

اده از امکانات با استف(شرکت کننده 10021آزمون با 4به تعداد 90در سال . شرکت کننده3142تعداد 
دو آزمون 92شرکت کننده ، در سال 9902چهار آزمون با 91تعداد آزمونها در سال ). پردیس سینا و همت

یک آزمون کارشناسی 94شرکت کننده و در سال 2861دو آزمون با 93شرکت کننده، در سال 2326و با 
ست که روند کاهش در تعداد آزمونها و نفر شرکت کننده برگزار کرده ا3063ارشد گروههاي پزشکی و با 

بالطبع شرکت کنندگان عمدتاً ناشی از محدودیت فضاي فیزیکی دانشگاه در اجراي آزمونها بعد از انتزاع د ع 
.پ ایران از تهران بوده است

در برخی دانشکده ها از جمله پرشکی و پرستاري از سیستم تصحیح اوراق  و تحلیل آن بر اساس معیارهاي -
درصد سواالت بدون -درصد سواالت بایدهاي کوریکولوم- درصد سواالت نامطلوب-جه سختی سواالتدر

که براي آزمونهاي پایان هر ) حل مساله -تفسیر-یادآوري( تاکسونومی -توزیع پاسخ ها- اشکال ساختاري
و افزایش سواالت نیمسال و آزمون ارتقاء استفاده می شودکه گامی در مسیر ایجاد بانک تست استاندارد

. استاندارد است
همچنین برگزاري آزمونهاي شفاهی و مصاحبه براي آزمونهاي کارشناسی به پزشکی با هدف سنجش 

.خصوصیات غیر شناختی موثر بر کیفیت یادگیري و خدمات آینده داوطلبین
:پایشهايشاخص

درصد تغییر رشته پس از قبولی-
کاهش میزان افت تحصیلی دانشجویان-
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درصد سواالت و فاقد خطاي آزمونها-
درصد موفقیت داوطلبان پس از فبولی در مقطع تحصیالت تکمیلی-
نسبت توانمندیهاي بالینی و قضاوتی پذیرفته شدگان آزمونها-
تعداد قوانین و آیین نامه هاي اصالح شده و متناسب با تغییرات-

:اقدامات پیشنهادي پیاده سازي بسته
دهی طرح استاد مشاور تحصیلی براي بررسی عوامل موثر بر کیفیت یادگیري و فعال کردن و سامان-

خدمات آینده دانشجویان و ایفاي نقش فعالتر در پیشگیري از افت تحصیلی آنان
ارزیابی درونی و بیرونی گروههاي آموزشی متولی جهت تضمین کیفیت و کمیت رشته ها در مقاطع -

تکمیلی
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اي دانش آموختگان علوم پزشکی سازي نظام ارزیابی نهایی و تایید صالحیت حرفهطراحی و پیاده :محور
در راستاي ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی

امور آموزشی دانشگاه: متولی
:اهداف مندرج در سند

نامه اجرایی آزمون صالحیت پایان دوره تدوین دستورالعمل علمی و آیین
الذکر ربخشی مراکز برگزارکننده آزمون فوقتدوین استانداردهاي الزم براي اعتبا
هاي آموزشی اساتید و کارشناسان براي طراحی سواالت ارزیابی مهارت کمک به برگزاري دوره

اي و مدیریت آزمون حرفه
الذکر ارزشیابی یک دوره اجراي آزمون بر اساس نظام فوق

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
در دانشکده پزشکی اجراي آزمون با هدف تایید 86در راستاي ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی از سال 

وزارت بهداشت 94در سال. صالحیت حرفه اي و به نام آزمون پره انترنی و به شیوه آسکی برگزار می شده 
ه نتیجه آزمون تنها در گذشت. اقدام به اجراي آزمون به صورت پست انترنی یا همان صالحیت بالینی موفق

در انتخاب بخش موثر بود و قبولی یا ردي در آزمون مطرح نبود ولی از امسال موفقیت در این آزمون یکی از 
و دانشجویان در صورت عدم موفقیت ناگزیر از شرکت . شروط شرکت در آزمون دستیاري تخصص شده است

150حل مرکز مهارتهاي بالینی و با تعداد دي ماه در م17این آزمون در .در آزمون نو بت بعدي هستند
. داوطلب در دانشگاه ع پ تهران برگزار شد

همچنین وزارتخانه با ارسال فرم گزارش بازدید آزمون ارزیابی صالحیت بالینی متشکل از  اجزاء زیر  توسط 
:ناظران دبیرخانه اقدام به ارزشیابی این آزمون نمود

آزمون تکمیل جدول کلیات و مشخصات- الف
برآورد میزان تناسب شرایط فیزیکی برگزاري آزمون-ب
گزارش توصیفی نظر شرکت کنندگان در آزمون -ج
نظرات کارشناسی و راهنمایی هاي تکمیلی- د

ارزیابیسواالتطراحیبا توجه به سابقه برگزاري این آزمون، از حیث آمادگی اساتید و کارشناسان براي
.آزمون نیاز به برگزاري دوره آموزشی نبوده استمدیریتوايحرفهمهارت

:پایشهايشاخص

گزارش ارزیابی برگزاري آزمون صالحیت-
میزان اعتبار جذب شده براي تجهیز مرکز مهارتهاي بالینی-
و سند استانداردهاي ارسال شده جهت تصویب در شوراي آموزشیعلمیدستورالعمل-
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:پیاده سازي بستهاقدامات پیشنهادي 
. بر اساس نتایج ارزیابی بعمل آمده سیستم تضمین کیفیت براي ارتقاء آزمون ایحاد شود-
در راستاي ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی در سایر رشته ها  نیز آزمونهاي مشابهی طراحی و اجرا -

.شود
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هاي آموزشی بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان

: ناظر به

نهادینه سازي رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت : 1سیاست -
گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت : 2سیاست -
ها و مراکز آموزشی درمانی ساماندهی بیمارستان: 6سیاست -

: خروجی مورد انتظار

:رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گرددانتظار می

هاي علوم پزشکی مطابق استانداردهاي ملی ها و دانشکدهارتقاء کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه-
المللیو بین

المللیارتقاء کیفیت خدمات مراکز آموزشی درمانی مطابق استانداردهاي ملی و بین-
ها و موسسات و مراکز آموزشی و درمانی ایجاد فضاي رقابتی سازنده در دانشگاه-
ها و فرآیندهاي آموزش عالی علوم پزشکی و ارتقاء کیفیت برنامهتضمین-

: محورها

هاي علوم پزشکی ها و دانشکدهاي دانشگاهطراحی و اجراي برنامه اعتباربخشی موسسه-1
مراکز ارائه خدمات (اي مراکز آموزشی درمانی طراحی و اجراي برنامه اعتباربخشی موسسه-2

) آموزشی
هاي علوم پزشکی کشور هاي آموزشی در دانشگاهاعتباربخشی برنامه-3
استانداردسازي فرآیندهاي آموزش علوم پزشکی-4



74
دانشگاه علوم پزشکی تهران"در آموزش علوم پزشکیتحول و نوآوري"گزارش عملکرد دبیرخانه 

:محور

پزشکیعلومدانشکده هايوهادانشگاهموسسه اياعتباربخشیبرنامهاجرايوطراحی
:متولی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 
:اهداف مندرج در سند

پزشکیعلومهايدانشکدهوهادانشگاهارزیابیونظارتفرآیندنمودنمندنظام
پزشکیعلومهايدانشکدهوهادانشگاههايموسسهاعتباربخشیبرنامهاجرايوطراحی
پزشکیعلومهايدانشکدهوهادانشگاهدرکیفیتمستمرارتقاءوتضمین

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
اي دریافت اعتباربخشی موسسهASICهر چند دانشگاه علوم پزشکی تهران از طرف موسسه اعتباربخشی 

اي در سطح ملی و در سطح دانشگاهی صورت اعتباربخشی موسسهکنونتاکرده است اما در بعد داخلی 
اي از طرف موسسهرود به دنبال تدوین و نهایی شدن استانداردهاي اعتباربخشی انتظار می. نگرفته است

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و راه اندازي قریب الوقوع کمیسیون ملی اعتباربخشی، فرایند 
. اي در دانشگاه فعال شودخودارزیابی و اعتباربخشی موسسه

:براي این منظور الزم است اقدامات زیر صورت گیرد
تابعههايدانشکدهیادانشگاهکل(ارزشیابیموردموسسهتعریفمورددرگیريتصمیم (
دانشگاهتابعههايدانشکدهدانشگاهیدرونارزشیابیوخودارزیابیابزارهايونامهشیوهتدوین
اي هاي تابعه دانشگاه بر اساس استانداردهاي اعتباربخشی موسسهانجام خودارزیابی دانشکده
ايبر اساس استانداردهاي اعتباربخشی موسسههاي تابعه انجام ارزشیابی درون دانشگاهی دانشکده

:پایشهايشاخص

هاي مربوط به ساختار و فرآیند خودارزیابی و ارزشیابی درون تعداد آیین نامه و دستورالعمل
دانشگاهی دانشکده هاي تابعه دانشگاه 

هاي تابعه دانشگاه در فواصل زمانی مشخصتعداد بازدیدهاي انجام شده از دانشکده
هاي موردارزشیابی توسط دانشگاه در فواصل زمانی مشخص شدهتعداد دانشکده
هااستقرار و اجراي نرم افزار شناسنامه دانشکده

:اقدامات پیشنهادي
 هاي تابعهکل دانشگاه یا دانشکده(تصمیم گیري در مورد تعریف موسسه مورد ارزشیابی (
 هاي تابعه دانشگاه ارزشیابی درون دانشگاهی دانشکدهتدوین شیوه نامه و ابزارهاي خودارزیابی و
اي هاي تابعه دانشگاه بر اساس استانداردهاي اعتباربخشی موسسهانجام خودارزیابی دانشکده
اي هاي تابعه بر اساس استانداردهاي اعتباربخشی موسسهانجام ارزشیابی درون دانشگاهی دانشکده
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:محور
)آموزشیخدماتارائهمراکز(درمانی آموزشیمراکزايموسسهاعتباربخشیبرنامهاجرايوطراحی
:متولی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 
:اهداف مندرج در سند

وارزشیابیمعیارهاياساسبردرمانیآموزشیمراکزبرايآموزشیمجوزصدورساماندهی
آموزشیايبیمارستان هاعتباربخشی

آنهاآموزشیمجوزاعطاءودرمانیآموزشیمراکزازارزیابیونظارتفرآیندنمودنمندنظام
کشوردرمانیآموزشیمراکزايموسسهاعتباربخشیبرنامهاجرايوطراحی

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
واقع یک دانشگاه نمی تواند براي خود یک هر چند اعتباربخشی ذاتا فرایندي کشوري و مرکزي است و در 

ساختار اعتباربخشی مستقر نماید اما هر دانشگاهی می تواند در جهت هدف غایی و نهایی اعتباربخشی که 
به این منظور به دنبال تدوین . همان تضمین و ارتقاي مستمر کیفیت است اقدامات گسترده اي را انجام دهد

اقدامات زیر به اجرا 94شی آموزشی بیمارستان هاي آموزشی در تابستان سال و ابالغ استانداردهاي اعتباربخ
:در آمده است

 برگزاري نشست مشترك با معاونان آموزشی بیمارستان ها به منظور تبیین اهداف و مراحل
خودارزیابی در قالب استانداردهاي اعتباربخشی 

ارش خودارزیابی تهیه ابزار خودارزیابی بر اساس استانداردها و فرمت گز
 برگزاري کارگاه آشنایی با مراحل خودارزیابی بر اساس استانداردهاي اعتباربخشی براي دست

اندرکاران اعتباربخشی بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه 
 انجام خودارزیابی بیمارستان ها بر اساس استانداردهاي اعتباربخشی آموزشی و ارایه مشاوره هاي

الزم از طرف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه 
 به جز یک بیمارستان(پیگیري و دریافت گزارش خودارزیابی کلیه بیمارستان هاي آموزشی (
یمارستان هاي آموزشی بر اساس استانداردهاي تهیه شیوه نامه ارزشیابی درون دانشگاهی ب

اعتباربخشی
:برنامه هاي در دست اقدام

نهایی کردن شیوه نامه ارزشیابی درون دانشگاهی
 تشکیل تیم هاي ارزشیابی درون دانشگاهی و انجام این ارزشیابی در مورد کلیه بیمارستان هاي

تابعه دانشگاه 
 پیگیري از بیمارستان هاي آموزشی جهت ارایه برنامه عملیاتی رفع مشکالت مشخص شده در
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فرایند خودارزیابی و ارزشیابی درون دانشگاهی 
:پایشهايشاخص

 تعداد آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به ساختار و فرایندها اعتباربخشی مراکز آموزشی
درمانی دانشگاه

 تدوین آیین نامه اجرایی خودارزیابی و ارزشیابی درون دانشگاهی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه
تعداد خودارزیابی انجام شده از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه
 انجام شده از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه) ارزشیابی هاي درون دانشگاهی(تعداد بازدیدهاي

:اقدامات پیشنهادي
 استقرار کامل نظام خودارزیابی و ارزشیابی درون دانشگاهی براساس موارد مندرج در بخش تحلیل

وضعیت موجود
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:محور
کشورپزشکیعلومهايدانشگاهدرآموزشیهايبرنامهاعتباربخشی

:متولی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 

:اهداف مندرج در سند

بهبازخوردارائهمنظوربه) کوریکولوم ها(آموزشی هايبرنامهدرضعفوقوتنقاطشناسایی
مستمرارتقاءجهتهادانشگاهوکشورسطحدرکوریکولومبازنگريهايگروهوربطذيمسئولین

کیفیت
آموزشیهايبرنامهارزیابیونظارتفرایندنمودنمندنظام
ادواريبه صورتآموزشیهايبرنامهاعتباربخشیفراینداجرايوطراحی

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
کاملی براي انجام ارزشیابی مبتنی بر استانداردها در دانشگاه مستقر نشده ساختارحاضرحالدرچندهر

است اما به دنبال تدوین آیین نامه نظام جامع ارزشیابی دوره هاي آموزشی در دانشگاه و الزام کلیه دانشکده 
گسترده هاي تابعه براي استقرار ساختار مدون ارزشیابی دوره هاي آموزشی دانشکده هاي خود، فعالیت هاي

از آنجا که بر اساس نقشه علمی دانشگاه . اي در این خصوص در دانشکده ها به مرحله اجرا در آمده است
دانشکده ها موظف شده اند در صورتی که استانداردهاي آموزشی کشوري در رشته اي موجود باشد ارزشیابی 

هاي مبتنی بر استانداردهاي گردیده درونی مبتنی بر آن صورت گیرد استقرار این سیستم منجر به ارزشیابی
. است

خودارزیابی کلیه دوره هاي دستیاري بر اساس استانداردها پزشکیدانشکدهدرحاضرحالدر
. صورت گرفته است و مراحل تکمیلی این پروژه در دست اقدام است

 ارزشیابی درونی دوره پزشکی عمومی دانشگاه بر اساس استانداردهاي ملی دوره 1384از سال
پزشکی عمومی مورد ارزشیابی قرار گرفته است که در کنار پروژه هاي ارزشیابی دیگر، منجر به 

. تدوین سند چشم انداز دوره و در نهایت بازنگري این دوره شده است
:پایشهايشاخص

آموزشیهايبرنامهاعتباربخشیمعیارهايتدوین
ايبرنامهاعتباربخشیانجاماجرایینامهآئینتدوین
شدهابالغوتصویبايبرنامهاعتباربخشیاستانداردهايتعداد
هابرنامهکلبهکشوردرشدهاعتباربخشیآموزشیهايبرنامهنسبت

:اقدامات پیشنهادي
 ارزشیابی دوره هاي آموزشی براساس شیوه نامه ارزشیابی دوره در دانشکدهاستقرار کامل نظام
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:محور
پزشکیعلومآموزشفرایندهاياستانداردسازي

:متولی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 

:اهداف مندرج در سند

آموزشیفرایندهاياستانداردهايتدوین
آموزشیهايگروهتوانمندسازي
شدهتدویناستانداردهاياساسبرآموزشیفرایندهايداخلیارزشیابی

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
در خصوص بند اول، ماهیت مرکزي بند به گونه اي است که الزم است از طرف معاونت آموزشی وزارت .1

و تاکید چهارساله دانشگاه، در هر رشته در عین حال بر اساس نقشه علمی دانشگاه. متبوع قابل انجام است
اي که استانداردهاي آموزشی وجود دارد دانشگاه متعهد شده است که ارزشیابی هاي درونی بر اساس آن 

. انجام گیرد
توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت در خصوص بند دوم از زمان تاسیس مرکز مطالعات و .2

زمنیه توان مندسازي اعضاي هیات علمی به عمل آمده است که از جمله آنها هاي بسیار گسترده اي در 
:در ده سال گذشته این برنامه ها به مرحله اجرا در آمده است

 برگزاري بیست و هشت دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی براي اعضاي هیات علمی جدیدالورود دانشگاه
 برگزاري بیست دوره شش روزه تدبیر براي اعضاي هیات علمی با بیش از ده سال سابقه در دانشگاه
 برگزاري پنج دوره مهارت هاي پایه آموزشی به عنوان جایگزین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی از

1393سال 
،برنامه ریزي برگزاري کارگاه هاي متعدد پیشرفته در حوزه هاي لیدرشیپ تغییر، تعهد حرفه اي

یادگیري، پژوهش هاي –آموزشی، ارزشیابی دوره هاي آموزشی، ارزیابی فراگیران، روش هاي یاددهی 
آموزشی

 برگزاري کارگاه هاي آموزشی متعدد به درخواست گروه هاي آموزشی
 راه اندازي دوره آموزشی دانشوري آموزش پزشکی(Medical Education Scholar Program)

ت افراد دانش پژوه در حوزه آموزش پزشکی و تقویت توان لیدرشیپ در بدنه اعضاي هیات براي تربی
علمی دانشگاه

 برگزاري دوره توانمندسازي مدرسان دوره لیدرشیپ آموزشی براي تقویت توان مدرسان دوره هاي
لیدرشیپ آموزشی در دانشکده هاي تابعه
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ارشد آموزش پزشکی مجازي شرکت اعضاي هیات علمی دانشگاه در دوره کارشناسی
در عین حال با تدوین برنامه جامع توانمندسازي آموزشی اعضاي هیات علمی در شوراي دانشگاه، جهت 

1404-1394گیري مشخصی در دانشگاه براي توانمندسازي اعضاي هیات علمی دانشگاه در بازه زمانی 
.ترسیم و در حال پیگیري است

هاي آموزشی در دانشگاه به دنبال تدوین و تصویب آیین نامه جامع دورهبند سوم، ارزشیابیخصوصدر .3
هاي آموزشی دانشکده ها در هاي ارزشیابی دورههاي آموزشی و تدوین و تصویب شیوه نامهارزشیابی دوره

شوراي آموزشی دانشگاه، در حال حاضر در کلیه دانشکده ها اقدامات گسترده اي براي پیاده سازي 
از جمله این موارد می توان به خودارزیابی کلیه دوره . ارزشیابی دوره هاي آموزشی در حال انجام است

. وره پزشکی عمومی اشاره کردهاي دستیاري و ارزیابی مستمر بخش قابل مالحظه اي از د

:پایشهايشاخص

اندشدهتوانمندسازيفرایندياستانداردهايتحققجهتکهآموزشیهايدپارتمانوهاگروهتعداد
اندشدهارزشیابیفرایندياستانداردهاياساسبرکهآموزشیهايدپارتمانوهاگروهتعداد
باشندمیفرایندياستانداردهايواجدکهآموزشیهايدپارتمانوهاگروهتعداد

:اقدامات پیشنهادي
 اجراي کامل برنامه جامع توانمندسازي اعضاي هیات علمی دانشگاه و تعمیق فعالیت هاي

توانمندسازي
 استقرار کامل نظام ارزشیابی دوره هاي آموزشی در کلیه دانشکده ها از طریق پیاده سازي کامل

بی دوره هاي آموزشیشیوه نامه هاي ارزشیا
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هاي آموزش علوم پزشکی بسته توسعه و ارتقاء زیرساخت

: ناظر به

گانه برنامه آموزش عالی حوزه سالمت هاي دوازدهسیاست-

: خروجی مورد انتظار

: رود در صورت تحقق بسته، دستاوردهاي زیر در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل گرددانتظار می

هاي آموزشی جدید خصوصاَ ها و برنامههاي الزم براي گسترش رشتهامکانات و زیرساختتامین -
در تحصیالت تکمیلی 

هاي آموزشی در تربیت متخصصان ارتقاء توانمندي گروه-
هاي بالینی هاي آموزشی مجهز به منظور ارتقاء کیفیت آموزشتامین بیمارستان-
تباطات در حوزه آموزش علوم پزشکی ایجاد شبکه گسترده فناوري اطالعات و ار-

: محورها

هاي علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشته(Excellence)بسترسازي براي کمال و تعالی - 1
اي در شرایط پسا تحریمرشته

هاي آموزشی دست اندرکار تربیت هاي تجهیزاتی گروهنقشه راه بقا براي تقویت زیرساخت- 2
(PhD)دانشجویان کارشناسی اشد و دکتراي تخصصی 

طراحی و اجراي سیستم اطالعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور- 3
هاي آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزشهاي تجهیزاتی بیمارستانتقویت زیرساخت- 4
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:محور

اي در هاي علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشتهرشته(Excellence)بسترسازي براي کمال و تعالی 
شرایط پسا تحریم

:متولی
مدیریت برنامه ریزي منابع دانشگاه 

:اهداف مندرج در سند

 ارتقاي توانمندي علمی و فنی اعضاي هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینه آخرین
هاي روز دنیا فناوري

هاي کشور هاي مرجع آموزشی در کالن منطقهاندازي آزمایشگاهراه
هاي تحصیالت تکمیلی در راستاي تربیت دانشجویان فناور و دهی آموزش و پژوهش دورهجهت

تولید محصوالت مبتنی بر دانش

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
 هیئت علمی ( برنامه جامع توانمند سازي آموزش حاوي سیاستهاي توسعه آموزش نیروي انسانی (

.تدوین شده است )1394-1404( ساله 10براي بازه زمانی 
دانشگاه آزمایشگاه جامع پژوهشی دارد.
 هدف . تدوین شده است 94دستورالعمل ارزش گذاري دستاوردهاي حاصل از پایان نامه ها پائیز

صلی این دستورالعمل سوق دادن پایان نامه هاي دانشجوئی به سمت پژوهشهاي کاربردي و دانش ا
.بنیان است 

:پایشهايشاخص

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

اعضاي هیئت علمی
912

دوره هاي ارتقاء نسبت اعضاي هیأت علمی  شرکت کننده در 
توانمندي

4.8%6%

همایش و ( تعداد اعضاي هیئت علمی  اعزام شده به خارج از کشور
) فرصت مطالعاتی  و ماموریت آموزشی 

230228

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

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 .( الزم است بررسی دقیقتري از وضعیت موجود دانشگاه انجام شود

)دانشگاه 
 طرح توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی و سیاستهاي دانشگاه براي ایجاد یا توسعه علوم نوین و بین

. رشته اي شفاف شود 
 وضعیت آزمایشگاههاي .( نیاز دانشگاه به راه اندازي آزمایشگاههاي مرجع آموزشی بررسی شود

)منابعتامینمحل- هزینه–نیاز -موجود
 برنامه ریزي بخش آموزش براي شناسائی نیازهاي جامعه، ظرفیتهاي دانشگاه  و سوق دادن پایان

.نامه هاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی به سمت حل مشکالت جامعه
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:محور
هاي آموزشی دست اندرکار تربیت دانشجویان هاي تجهیزاتی گروهنقشه راه بقا براي تقویت زیرساخت

(PhD)کارشناسی اشد و دکتراي تخصصی 

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

هاي موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیالت تکمیلی در ترمیم بخشی از کاستی
هاي اخیر سال

هاي تحصیالت تکمیلی از طریق اختصاص بودجه بر اساس مسئول دورههاي ایجاد انگیزه در گروه
عملکرد آموزشی 

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 ریالاعتبارات هزینه شده براي تامین تجهیزات پزشکی و آموزشی

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 
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 وضعیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی  در دانشگاه

94سال 93سال شرح
1321313504تعداد کل دانشجویان شاغل به تحصیل 

64926262تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشجویان تحصیالت تکمیلی از کل درصد

دانشجویان 
4946

:پایشهايشاخص

94سال 93سال عنوان شاخص
میزان بودجه تخصیص یافته به گروههاي مختلف براي تامین تجهیزات

)میلیون ریال( آزمایشگاهی
3739241113

تعداد پایان نامه هاي ثبت شده در جهت تولید محصول یا پژوهش در 
)پژوهشهاي هیئت علمی + پایان نامه ( مرز هاي دانش

2848

بررسی کیفیت مقاالت حاصل از پایان نامه هاي دانشجوئی

: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
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:محور
طراحی و اجراي سیستم اطالعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور 

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

هاي موجود معاونت آموزشی و دانشگاههاي مورد نیاز و ارتقاي پورتالاندازي پورتالطراحی و راه /
هاي علوم پزشکی کشور دانشکده

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
م هاي علودانشکده/ تهیه بانک جامع اطالعاتی امکانات، تجهیزات و فضاهاي آموزشی دانشگاه

پزشکی 
ها اي رشتهمکانیزه نمودن فرایندهاي جاري تاسیس و ارزشیابی دوره

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
در بخش اطالع رسانی، ارائه و دریافت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در  حال حاضر

سیستم -)مدیریت آموزش و ثبت نمرات و بانک اطالعاتی یکپارچه(سما:  فرم  داراي سامانه هاي
- سامانه ارباب رجوع- سامانه بایگانی تصویري-سیستم آموزش مداوم اینترنتی-آموزش از راه دور

- کتابخانه الکترونیک-سامانه مجازي تداوم- سامانه مجازي استاد-سامانه سرمد- سامانه نماد مجازي
تکمیل آن الین فرم فعالیتهاي اعضاء ( شعاع-نتخاب واحد دانشجویانثبت نام و ا-سامانه تلفن گویا

سامانه الکترونیکی - ارزشیابی اساتید-درخواست میهمانی دانشجویان-)هیئت علمی و ارزیابی آن
سامانه - سامانه ثبت نام الکترونیکی-پذیرش دانشجوي دکتراي تخصصی پژوهشی-دانش آموختگان

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

.می باشد ) شعاع و بانک اطالعات بایگانی تصویري –سما 

:پایشهايشاخص

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

دانشگاه
2323

11تعداد بانک جامع اطالعاتی رشته ها و مقاطع
11تعداد بانک جامع اطالعاتی اعضاي هیات علمی
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00تعداد بانک جامع اطالعاتی امکانات، تجهیزات و فضاهاي آموزشی
تعداد فرآیندهاي مکانیزه تاسیس و ارزشیابی دوره اي رشته ها 

:اقدامات پیشنهادي
العات دانشگاه یکپارچه شود مدیریت اط
فرآیندهاي مورد نیاز براي الکترونیکی شدن و نیازهاي اطالعاتی جدید بررسی شوند
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:محور
هاي آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزشهاي تجهیزاتی بیمارستانتقویت زیرساخت

منابع دانشگاهمدیریت برنامه ریزي :متولی
:اهداف مندرج در سند

هاي موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیالت تکمیلی در ترمیم بخشی از کاستی
هاي اخیر سال

هاي پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی هاي مسئول دورهایجاد انگیزه در گروه
از طریق اختصاص بودجه بر 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

:اساس اهدافتحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر 
اعتبارات هزینه شده براي تامین تجهیزات پزشکی و 

آموزشی
ارقام به میلیون ریال

94سال 93سال عنوان 
340000427200تامین تجهیزات پزشکی  بیمارستانها 

تامین تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی  دانشکده 
ها 

3739241113

377392468313جمع 
 گروههاي آموزشی برتر که رتبه کشوري کسب می کنندپرداخت پاداش به.

:پایشهايشاخص

94سال 93سال عنوان شاخص
میزان بودجه تخصیص یافته به بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز 

) میلیون ریال ( آموزشی براي تامین تجهیزات مورد نیاز
377392468313

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

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

.بررسی شود
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هاي تحول و نوآوري بستههاي نوآورانه در راستاي ترجمان فعالیت
در آموزش علوم پزشکی
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فعالیتهاي نوآورانه آموزشیفرم درخواست ارزشیابی 

معرفیمنظوربه) EducationIRAN(کشور پزشکیعلومآموزشپورتالساماندهیوطراحی: عنوان فارسی
دنیاسطحدرکشورسالمتعالیآموزشظرفیت

:عنوان  انگلیسی

The Implementation of EducationIRAN’s Website with the Aim of Introducing
Iran’s Capacity of Education in Medical Sciences

:    حیطه نوآوري  را عالمت بزنید
تدوین برنامه و بازنگري برنامه هاي آموزشی

روشها و تکنیک هاي آموزشی□

سنجش و ارزشیابی و اثربخشی آموزشی

، رهبري  و مدیریت آموزشیمرجعیت

 مشاوره و راهنمائی و فعالیتهاي فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی

محصوالت آموزشی□

: بسته تحول مربوطه را عالمت بزنید

پزشکیآموزشدرعلمیمرجعیتونگاريآینده□

سومنسلدانشگاههايسويبهحرکت

محورعدالتوپاسخگوآموزش

سالمتعالیآموزشهايبرنامهگرايمأموریتوهدفمندراهبردي،توسعه□

دانشگاههاتوانمنديارتقايوتمرکززداییگرایی،مآموریتسرزمینی،آمایش

ايحرفهاخالقاعتالي□
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پزشکیعلومآموزشسازيالمللیبین

پزشکیعلومدرمجازيآموزشتوسعه□

پزشکیعلومهايآزمونوارزیابینظامارتقاء□

آموزشیهايبیمارستانوموسساتاعتباربخشی□

پزشکیعلومآموزشزیرساختهايارتقايوتوسعه

معاونت بین الملل دانشگاه: صاحبان فعالیت نوآورانه/نام صاحب

رنجبر نیکخوخندان، شبنم نام همکاران دکتر علی عرب خردمند، دکتر عنایت اهللا شعبانی، آریا رحیمی گل

معاونت بین الملل، مدیریت توسعه امور بین الملل،دانشگاه علوم پزشکی تهران: محل انجام فعالیت 

رشته                            مقطع تحصیلی              /دانشکده                     گروه

ادامه دارد: تاریخ پایان15/3/1393: تاریخ شروع:  مدت زمان اجرا 

: هدف کلی

 معرفی سازمانEducationIRANبه مخاطبان داخلی و خارجی
هاي نظام آموزش عالی کشورها و توانمنديمعرفی دانشگاه
جذب متقاضیان خارجی جهت تحصیل در ایران
هاي درخواست تحصیل در ایران از طرف متقاضیان خارجیدریافت و رسیدگی به پرونده

:اختصاصی/اف ویژه اهد

ها بین هاي تحصیل در ایران از طرف متقاضیان خارجی و  توزیع آندریافت و رسیدگی به درخواست
مراکز آموزش عالی داخلی

جایی دانشجویان، اساتید و متخصصین داخلی و خارجیجابهمشارکت در
المللی شاغل به تحصیل در داخل کشور   رسیدگی به امور دانشجویان بین
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هاي داخلی و خارجیدانشگاهی میان دانشگاهتسهیل برقراري روابط بین
ها از لحاظ کمی و کیفیهاي داخلی جهت کمک به ارتقا و بهبود آنهمکاري با دانشگاه

) ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید(بیان مسئله 

هاي هاي مختلف دنیا از جمله کشوربه قسمتاي عمده در امر ارسال دانشجوکنندهامروزه، ایران تأمین
دانشجوي 51600، حدود )2014(طبق آمار مؤسسه آمار یونسکو . باشدمیي شمالیخاوردور، اروپا و آمریکا

ایرانی در نقاط مختلف جهان مشغول به تحصیل براي کسب مدارك مقاطع کارشناسی تا فوق دکتري 
یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی توسعهان، ایران کشوري استي کشورمانداز بیست سالهدر چشم. هستند

بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در و فناوري در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام
ساله پنجم توسعه، اهمیت گسترش علمی باقانون برنامه پنج16همچنین با توجه به ماده . روابط بین الملل

. هاي ذیربط از این برنامه، امري ضروري استهاي آموزشی و تحقیقاتی و حمایت سازمانها و نهاددانشگاه
سازي آموزش المللیي جذب دانشجوي خارجی، که از اهم موارد در بیني کشوري در زمینهي توسعهبرنامه

.کنندرش این دانشجویان استفاده کند که از ظرفیت خود براي پذیها را تشویق میباشد، دانشگاهعالی می

بر آن شد که روند جذب دانشجوي خارجی در کشور را تسریع EducationIRANدر راستاي این اسناد، 
المللی از این رو، با استفاده از کارآمدترین ابزار تیلیغات بین. نماید و در سطح کشور آن را گسترش دهد

.تی جهت دسترسی به مخاطبان بین المللی خود نمودیعنی اینترنت، به ساخت و راه اندازي وبسای

)باذکررفرانس( مرور تجربیات و شواهد خارجی 

- توان به مطالعه تجارب بینشوند، در کشورهایی فعال هستند که میمؤسساتی که در این بخش ذکر می

کشور 10ادمیک هاي تبادالت آکها و سیستمدر این بخش سازمان. سازي آموزش عالی آنها پرداختالمللی
ها در مقوله جذب دانشجو، جدول زیر تر از موفقیت این کشوربراي داشتن تصویري واضح. کنیمرا مرور می

:استآورده شده1اساس اطالعات ارائه شده توسط مؤسسه آمار یونسکوبر

1UNESCO Institute for Statistics (January, 2015)
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تعداد دانشجویان درحال تحصیل از 
هاي دیگراین کشور در کشور

در تعداد دانشجویان خارجی 
حال تحصیل در این کشور

کشور

58،133 740،482 آمریکا
27،968 427،686 انگلیس
62،416 271،399 فرانسه
10،968 249،588 استرالیا

117،576 206،986 آلمان
694،365 88،979 چین
51،236 77،732 ایتالیا

ایاالت متحده آمریکا

EducationUSAها ساله میلیونکشور دنیا است که هر170بیش از ها مرکز مشاوره دراي از صدشبکه
هاي مورد عالقه خود در ایاالت متحده آمریکا اطالعات دریافت ها و دانشگاهمتقاضی از طریق آن درباره برنامه

دفتر اداره . پردازندجو میوهاي این کشور به جستهاي ارائه شده توسط دانشگاهکرده و در بین تمامی برنامه
آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه آمریکا پشتیبان این شبکه است و در تالش است که با کمک امور 

همچنین، کمک به شهروندان . هاي مختلف ارتباط متقابل برقرار کندها و مردم کشورآموزش عالی با فرهنگ
- تر یکی دیگر از کارآمریکایی براي تحصیل در خارج از کشور به منظور ترویج ادامه تحصیل در مقاطع باال

هاي ممکن است در سفارتخانهEducationUSAمراکز مشاوره . دهدهایی است که این مؤسسه انجام می
- هاي غیرملیتی، و یا سازمانها، مؤسساتی که با آنها همکاري دارند، مراکز فرهنگی دواین کشور، کنسولگري

و برگزاري وبینار، متقاضیان را براي اطالعیه، بروشوراین مؤسسه با چاپ و پخش . دولتی مستقر شده باشند
هایی براي شناساندن مراکز آموزش عالی هکند و هرساله نمایشگاهاي آمریکا راهنمایی میتحصیل در دانشگاه

:گام اصلی براي متقاضیان تعریف کرده است5این سیستم . سازدمندان برپا میبرتر این کشور به عالقه

نتخاب رشته و دانشگاهجو و اوجست.1
تکمیل فرم درخواست پذیرش.2
هاي تحصیل و زندگیبرآورد هزینه.3
درخواست ویزاي دانشجویی.4
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آمادگی براي خروج از کشور دانشجو.5

متقاضیان در هر . اندقدم تعریف شده5اساس همین هاي سازمانی این سیستم برها و بخشتمامی فرآیند
کنند و پس از انتخاب رشته مورد نظر خود، باقی مراحل را ادامه مراجعه میسایت این مؤسسه مقطعی به وب

.توانند از طریق این سیستم براي یادگیري زبان انگلیسی نیز اقدام کنندمتقاضیان می. دهندمی

انگلستان

UCASسازمان غیردولتی  هاي انگلیس را بر ي متقاضیان پذیرش در دانشگاهي پروندهمسئولیت اداره2
میلیون درخواست پذیرش 5/2ساالنه حدود ،در حال فعالیت است1961از سال این سازمان . عهده دارد

رسانی بهتر و اطمینان از انتخاب مناسب و براي اطالعکندانگلیس را بررسی میدانشگاه340بیش از براي
- به راحتی فرآیندUCASها از طریق دانشگاه. دکنمتقاضیان، آنها را در تمامی مراحل پذیرش همراهی می

هایی که بر سر راه همچنین این سازمان به دلیل فیلتر. کنندهاي ارتباطی و پذیرش متقاضیان را مدیریت می
متقاضیان . کندها براي پذیرش دانشجو را رعایت میهاي کیفی دانشگاهدهد، استانداردمتقاضیان قرار می

هاي انگلستان براي ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی، باید از این طریق انگلیسی اکثر دانشگاهالمللی و بین
. اقدام کنند

هاي از جمله فعالیت. هاي مهم فعالیت این سازمان تنها مربوط به جذب و پذیرش دانشجو نیستحوزه
UCASهاي ها، شرکتا و کالجههاي مشاوره به دبیرستانانجام مطالعات و تحقیقات گسترده در حوزه

تري تر و جامعانداز واضحآوري اطالعات چشمجمع. ي اصلی بازرگانی استکاریابی، مشاغل تخصصی و بدنه
.دهدمیUCASهاي ذینفع به مراکز و سازمان

UCAS 3ارائه چندین خدمات تخصصی را از جملهUTT ،4UKPASS وCUKAS5برعهده دارد:

.الزامی استITET6ي هاي انگلیس، گذراندن دورهبراي تدریس در دانشگاهبه منظور کسب صالحیت -
اساس مدرك تحصیلی آماده شده است، مدارك مورد متقاضیان این دوره پس از پر کردن فرمی که بر

آنها را در UTTنیاز خود را ارائه کرده، اگر دانشگاه یا کالجی را براي این دوره انتخاب نکرده باشند، 
.کندب محل مناسب راهنمایی میانتخا

2 The Universities and Colleges Admissions Service
3 UCAS Teacher Training
4 UK Postgraduate Application and Statistical Service
5 Conservatoires UK Admissions Service
6 Initial Teacher Education or Training
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-UKPASSتوانند از طریق آن در میان تشکیالتی است که متقاضیان مقاطع تحصیالت تکمیلی می
21جو کرده، برنامه مورد عالقه خود را پیدا کنند، و براي تقاضاي پذیرش از وهاي موجود جستبرنامه

ریق پست و پست الکترونیکی از مراحل و وضعیت توانند از طمتقاضیان می. انگلیس اقدام کننددانشگاه
.درخواست پذیرش خود اطالع پیدا کنند

ها جز یکی از آنها که سیستم پذیرش ندارد و مجموع این هنرستاهنرستان عالی موسیقی9انگلستان -
پیش از این متقاضیان . اندتشکیل دادهCUKASگروهی را به اسم 2005خودش را دارد، در سال 

هاي متقاضیان تمامی مقاطع در رشته. کردندها ارسال میهاي خود را مستقیم به هنرستاندرخواست
هنرستان 8توانند درخواست پذیرش خود را به میCUKASاز طریق سیستم هنرستان عالی موسیقی

. عضو این سازمان ارسال کنند

فرانسه

Campus Franceرتقاء مراکز آموزش عالی فرانسه را به عهده دیگري است که مسئولیت ادولتیمؤسسه
- دفاتر بین. کندالمللی مدیریت میدارد و پذیرش دانشجویان، اساتید، محققان و متخصصان را در ابعاد بین

رابطه با امکان زبان به دانشجویان اطالعات الزم در30که به هستندشعبه 60بیش از مؤسسه المللی این 
هایی سایتترین وبیکی از کاملCampus Franceسایت وب.دهندفرانسه را میهاي تحصیل در دانشگاه

- جایی دانشجویان از کشوربهاین پایگاه به جز مدیریت جا. المللی وجود داردهاي بیناست که در بین نمونه

در و همکاري Erasmus Mundusهاي المللی از جمله برنامههاي بینهاي دیگر، پذیرش براي بورسیه
مدت آموزش زبان هاي کوتاههمچنین این مؤسسه دوره. کندالمللی را نیز اداره میهاي تحقیقاتی بینپروژه

المللی دفاتر بین. کندآموزان ارائه میفرانسه را با اهداف آموزشی و شناساندن کشور و فرهنگ فرانسه به زبان
Campus Franceهاي فرانسه را ي مدارك معتبر در دانشگاههاي آموزش زبان فرانسه با اعطانیز کالس

.انددایر کرده

استرالیا

- دار امور متنوعی در آموزش عالی استرالیا در رابطه با متقاضیان خارجی، فارغعهدهUAC7سازمان 

.باشدهاي استرالیا و مراکز آموزش عالی استرالیا میالتحصیالن دبیرستان

7 Universities Admissions Centre
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هاي استرالیا را ارائه و اکثر تقاضاهاي اخذ پذیرش در مقاطع دانشگاهاین سازمان اطالعات مورد نیاز 
هاي استرالیا را براي ورود التحصیالن دبیرستانبندي فارغهمچنین رتبه. کندکارشناسی و باالتر را بررسی می
کند، میهاي مربوط براي ورود به مراکز آموزش عالی را برگزار دهد و آزمونبه مقاطع دانشگاهی انجام می

. باشدکه یکی از موارد مورد نیاز اخذ پذیرش در مراکز آموزش عالی استرالیا میSTAT8مانند آزمون 
هاي ارائه شده براي دریافت اطالعات و ارسال تقاضانامه در رابطه با اخذ بورسیهUACدانشجویان از طریق 

Educational Access Schemesوان اي تحت عناین سازمان برنامه . کنندها اقدام میتوسط دانشگاه

هاي یازدهم یا دوازدهم براي کمک به آن دسته شهروندان استرالیایی و نیوزیلندي تبار دارد، که  در سال
به موجب این . اندشان بوده است در عملکرد تحصیلی خود افت داشتهعللی که خارج از کنترتحصیل خود به

شود که ورود به مراکز آموزش عالی را براي آنها راد در نظر گرفته میبرنامه امتیازاتی براي این دسته اف
.   نمایدتر میآسان

آلمان

DAAD9 فعالیت خود را آغاز کرده است، بزرگترین مؤسسه تبادالت آکادمیک آلمان 1925که در سال
هاي ها و برنامهرشتهکند و اطالعات مربوط به مرکز آموزش عالی آلمان را معرفی می365این مؤسسه . است

هایی بر اساس شایستگی، به دانشجویان خارجی که قصد تحصیل و بورسیهDAAD. کندموجود را ارائه می
هایی براي تحصیل همچنین این مؤسسه بورسیه. کندتحقیق در مراکز آموزش عالی آلمان را دارند اهداء می
هاي مختلف دهد، و اطالعات مربوط به کشورقرار میو تحقیق در سراسر دنیا در اختیار دانشجویان آلمانی 

اي در حدود با بودجهDAAD. سایت این مؤسسه وجود دارداي در وبهاي منطقهبنديبراساس تقسیم
هاي نفر آنها در برنامه11000کند که دانشجوي بورسیه را حمایت می50000میلیون یورو، ساالنه 400

این مؤسسه بزرگترین سازمانی است که این تعداد بورسیه تحصیلی به .بلند مدت در حال تحصیل هستند
- المللی در کشوردفتر بین15قرار دارد و 10دفتر مرکزي این مؤسسه در شهر بن. کنددانشجویان اهداء می

.کنندمندان تحصیل و تحقیق در آلمان اطالعات مربوطه را ارائه میهاي مختلف به عالقه

چین

8 Special Tertiary Admissions Test
9 Deutscher Akademischer Austauschdienst (German Academic Exchange Service)
10 Bonn
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CUCAS11المللی است و پایگاه اطالعاتی این سازمان مبادالت مربوط به امور دانشگاهی در سطح بین
هاي این سازمان به متقاضیان دانشگاه. دانشگاه چین است200برنامه ارائه شده در 30،000سازمان شامل 
-ود دارند که میترین رشته و برنامه آموزشی را انتخاب کنند و مشاورانی وجکند تا مناسبچین کمک می

ي متقاضیان به آنها توانند جداي از پایگاه اطالعاتی آنالین با توجه به تجارب آموزشی و زندگی شغلی آینده
شوند که هاي فنی و مهندسی و تجارت ارائه مشزبان تحصیل در مقطع کارشناسی در رشته. دهندمشاوره 

هاي اروپایی است، با این تفاوت که ن برگرفته از سیستماین سازما. پردازداین سازمان به معرفی آنها تیز مب
کند و در دالر دریافت می50هاي چین از متقاضیان مبلغ هاي پذیرش از دانشگاهدر قبال ارائه سرویس

تعدادي از . کننددالر دیگر نیز پرداخت می100صورت رزرو خوابگاه از طریق این سیستم دانشجویان مبلغ 
کنند که در این صورت متقاضیان باید مبلغ ن به صورت مستقیم متقاضیان را پذیرش میها در چیدانشگاه

دالر کاهش 50استفاده کنند این مبلغ به CUCASدالر به دانشگاه پرداخت کنند که اگر از سیستم 150
الزم را آنها هاي توانند راهنماییمشاوران آموزشی دیگري نیز در چین وجود دارند که متقاضیان می. یابدمی

. کنندي بیشتري دریافت میاذعان دارد که اطالعات آنها کامل نیست و هزینهCUCASدریافت کنند اما 
جایی از فرودگاه را بههاي زبان چینی و انگلیسی، انتقال پول و جااین سازمان خدماتی از جمله برپایی کالس

.هدنیز براي دانشجویان انجام مید

ایتالیا

Study in Italyهاي ایتالیا، مدارك است که اطالعاتی در زمینه روند پذیریش گرفتن از دانشگاهسازمانی
هاي دانشگاهی، شهریه، زبان تدریس، زندگی دانشجویی و اطالعات دیگري نامههاي ایتالیا، گواهیدانشگاه

- توانند برمندان مید که عالقههاي دیگري وجود دارنسایت لینکوبدر این . نمایدراجع به ایتالیا ارائه می

اطالعاتی که راجع به ایتالیا ارائه . دست آورنداطالعات بهي ایتالیاهادلخواه خود از دانشگاهرشتهاساس 
المللی هاي بیناند، مطالبی از جمله  اطالعات جغرافیایی و آب و هوا، سبک زندگی ایتالیایی، و انجمنشده

سایت نیز اطالعات جامعی از پیش از رسیدن به ایتالیا، ایتالیا در این  وببخش زندگی در . دهندپوشش می
حمل و نقل، اخذ ویزا، مدارك اولیه مورد نیاز، و لوازم مورد نیاز دانشجویان، براي اطمینان از شروع هرچه 

اتی که توانند براي مطلع شدن از امکانات و خدمهمچنین متقاضیان می. کندبهتر دوره تحصیلی ارائه می
.سایت مراجعه کننددهند، به این وبمراکز آموزش عالی در اختیار دانشجویان خارجی قرار می

مالزي

11 China's University and College Admission System
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Study Malaysia دهدبخش از نظام آموزشی مالزي را پوشش می4سازمانی است که:

12پیش دبستانی و مقاطع پیش از دانشگاه-

13کارشناسی-

14مقاطع باالتر از کارشناسی-

15مهارتیهاي آموزش-

هاي مالزي اعم از دولتی و ها و دانشگاهسایت این سازمان تمامی اطالعات مورد نیاز در رابطه با رشتهوب
هایی براي هر براي دسترسی بهتر و مجزا به اطالعات لینک. دولتی و  در مقاطع مختلف را ارائه میکندغیر

همچنین این سازمان اطالعات مربوط به .سایت اصلی قابل دسترسی هستندمقطع وجود دارند که از وب
هاي تحصیلی، مشاوره انتخاب رشته و دانشگاه مناسب، ادامه تحصیل در خارج از مالزي براي بورسیه

- سایت خود ارائه کردههاي دیگر را بر روي وبالمللی خدمات آموزشی کشوردانشجویان ماالیی و دفاتر بین

التحصیلی از اي زندگی و تحصیل در مالزي و بازار مشاغل پس از فارغهرابطه با هزینهاین سازمان در. است
.کندرسانی میهاي مالزي اطالعدانشگاه

اوکراین
- هاي آموزش عالی اوکراین وجود دارند که قدیمیها و برنامهشرکت متفاوت براي معرفی دانشگاه10بیش از 

هاي خصوصی سپرده شده است بخش به شرکتفعالیت در این . تأسیس شده است1997ترین آنها در سال 
شود که متقاضی اطمینان الزم را براي اعتماد به اطالعات ارائه شده را ها باعث میو تعداد زیاد این شرکت

ها به عمل آمده است، تفاوت بر اساس مشاهداتی که از اطالعات ارائه شده توسط این شرکت. نداشته باشد
هاي دریافتی در قبال خدمات آنها ات به متقاضیان خارجی و تفاوت در هزینهاصلی آنها در نوع ارائه خدم

ها در بعد اقتصادي این مقوله، وجود مؤسسات تبادالت آکادمیک در این کشور را رقابت این شرکت. است
-گیري ممکن است نظامهاي اقتصادي در بخش خصوصی ساخته است که این جهتمعطوف به سودآوري

برخی از شرایطی که . تحصیلی را کمرنگ سازد-یابی به اهداف آموزشیگی الزم براي دستمندي و یکپارچ
هایی است که از یک سیستم گیرند برخالف استاندارکار میاین مؤسسات براي جلب متقاضیان به خود به

ه اعالم کرده است ها اشاره کرد کتوان به عنوان نمونه به یکی از این سازمانرود که میالمللی انتظار میبین

12 Early Childhood and Pre-Tertiary Education
13 Graduate
14 Post- Graduate
15 International Technical Education and Vocational Training Programme
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ها دانشگاه. کندهاي اوکراین پذیرش میدر دانشگاه17تافلیا16متقاضیان را بدون نیاز به مدرك زبان آیلتس
ها پیش از شروع دانند اما تنها برخی از دانشگاهبراي تحصیل به زبان انگلیسی دانش این زبان را ملزم می

- نند و عدم قبولی در این آزمون به منزله شرکت در کالسکسال تحصیلی، امتحان مهارت زبان برگزار می

هاي هاي دانشگاهترین جذابیتیکی از مهم. باشدهاي زبان براي کسب آمادگی الزم براي شروع تحصیل می
شده براي دانشجویان خارجی است؛ به طور مثال شهریه کارشناسی به اوکراین میزان شهریه در نظرگرفته

18.باشددالر می4180هاي پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازي هزبان انگلیسی در رشت

ترکیه

دارد که Go Study in Turkeyو یک مؤسسه با نام Study in Turkeyمؤسسه با نام 4ترکیه 
Turkishمتعلق بهStudy in Turkeyهايسایتیکی از وب. آنها متفاوت است 19دامنه

Universities Promotion Agency (TUPA) سازمان . تاسیس شد2010که در سال است
ها الملل دانشگاههاي دولتی و خصوصی رابطه نزدیکی دارد و با دفاتر بینبا دانشگاهTUPAخصوصی 

هايماموریتودیپلماتیکهايماموریتها،وزارتخانهها،، و پل ارتباطی میان دانشگاهکندهمکاري می
.استهدفکشورهايآموزشیوفرهنگی

هاي بخش مبادالت آکادمیک را از ابتدا به بخش خصوصی سپرد اما موفقیت الزم حاصل کشور ترکیه فعالیت
این . اندازي کردرا راهstudyinturkey.gov.trشوراي آموزش عالی ترکیه پایگاه 2013در سال . نگردید

کند و اطالعاتی از جمله کیه را ارائه میهاي ترپایگاه دولتی اطالعات مورد نیاز متقاضیان شرکت در دانشگاه
. شودهاي مبادله دانشجو و زندگی دانشجویی در ترکیه را شامل میهاي زندگی، زبان، برنامههزینه

در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در دانشگاه وکشور بطور کامل با (مرور تجربیات و شواهد داخلی
) ذکررفرانس ذکر شود

نه تنها . یران، چنین فعالیتی در نوع خود منحصر به فرد است و نمونۀ مشابهی ندارددر کشورمان ا
EducationIRANسایتی با سازوکار در حال حاضر در نوع خود منحصر به فرد است بلکه راه اندازي وب

. نیز سابقۀ خاصی در ایران نداردEducationIRANسایت وب

16 IELTS
17 TOEFL
18 http://tostudyinukraine.org/ukraine-university-fees-and-tuition/
19 Domain
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آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و ( بنویسید  شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را
)تطبیق متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید

ي ، به عنوان فاز یک پروژهEducationIRANهاي مربوط به پورتال ، فعالیت1393خردادماه 15از تاریخ 
EducationIRANاندازي پورتال یا فاز راهEducationIRANها ، در این فاز از فعالیت. شروع گردید

هاي انجام شده و همچنین مطالعات گسترده اي بر روي وبسایت گیري از نیازسنجیدست اندرکاران با بهره
در ادامه با خرید . الذکر، الگویی جهت طراحی، ساخت و پیاده سازي پورتال تولید نمودندهاي فوقنمونه

و educationiran.com ،educationiran.ir ،educationiran.comدامنه هاي 
educationiran.infoدانشگاه 60تا به االن، بیش از . ، وبسایت این سازمان طراحی و راه اندازي گردید

کشور در این وبسایت عضو گردیده اند و صفحات مخصوص خود را با امکان ویرایش از طریق نام کاربري 
. منحصربه فرد دریافت نمودند

آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل ( مختصري از فعالیت صورت گرفته را  به انگلیسی بنویسید  شرح
)موقعیت و تطبیق متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید 

EducationIRAN is a powerhouse which will take charge of numerous functions
in terms of the international dimensions of higher education and endeavors to
bring about an overhaul for the country’s system of higher education. We
recognize Iran’s great potential in contributing to the global higher education
community, and, more than ever before, we are willing to work toward
realizing this potential. EducationIRAN aims to act as the main gateway in
introducing Iran’s higher education to the world and, in return, spreading the
beneficial aspects and practices of internationalized higher education amongst
Iranian academic institutes.

In its agenda, EducationIRAN has listed many responsibilities. Our main aim is
to develop an effective system which monitors and governs a great portion of
Iran’s higher education system in terms of its involvement as an educational
destination of international students. As an organization with primarily
international roles, EducationIRAN is the main administrative face of Iran’s
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higher education system. It provides the necessary information about each and
every aspect of higher education in Iran, including rules and regulations,
information about Iran and its various cities, information about individual
universities, rankings, scholarships and funding opportunities etc. It is the
system through which all applications to higher education institutions in Iran
can take place. As this is the case, such processes will be greatly facilitated for
individuals and universities alike.

With such goals, EducationIRAN has focused on reaching its international
audience via the fastest and most comprehensive tool, that is the internet.
More than 60 Iranian universi es have already been introduced to the
international higher education community via EducationIRAN’s website, and
applicants willing to study in Iran have started, though still gradually, to take
notice of EducationIRAN’s presence and its role regarding the recruitment of
international students to this country.

شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته  را ذکر 
.کنید

:ذیل را ذکرکنیددر این بخش موارد: توجه

برگزاري دوره هاي آموزشی در جهت انتقال نوآوري
پذیرش در کنگره ها و جشنواره ها
 شیوه هاي نشر نوآوري اعم ازCD / کتاب/تارنما/مقاالت داخلی یا خارجی/ پاورپوینت /

راهنما
شواهد تعمیم نوآوري در اماکن دیگر و نتایج آنها
فراگیرانمشتریان یا /همکاران / نقد خبرگان

EducationIRANگیري از ابزار تبلیغاتی تا به االن با استفاده از پایگاه اینترنتی خود و همچنین با بهره
اي، سازوکار خود را به مخاطبانش اعالم نموده و اطالعات ، بروشورهاي اطالعاتی و ابزار چندرسانهCDمانند 
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المللی و هاي ملی و بینها و همایششرکت در نمایشگاهبه عالوه، با. الزم را در اختیارشان قرار داده است
.هاي خود آگاه ساخته استالمللی را نیز از فعالیتالمللی، مخاطبان بینچاپ مقاالت در نشریات بین

نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را 
بنویسید 

:در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید: توجه

 شواهد دستیابی به اهداف  براي هریک از اهداف ویژه به تفکیک
مشتریان/میزان رضایتمندي فراگیران
تقاط قوت و ضعف و پیشنهادات براي آینده

EducationIRAN دانشگاه کشور را به جمع اعضاي خود وارد 60تا به االن موفق شده است بیش از
به عالوه، . با کمک خود دانشگاه هاي عضو، به معرفی توانمندي ها و داشته هاي آنان بپردازدنماید و 

المللی به طور پراکنده به پایگاه اینترنتی این سازمان جهت دریافت اطالعات و ارسال دانشجویان بین
ي علوم پزشکی هاچنین، با کمک وزارت محترم بهداشت، دانشگاههم. نماینددرخواست تحصیل مراجعه می

مشی تعیین شده توسط این مرکز، در صدد گیري از خطاند و با بهرهشدهEducationIRANکشور وارد 
.المللی برآمده اندهاي خود از جنبه بینارتقاي فعالیت

سطح نوآوري 

 در سطح گروه آموزشی براي اولین بار صورت گرفته است.

 در سطح دانشکده براي اولین بار صورت گرفته است.

 در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است.

 در سطح کشور براي اولین بار صورت گرفته است.

 در دنیا براي اولین بار صورت گرفته است.

و متعهد می گردم کلیه مجري فرایند بوده)المللیمدیر توسعه امور بین(عنایت اهللا شعبانی اینجانب 
. اطالعات مبتنی بر واقعیت ترتیب داده شده است 
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فعالیتهاي نوآورانه آموزشیفرم درخواست ارزشیابی 

:عنوان  فارسی

اعتباربخشی بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزش علوم پزشکی کشور

: انگلیسیعنوان

International Accreditation of Iranian Medical Universities and Higher
Education Institutions

:    بزنیدعالمترانوآوريحیطه
تدوین برنامه و بازنگري برنامه هاي آموزشی□

روشها و تکنیک هاي آموزشی□

سنجش وارزشیابی و اثربخشی آموزشی□

مرجعیت ، رهبري  و مدیریت آموزشی□

مشاوره و راهنمائی و فعالیتهاي فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی □

محصوالت آموزشی□

: بسته تحول مربوطه را عالمت بزنید

پزشکیآموزشدرعلمیمرجعیتونگاريآینده□

سومنسلدانشگاههايسويبهحرکت□

محورعدالتوپاسخگوآموزش□

سالمتعالیآموزشهايبرنامهگرايمأموریتوهدفمندراهبردي،توسعه□

دانشگاههاتوانمنديارتقايوتمرکززداییگرایی،مآموریتسرزمینی،آمایش□
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ايحرفهاخالقاعتالي□

پزشکیعلومآموزشسازيالمللیبین

پزشکیعلومدرمجازيآموزشتوسعه□

پزشکیعلومهايآزمونوارزیابینظامارتقاء□

آموزشیهايبیمارستانوموسساتاعتباربخشی□

پزشکیعلومآموزشزیرساختهايارتقايوتوسعه□

:صاحبان فعالیت نوآورانه/نام صاحب 

مدیریت روابط بین الملل و اعتباربخشی و رتبه بندي معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

:نام همکاران

محمدحسین نکوفر، تانیا آزادي، محبوبه داودي فردکتر علی عرب خردمند، دکتر 

رشته                            مقطع /دانشکده                     گروهدانشگاه: محل انجام فعالیت 
تحصیلی              

1395آبان : تاریخ پایان1394اسفند : تاریخ شروعحداقل هشت ماه:مدت زمان اجرا 

:هدف کلی

ارتقا و تضمین کیفیت در آموزش عالی حوزه علوم پزشکی

:اختصاصی/اهداف ویژه 

آشنایی با شاخص ها و استانداردهاي بین المللی
اجراي خودارزیابی مطابق با شاخص هاي بین المللی در دانشگاه
نقاط قوت و ضعف فرایندها و فعالیت هاي آموزشی در حال اجرا در دانشگاهکشف
تدوین برنامه هاي بهبود براي ارتقاي وضعیت دانشگاه در شاخص هایی با عملکرد ضعیف
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) ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید (بیان مسئله 

هاي آموزش عالی در اغلب کشورهاي جهان کیفیت آموزش و پژوهش، از جمله دغدغه هاي اصلی نظام 
برخی از کشورها در دو دهه اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشویش را کاهش داده و در جهت رفع . است

از جمله کوشش هاي انجام شده می توان به اجراي طرح هاي ارزیابی درونی و برونی در . آن کوشیده اند
در به کار گرفتن . اعتباربخشی منطقه اي و بین المللی اشاره کردسطح ملی و نیز ایجاد ساز و کارهاي 

).1(ارزشیابی آموزشی در آموزش عالی با مفاهیمی مانند اعتباربخشی سر و کار داریم 

یسازمان خارجياعتباربخشی بدین ترتیب نوعی ارزشیابی از سیستم هاي آموزش عالی است که از سو
مبتنی بر ،یاعتباربخش. یت آموزش در دانشگاه ها و مراکز عالی می شودصورت گرفته و منجر به ارتقاي کیف

بهبود کیفیت دانشگاه واین ارزیابی به منظور پاسخگوئی به عموم مردم . خودارزیابی و دگر ارزیابی است
به منظور تامین این هدف، کیفیت برنامه هاي آموزرشی، اعضاي هیئت علمی، کارکنان و . انجام می پذیرد

).2(میگیرندقرارارزیابیموردآموزشیهايوريفنا

)باذکررفرانس( مرور تجربیات و شواهد خارجی 

هدف از اجراي فرایند  اعتباربخشی دانشگاهی در سطح بین المللی بهبود و ارتقاي کیفی فرایندها و خدماتی 
اعتباربخشی می تواند بر . شودمیدانشجویانبهآموزشبرمبتنیخدماتارائهبهمنجرنهایتدرکهاست

، 3(روي کیفیت برنامه هاي آموزشی تاثیر داشته باشد و عملکرد تحصیلی دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد 
تباربخشی مبتنی بر شاخص ها به طور بالقوه می تواند منجر به تحقیقات نشان می دهد که فرایند اع. )4

.)4(نتایج یکپارچه تري از عملکرد دانشجویی شود تا فرایندهاي ارزیابی باز 

باربخشی بر یادگیري دانشجویان تاثیر ، اعتقاد بر این است که اعت2007مطابق با پژوهش ساندرز در سال 
به نظر می رسد اعتباربخشی، ایجاد تغییرات واقعی در رویه ها و فرایندهاي مدیریتی و همچنین برنامه . دارد

از نقاط قوت اعتباربخشی، فرایند تعاملی خودارزیابی، بکارگیري . هاي دانشگاهی را تسریع می بخشد
از سوي دیگر، کاستی ارزیابی بیرونی، کاستی تعریف نتایج یادگیري، . استانداردها و شفافیت پروتکل هاست

ذهنی بودن فرایند اعتباربخشی و نداشتن ارتباط مستقیم با کالس درس و فرایند یادگیري دانشجویان از 
.)3(نقاط ضعف آن است 
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در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در دانشگاه وکشور بطور کامل ( مرور تجربیات و شواهد داخلی
) شودبا ذکررفرانس ذکر

پرداخته اعتباربخشی دانشگاههاي علوم پزشکی کشورپازارگادي و دیگران در پژوهشی به ارائه الگویی جهت 
در مرحلـه اول بـه منظـور . ایـن مطالعـه توصـیفی از نـوع پیمایشـی و در دومرحله انجام شده است«. اند

16شاخص عملکردي در قالـب 216شـاملها و شاخصهاي عملکردي از یک پرسشـنامه مؤلفهتعیـین
مؤلفـه اصـلی کـه بـراساس یک مقیاس متوالی صـفر تـا هفـت درجـه اي از نظـرمیزان مطلوبیت هر یک از 

منظور تعیین پس از ارائـه الگـوي پیشـنهادي بـه, در مرحله دوم. گردیدهـا و شـاخصهـا اسـتفادهمؤلفه
سؤالی بر اساس مقیاس لیکرت و 20اي هاز مقبولیتملی از پرسشنامهمیزان مطلوبیت الگو و برخورداري 

.»ه اندشده با روش آماري توصیفی تحلیل شدآوريهـاي جمـعپرسشـنامه. سؤال تشریحی استفاده گردید2
الگوي اعتباربخشی پیشنهادي از نظر صاحبنظران میـزان مطلوبیـت«در این مطالعه آن ها دریافتند 

این پژوهش همچنین نشان داد . »است) درصد70/27(» زیاد«وم پزشکی کشور در مقیاس آمـوزشعالی عل
توسط مؤسسه، تعیین درخواست اعتبـار بخشـی: الگوي پیشنهادي براساس گذر از چهار مرحله اصلی«

بود فرایند خودارزیابی و انجام ارزشیابی توسـط همتایـان، قـادرخواهد ، هـاي عملکـرديها و شـاخصمؤلفه
هـاي کمـی و کیفـییاد شده بر اساس معیارهـا و شـاخصهـايبه ارزیابی کیفیت و با اعتباربخشی دانشگاه

).5(» بپردازد

آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و ( شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید  
)ید تطبیق متدولوژي، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویس

انرژي بسیار . آماده سازي سازمان به منظور ورود به فرایند اعتباربخشی وظیفه اي سخت و زمانبر است
زیادي از سوي مدیریت سازمان و کارکنان و اعضاي هیئت علمی آن جهت آماده کردن دانشگاه براي ورود به 

در مقایسه اي که میان خودارزیابی و ارزیابی هاي خارجی مانند . )6(فرایند اعتباربخشی صرف می شود 
ارزیابی هایی که از سوي واحدهاي دولتی کشورها انجام شده است به این نتیجه رسیده شده که خودارزیابی 

خودارزیابی می تواند براي حل مسائل عملیاتی، براي . بی هاي خارجیبه همان مسائلی می پردازد که ارزیا
ارتقاي هماهنگی میان واحدهاي یک سازمان، براي پایش کیفیت و براي محدود کردن نفوذ از خارج از 

استفاده از خودارزیابی به عنوان جایگزینی براي ارزیابی هاي خارجی به . سازمان مورد استفاده قرار گیرد
از دالیل این امر ناکارآمدي آژانس هاي ارزیابی دولتی، کمبود دانش . فزاینده رایج شده استگونه اي 
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تخصصی ماموران دولتی، هزینه، قوانین خدمات مدنی و ملزومات رویه هایی است که می تواند گاهی آژانس 
.)7(هاي دولتی را از انطباق سریع با شرایط جدید باز دارد 

به . انشگاه علوم پزشکی تهران جهت اخذ گواهینامه اعتباربخشی بین المللی مراحل زیر را طی کرده استد
در (همین ترتیب، براي هر یک از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که قصد ورود به برنامه هاي اعتباربخشی 

.مودرا دارند طی مراحل زیر را می توان تصور ن) اینجا اعتباربخشی موسسه اي

نخستین مرحله طرح موضوع فرایند اعتباربخشی در جلسات شوراهاي راهبردي دانشگاه ها مانند جلسات 
بیان موضوع و طرح اهمیت و ضرورت اجراي فرایند اعتباربخشی از نقطه . مهم هیات رئیسه دانشگاه می باشد

ها نسبت به موضوع نظر توجیه تمامی مدیران ارشد دانشگاه و همدل و همراه نمودن تمامی واحد
.اعتباربخشی اهمیت بسیاري دارد

از یک سو، انتخاب سازمان . در ادامه دو فرایند به موازات و هم راستاي با یکدیگر می تواند انجام شود
اعتباربخش و امضاي قرارداد و تفاهم نامه همکاري است و از سوي دیگر توجیه نمودن واحدهاي مخاطب 

اگر . هاي مورد نیاز مطابق با الگوهاي سازمان اعتباربخش استجمع آوري دادهارزیابی در اعتباربخشی و 
دانشگاه از پیش داراي مکانیسم هاي خودارزیابی است و بر اساس آن داراي گزارش هاي انجام خودارزیابی 

ل در بخش هاي مختلف دانشگاه می باشد می تواند گزارش هاي خودارزیابی را براي موسسه اعتباربخش ارسا
.نماید

در این مرحله، سازمان اعتباربخش به منظور تایید صحت و دقت محتواي خودارزیابی و یا مستندات ارسالی 
ري از تبسته به بزرگی دانشگاه، دو، سه، و یا نفرات بیش. نمایددانشگاه، قرار بازدید از دانشگاه را اعالم می

بی دانشگاهی، داوران، و مشاهده کنندگان طی موسسه اعتباربخش شامل کارشناسان متخصص در امر ارزشیا
دو و یا سه روز کاري از دانشگاه، ساختمان و تجهیزات آن، کالس هاي درس، و غیره دیدن کرده و با گروهی 

.نماینداز اعضاي هیئت علمی، پرسنل غیر هیئت علمی و دانشجویان مصاحبه می

دید از دانشگاه از سوي کارشناسان بازدید کننده بر اساس مشاهدات و مصاحبه هاي انجام شده، گزارش باز
اگر بخشی از . گرددموسسه اعتباربخش نوشته می شود و جهت تایید براي مسئوالن دانشگاه ارسال می

اطالعات نادرست ذکر شده باشد، اعداد و ارقام آماري نیاز به ویرایش داشته باشد و یا غیره در این مرحله 
ن و کارشناسان ا عتباربخشی دانشگاه بررسی شده و گزارش اصالح و تعدیل طی جلسات مذاکره با مسئوال

پس از نهایی نمودن گزارش بازدید، از سوي کمیته . می گردد و به موسسه اعتباربخش ارسال می گردد
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داوران اعتباربخشی موسسه، گزارش بررسی شده و بر اساس آن تصمیم اعطاي حکم اعتباربخشی به دانشگاه 
.)8، 6(ه و طی نامه رسمی نتیجه به مسئوالن دانشگاه ابالغ می شود اعالم شد

حاالت احتمالی تصمیم اعتباربخشی از موسسه اي به موسسه دیگر متفاوت است اما به طور معمول چهار 
.اعتباربخشی می توان متصور نمودحالت زیر را به عنوان تصمیم هاي 

 قطعی(اعتباربخشی شده(
 مشروط(اعتباربخشی شده(
غیر قابل اعتباربخشی

در حالت دوم دانشگاه و یا مرکز آموزش عالی با تعهد به انجام برخی اصالحات ذکر شده از سوي سازمان 
. اعتباربخشی می شود) تحت شرایط مطرح شده از سوي سازمان اعتباربخش(اعتباربخش به صورت مشروط 

حالتی بینابین حالت دوم و سوم وجود دارد که در آن اعتباربخشی دانشگاه تا رفع کامل نقاط ضعف اعالم 
.شده به حالت تعیق درمی آید

ي قابل توجه در اعتباربخشی آن است که با اعطاي حکم اعتباربخشی به یک دانشگاه، فرایند نکته
دانشگاه و موسسات و مراکز آموزش عالی موظفند در حفظ جایگاه کنونی خود .پذیرداعتباربخشی پایان نمی

. بکوشند و برنامه ارتقا و توسعه در هر یک ماموریت ها و حوزه هاي دانشگاه داشته باشند) اعتباربخشی شده(
ي زمانی مانند بسیاري از مدارك تضمین کیفیت، اعتباربخشی مدرکی مدت دار است و پس از یک بازه

عموال چهار ساله، دانشگاه باید نسبت به تمدید اعتبار خود از طریق انعکاس برنامه هاي توسعه اي، و نشان م
.دادن برطرف نمودن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود بکوشد

آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل (شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را  به انگلیسی بنویسید  
)ق متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید موقعیت و تطبی

Accreditation and quality assurance in higher education verifies that the
premises, health and safety, programs and course delivery, human resource and
recruitment in university are in compliance with international standards. This
verification not only helps the universities improve, through regular
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assessments, but also helps the students choose the university and program
which is best qualified and standard.The purpose of this study is to provide
universities and higher education institutions with an accreditation action plan
which step by step describes the procedure and shows the road map to
international accreditation.

This study is quantitative with a descriptive nature. The collection tool is the
self-assessment forms and the population is all the educational and it’s
supporting units throughout the university.

Although providing the national certificate of quality in higher education is one
of the Ministry of Education roles in most countries, providing international
certificates of delivering high quality education is the responsibility of
recognized accreditation bodies and it is an issue which is globally getting more
and more important.

شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته  را ذکر 
.کنید

:در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید: توجه

برگزاري دوره هاي آموزشی در جهت انتقال نوآوري
پذیرش در کنگره ها و جشنواره ها
 شیوه هاي نشر نوآوري اعم ازCD / کتاب/تارنما/مقاالت داخلی یا خارجی/ پاورپوینت /

راهنما
شواهد تعمیم نوآوري در اماکن دیگر و نتایج آنها
مشتریان یا فراگیران/ران همکا/ نقد خبرگان
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شیوه هاي تعامل با محیط شامل برگزاري کارگاه هاي آموزشی، سمپوزیوم هاي مشترك و با مشارکت وزارت 
متبوع، استفاده موثر از بستر اینترنت و پورتال معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس 

gsia.tums.ac.ir/iqaanو نیز نشر جزوه و بروشورهاي آموزشی است.

نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را 
بنوییسد 

:در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید: توجه

 شواهد دستیابی به اهداف  براي هریک از اهداف ویژه به تفکیک
مشتریان/ي فراگیرانمیزان رضایتمند
تقاط قوت و ضعف و پیشنهادات براي آینده

شاخص هاي بررسی حصول موفقیت شامل اجراي موفق شاخص هاي اعتباربخشی بین المللی، و موفقیت 
.دانشگاه هدف در اخذ گواهینامه اعتباربخشی بین المللی است

سطح نوآوري 

 در سطح گروه آموزشی براي اولین بار صورت گرفته است.

 در سطح دانشکده براي اولین بار صورت گرفته است.

 در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است.

 در سطح کشور براي اولین بار صورت گرفته است.

 در دنیا براي اولین بار صورت گرفته است.

مجري فرایند بوده و متعهد می گردم کلیه اطالعات مبتنی بر واقعیت ترتیب داده شده عرب خردمنداینجانب دکتر علی 
. است 
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فعالیتهاي نوآورانه آموزشیدرخواست ارزشیابی فرم

:عنوان  فارسی

ایجاد شبکه تبادالت علمی و برنامه هاي آموزشی مشترك بادانشگاه هاي معتبر جهان

: عنوان  انگلیسی

Establishing Academic Communications Network and Joint Educational
programs with well- recognized international universities

:    حیطه نوآوري  را عالمت بزنید
تدوین برنامه و بازنگري برنامه هاي آموزشی□

روشها و تکنیک هاي آموزشی□

سنجش وارزشیابی و اثربخشی آموزشی□

مرجعیت ، رهبري  و مدیریت آموزشی□

مشاوره و راهنمائی و فعالیتهاي فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی □

محصوالت آموزشی□

: بسته تحول مربوطه را عالمت بزنید

پزشکیآموزشدرعلمیمرجعیتونگاريآینده□

سومنسلدانشگاههايسويبهحرکت□

محورعدالتوپاسخگوآموزش□
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سالمتعالیآموزشهايبرنامهگرايمأموریتوهدفمندراهبردي،توسعه□

دانشگاههاتوانمنديارتقايوتمرکززداییگرایی،مآموریتسرزمینی،آمایش□

ايحرفهاخالقاعتالي□

پزشکیعلومآموزشسازيالمللیبین

پزشکیعلومدرمجازيآموزشتوسعه□

پزشکیعلومهايآزمونوارزیابینظامارتقاء□

آموزشیهايبیمارستانوموسساتاعتباربخشی□

پزشکیعلومآموزشزیرساختهايارتقايوتوسعه□

:صاحبان فعالیت نوآورانه/نام صاحب 

مدیریت روابط بین الملل و اعتباربخشی و رتبه بندي معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

:نام همکاران

حمدحسین نکوفر، علی صیادي، حسن صمدي، مینا مداح، سحر محمدیاندکتر علی عرب خردمند، دکتر م

رشته                            مقطع /دانشکده                     گروهدانشگاه: محل انجام فعالیت 
تحصیلی              

1395شهریور: تاریخ پایان1395فروردین: تاریخ شروعحداقل شش ماهه:مدت زمان اجرا 

:هدف کلی

هاي خارجیهاي دانشگاه در عرصه آموزش و پژوهش به طرفمعرفی و شناساندن ظرفیت
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:اختصاصی/اهداف ویژه 

هاي علمی مشتركبادل استاد و دانشجو، اجراي پروژهاي تحقیقاتی و برنامهت
المللیو تسهیل ارتباطات بینرقراري ب
المللفراهم نمودن زمینه مشارکت محققین در سطح بین
هاي خارجیدریافت گرنت
انتقال تجارب علمی به داخل کشور

) ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید (بیان مسئله 

تواند گام هاي خارجی قطعاً میطرفهاي دانشگاه در عرصه آموزش و پژوهش به معرفی و شناساندن ظرفیت
مؤثري در مسیر کسب سهمی درخور جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران از تعامالت علمی در عرصه 

هایی چون تبادل استاد و دانشجو، اجراي پروژهاي هاي همکاري در زمینهنامهمبادله تفاهم. المللی باشدبین
المللی، فراهم نمودن زمینه با هدف برقراري و تسهیل ارتباطات بین... هاي علمی مشترك وتحقیقاتی و برنامه

هاي خارجی و انتقال تجارب علمی به داخل کشور جزء الملل، دریافت گرنتمشارکت محققین در سطح بین
.ها و پتانسیل علمی موجود در دانشگاه استکارهاي مؤثر براي ارائه توانمنديمجموعه راه

اطالعات و ارتباطات؛ يهارساختیتوسعه ز؛ییتواناشیموانع؛ افزاصیالملل، تشخنیدر عرصه بهمچنین، 
يکوشد تا با امضایدانشگاه منرویاز ا. باشندیمتیدانش حائز اهميجهت به اشتراك گذاریطیمحجادیوا

اطالعات و دانش نقش يدر به اشتراك گذاریالمللنیمعتبر بيتفاهم نامه و قرارداد با دانشگاهها و سازمانها
.دینمافایایبه سزائ

نیبيهایکننده ارتباطات و همکارلیمدیریت روابط بین الملل، اعتباربخشی و رتبه بندي بعنوان تسه
نیبنیمحققيفرصت براجادیمشترك و ایقاتیتحقيتبادل استاد و دانشجو، توسعه پروژه ها،یالملل
تفاهم نامه با دانشگاهها و ادانعقنیدانشگاه و همچنيدپارتمانهايتهایالبا فعییو آشنادیبازديبرایالملل

.دینمایمفایمعتبر دنیا نقش ایعلميدپارتمانها

یو پژوهشیممتاز آموزشيهایژگیبا ویبرجسته خارجدیاساترشیشده، پذینیبشیاساس چشم انداز پبر
و آموزش، قاتیتحقتیفیکشیو افزاتیدر دستور کار قرار داشته و با هدف تقوزیبعنوان استاد مدعو ن
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ياعضايدر دانشگاه و فرصت جهت همکاریتخصصيو ارائه آموزشهاقاتیبستر مناسب انجام تحقجادیا
و دستیابی به شیوه هاي نوین براي یو پژوهشگران ممتاز خارجدیدانشگاه با اساتنیو محققیعلماتیه

.گرددیها دنبال مبهره وري مناسب از فنآوري

)باذکررفرانس( مرور تجربیات و شواهد خارجی 

از مهمترین لوازم در عصر جهانیشدن یکیالمللیسازي و بینبومی«دهد نشان میي پژوهش هاهایافته
اگرچه هر نظام . فرهنگی جهان استنظام علمیشدن، و رویکردي مهم براي احیاي تفکر اسالمی در

اهمیتی که براي دانش ملی و دانش جهانی قائل آموزشی طبق آرمانها و اهداف جامعه و با توجه به میزان
هایی سازي علوم دارد، اما نظامسازي و بومیالمللیاست، راهکارها و فرصتهاي خاصی در ارتباط بارویکرد بین

اند نسبت به فرصتها و چالشهاي اند، توانستهاین زمینه قدم برداشتهراط و تفریط درکه دور از هرگونه اف
تر هاي آموزش عالی، اثربخشداشته باشند و در بحث تولید علم و تحقق رسالتپیش رو، تصمیمات مؤثرتري

).1(» عمل کنند

به معنی همکاري و –المللی شدن ارتباطات اجتماعی، نظام آموزش عالی را ببینفزایندهرشد«همچنین، 
ارتقاي هویت : آموزش عالی عبارتند ازالمللی شدنبرخی از مزایاي بین). 2(روبرو کرده استشریک شدن 

قابت اقتصادي، معرفی علم به عنوان منبع رملی و ابزارمعرفی فرهنگ ملی، رشد پیوندهاي اقتصادي، رشد
با نگاهی به فرآیند توسعه).3(المللیبیندرك متقابلاقتصادي،گسترش امنیت ملی و ارتقاي تفاهم و 

آن توسعه علوم مختلف در ایران، و با در نظرگرفتن فعالیتهاي این مراکز در بستر نتیجهدانشگاهها و در
آموختگان دانشجو و در نتیجه تعداد دانشباشد، جذبجهانی که از ملزومات توسعه کشور میالمللی وبین
به این ترتیب دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز همسو با این . »)4(اي داشته استرشد فزایندهدانشگاهها این

المللی نموده و استانداردهاي بیناقدام به جذب دانشجوي خارجی در راستاي1389ز سال روند جهانی ا
. )5(کندرا وارد عرصه جدیديآموزش عالی را در سطح علوم پزشکی در کشور ایرانتوانسته است

در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در دانشگاه وکشور بطور کامل با ( مرور تجربیات و شواهد داخلی
) ذکررفرانس ذکر شود
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در حال حاضر دانشگاه تفاهم نامه و قراردادهاي همکاري دو جانبه در زمینه هاي آموزش، پژوهش و تبادل 
- آسیا، استرالیا و ایاالت متحده را دارا میمعتبر در اروپا، آفریقا،هاي استاد و دانشجو با بسیاري از دانشگاه

و يزیبا برنامه ر1394در سال همچنین . می باشد1394ها در سال نامهمورد از این تفاهم17انعقاد .باشد
اي بر)نفر12(از اساتید برجسته خارجیيهاي آموزشی دانشگاه، تعدادپیگیري تقاضاهاي دریافتی از گروه

در ادامه مجموعه این .مدت سه سال به عنوان استاد خارجی جهت همکاري با دانشگاه دعوت گردیدند
.ارائه شده است) 1394(فرایندها با ذکر جزئیات بیشتري و با تاکید بر فعالیت هاي سال گذشته 

ل موقعیت و آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلی( شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید  
)تطبیق متدولوژي، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید 

دانشگاه نسبت به گذشته رویکرد اجرایی تري در روند امضاي تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز علمی در 
سطح بین الملل در پیش گرفته است و صرفا تفاهم نامه هایی که از پیش برنامه اي براي عملیاتی سازي 

چند نمونه موفق از تفاهم نامه هایی که . مکاري بین طرفین را تعریف نموده اند در دستور کار قرار می دهده
:در حال عملیاتی شدن هستنند به شرح زیر می باشد

دانشکده فناوریهاي نوین پزشکی در حال بررسی اجراي دوره مشترك : تفاهم نامه با دانشگاه کوفه- 1
انشجویان دانشگاه کوفه می باشدنانوتکنولوژي پزشکی براي د

برگزاري نشست با پزشکان و مسئوالن اتریشی و آلمانی با : تفاهم نامه با آکادمی طب سنتی اتریش- 2
مرکز ارائه سخنرانی علمی توسط مسئوالن دانشکده طب سنتی دانشگاه، ویزیت و درمان بیماران 

خالل بازدیدها و سخنرانی توسط متخصصین دانشکده طب سنتی درریطب فراگیخدمات درمان
ها در آکادمی طب سنتی اتریش

"روز ایران در اسپانیا"برگزاري : تفاهم نامه بادانشگاه سانتیاگو دي کومپستال اسپانیا- 3
همکاري دانشکده داروسازي با دانشکده داروسازي دانشگاه : تفاهم نامه با دانشگاه حاجت تپه ترکیه- 4

Mevlana Exchange)(بادل استاد و دانشجوي موالنا حاجت تپه ترکیه در قالب برنامه ت

Program
ارائه سخنرانی علمی در همایش بین المللی سازي : تفاهم نامه با دانشگاه خودمختار ایالت مکزیک- 5

پزشکی دانشگاه خودمختار مکزیک و همچنین سخنرانی در دانشکده دندان2015آموزش عالی 
پزشکی دانشگاهت علمی دانشکده دندانایالت مکزیک توسط یکی از اعضاي هیئ

درخصوص حضور دانشگاه در برنامه هاي بین المللی باید افزود که یکی از برنامه هایی که دانشگاه در مسیر 
تا کنون تالش . بین المللی سازي دنبال می نماید، حضور در کنسرسیوم هاي همکاري هاي بین المللی است
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ورت پذیرفته است و موارد زیر برنامه هایی هستند که حضور دانشگاه بسیاري در جهت تحقق این برنامه ص
:در آنها حائز اهمیت بوده و در حال پیگیري است

التیتحصنهیدر زمیالمللنیبيبرنامه تبادل دانشجو و استادو همکارییمرحبا، اروپاومیکنسرس
یلیتکم

(Erasmus Mundus/Marhaba Project)

 آموزش، پرورش، جوانان و ورزشيهانهیزمدر پروژه ظرفیت سازي
(Erasmus Plus/Capacity Building in the Field of Higher Education, Youth and
Sport)

پالم-برنامه تبادل لینیاس
(Linnaeus-Palme International Exchange Programme)

برنامه تبادل موالنا

(Mevlana Exchange Program)

همکاري دانشگاه در پروژه هایی که با حمایت اتحادیه اروپا اجرا می شود از مهم ترین : پروژه مرحبا- 1
گفتنی است که در مرحله اول این پروژه، . نمونه هاي حضور دانشگاه در برنامه هاي بین المللی است

تعدادي از دانشجویان ما موفق به کسب پذیرش از سوي کنسرسیوم مرحبا براي گذراندن بخشی از 
Santiago deحصیالت خود در دانشگاه هاي معتبر اروپایی همچون دانشگاه ت

Compostela(USC) ،اسپانیاUniversity de Minho پرتغال وUniversity of Cagliari

در مرحله دوم، جذب دانشجویان و اساتید اروپایی به دانشگاه از طریق این برنامه . ایتالیا گردیدند
مرحله دوم مرحبا هم اکنون در مرحله . ین بین الملل دانشگاه قرار داردبیشتر مورد توجه مسئول

تفاهم . اعالم خواهد شد95پذیرش اولیه قرار داشته و لیست نهایی پذیرفته شدگان در اردیبهشت 
تاثیر بسزایی در انتخاب "روز ایران در اسپانیا"و برگزاري برنامه USCو TUMSنامه موجود بین 

.زشکی تهران از سوي متقاضیان اروپایی خواهد داشتدانشگاه علوم پ

به دنبال حضور در پروژه مرحبا، دانشگاه راه خود را براي شرکت در : پروژه ظرفیت سازي در آموزش- 2
،ي در آموزشسازتیظرفهايپروژه. دیگر فرصت هاي موجود در اتحادیه اروپا هموار نمود

مورد توجه قرار می و جوانان را یلیتکمالتیتحصنهیعضو برنامه در زميکشورهانیمابیفيهمکار
یمتیحمايسازیالمللنیشدن و بزهیمدرنریپروژه هاسازمان ها و موسسات را در مساین . دهند
که در یدر صورتزیرا نیاهدانشگنیتبادالت ب،يسازتیظرفياز پروژه هایانواع خاص. کنند
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هم اکنون دانشگاه در دو پروژه با همکاري دانشگاه .دنکنیمیبانیاهداف پروژه باشند،  پشتيراستا
Leipzigآلمان تحت عناوین زیر حضور دارد:

 Online Platform for Academic Teaching and Learning (OPATEL)
 Training for Medical Education via innovative e-Technology (MediTec)

دو پروژه به عنوان هماهنگ کننده داخل کشور نیز برگزیده شده شایان ذکر است که دانشگاه در هر 
.است

لینیاس پالم یک برنامه تبادل بین المللی است که هدف آن تسهیل :  پالم- برنامه تبادل لینیاس- 3
هم اکنون . روابط بین موسسات تحصیالت تکمیلی سوئد و کشورهاي در حال پیشرفت است

- اسینیلرستاري دانشگاه کارولینسکاي سوئد با حمایت برنامه دانشکده پرستاري دانشگاه با گروه پ
.، در حال بررسی همکاري فیمابین در راستاي اهداف مورد نظر می باشندپالم

این برنامه با هدف تبادل استاد و دانشجو بین موسسات تحصیالت تکمیلی : برنامه تبادل موالنا- 4
هم اکنون . زش عالی ترکیه ایجاد شده استترکیه و موسسات بین المللی سراسر جهان توسط آمو

دانشکده داروسازي دانشگاه با دانشکده داروسازي دانشگاه حاجت تپه ترکیه در قالب این برنامه در 
.حال رایزنی هستند

آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل (شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را  به انگلیسی بنویسید  
)لوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید موقعیت و تطبیق متدو

با توجه به حیطه گسترده فعالیت ها در این بخش، تنها به ذکر روند اجرایی پروژه تبادل دانشجو تحت :توجه
.اشاره شده است» Erasmus MundusMARHABA«عنوان 

Program Start

On December 8, 2013 following TUMS invitation, Prof. Victor Millet, Vice-

President for Foreign Affairs and Internationalization, University of Santiago de

Compostela (USC) met with Dr. Jafarian , Chancellor of Tehran University of

Medical Sciences, and other officials and paid a landmark visit to School of

Dentistry and School of Nursing and Midwifery to evaluate the competency for

mutual cooperation.
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Erasmus Mundus Marhaba and Evaluation of the Universities

As the objective of Marhaba project directly corresponds to the development

of further collaboration among EU and Asian Institutions for sending and

hosting mobility of talented students and staff, enhancement capacity,

transparency and employability as well as skills and qualification of institutions,

an evaluation process was carried out to assess the potentials of the universities

including European and non-European universities.

Presence of Iranian Universities in Marhaba Project

Five Iranian Universities namely Amirkabir University of Technology,

University of Tehran, Iran University of Medical Sciences, Sharif University of

Technology and Tehran University of Medical Sciences (TUMS) were opted to

promote a bilateral mobility of students and staff with nine European

universities within the Erasmus program.

On January 28, 2014 as an official agreement the “Partnership Statement”

was signed by Dr. Ali Arabkheradmand, TUMS Vice-Chancellor for Global

Strategies and International Affairs.

Marhaba Kick-off Meeting in Spain

The representatives of universities traveled to Spain in order to participate in

Marhaba kick-off meeting held on October 13 & 14, 2014 at USC. In the

meeting all of the representatives gave a presentation on their universities and

introduced their scientific potentials and facilities for the mobility program.

Moreover, TUMS was assigned as the representative of Iranian universities and

Dr. Mohammad H. Nekoofar, the TUMS Director of International Relations,
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Accreditation & Ranking (DIRAR) was assigned as the coordinator of this

program in Iran.

Meetings within the Country

The representatives of five Iranian universities held several meetings for a

better contribution in Marhaba project. In these meetings, a number of issues

including target groups, attracting European students, facilitating students and

staff application to Marhaba, etc. were discussed. As a result of the meetings,

Islamic Republic of Iran Universities Consortium (IRIUC) Website was

initiated. Therefore students were able to find conclusive information and key-

dates on the website.

Visit of USC Director of International Office to Iran for Collaborations

Enhancement

In early December 2014 Dr. Enrique Lopez Veloso, Director of International

Office at USC and coordinator of Marhaba traveled to Iran in order to enhance

the collaboration of five Iranian universities in the project. As the coordinating

university, TUMS was hostess to him during this trip. He met up with the

representatives of the universities. They discussed on the different aspects of

Marhaba project including the advertisement.

He also met up with the Vice-Deans for International Affairs of the TUMS

Schools. In this meeting all of the Vice-Deans introduced the potentials of their

schools for the mobility program. Dr. Veloso gave a thorough lecture on

Erasmus Program and the project and delivered a presentation on USC, as well.

Call for Application:
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On November 27, 2014 the call for application was announced. Thus students

and staff were able to submit their applications online and wait for the result.

TUMS Internal meetings

Within Call for Application, several steps were taken at TUMS towards

initiating the program. According to the discussions in the meetings, the main

purpose was to get as much experiences and to attract as many European

students as possible to the university and to facilitate the participation of TUMS

students and staff in the consortium. The university regulations for students and

staff mobility were discussed and finally a set of rules were agreed upon.

C.V. Writing Workshop

On 24 January 2015 a workshop was held for Marahaba applicants from

Iranian universities in the consortium in order to improve their skills in writing

C.V. and Motivation Letter. The main subjects of the workshop included the

differences between a C.V. and a Resume, importance, components of an

academic one, Motivation Letter and Cover Letter.

Pre-selection of Candidates

During February and March 2015, a number of candidates acceded to the next

phase through a pre-selection procedure.

Selection Committee Meeting

In April 2015, selection committee at USC was held to select among the

candidates who had acceded to this stage. These meetings were held by the

attendance of one representative from the coordinating university (USC), two

representatives from the middle-east universities namely Dr. Nekoofar from
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TUMS (Iran) and a representative from University of Solaimani (Iraq), two

representatives from European universities namely Universidad de Almeria

(Spain) and University of Chemical Technology and Metallurgy (Bulgaria), and

one External Evaluator who had a quality in vote in case there is no consensus.

Publication of Results

In May 2015 the final results were published and three students from

TUMS were accepted:

1. Mr. MousaVatanMakanian, student at TUMS School of Allied

Medical Sciences was accepted in Universidade de Santiago de

Compostela (Spain)

2. Ms. Sara Aala, student at TUMS School of Nursing & Midwifery in

University of Minho (Portugal)

3. Ms. HastiMansooreAnsar, student at TUMS School of Nutritional

Sciences and Dietetics University of Cagliari (Italy)

Preparation for the mobility

Within a few days after the publication of the results students received an

official invitation letter from their host universities and went through the

concerning requirements including learning agreement.

Start of Motilities

 As the first TUMS mobility, on August 18, 2015 Mr. Makanian attended

University of Santiago de Compostela.

 On October 5, 2015 Ms. Ansar started her research studies at University

of Cagliari in Italy.
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 October 6, 2015 was the official start of the program for Ms. Aala to

continue part of her education at University of Minho in Portugal.

شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته  را ذکر 
.کنید

:در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید: توجه

وآوريبرگزاري دوره هاي آموزشی در جهت انتقال ن
پذیرش در کنگره ها و جشنواره ها
 شیوه هاي نشر نوآوري اعم ازCD / کتاب/تارنما/مقاالت داخلی یا خارجی/ پاورپوینت /

راهنما
شواهد تعمیم نوآوري در اماکن دیگر و نتایج آنها
مشتریان یا فراگیران/همکاران / نقد خبرگان

شیوه هاي تعامل با محیط شامل برگزاري کارگاه هاي آموزشی، سمپوزیوم هاي مشترك، استفاده موثر از 
gsia.tums.ac.ir/dirarبستر اینترنت و پورتال معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران به آدرس 

.و نیز نشر جزوه و بروشورهاي آموزشی است

که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را نتایج حاصل از این فعالیت و این 
بنوییسد 

:در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید: توجه

 شواهد دستیابی به اهداف  براي هریک از اهداف ویژه به تفکیک
مشتریان/میزان رضایتمندي فراگیران
تقاط قوت و ضعف و پیشنهادات براي آینده
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، و موفقیت دانشگاه هاي هدف در برنامه هاي تبادلحصول موفقیت شامل اجراي موفق شاخص هاي بررسی
.اعزام و تبادل حداقل یک دوره از گروه هدف است

سطح نوآوري 

 در سطح گروه آموزشی براي اولین بار صورت گرفته است.

 در سطح دانشکده براي اولین بار صورت گرفته است.

 در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است.

 در سطح کشور براي اولین بار صورت گرفته است.

 در دنیا براي اولین بار صورت گرفته است.

دکتر محمدحسین نکوفرمجري فرایند بوده و متعهد می گردم کلیه اطالعات مبتنی / اینجانب دکتر علی عرب خردمند
. ده شده استبر واقعیت ترتیب دا

فهرست منابع
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Strides in Development of Medical Educa on 2013; 10(2): 1-10[Ar cle
inPersian].

انشجویان خارجیدر دانشگاه علوم پزشکی ارزیابی میزان رضایتمندي د. عرب خردمند ع و دیگران.5
105-97): 1(9؛ 1394. پیاورد سالمت. تهران
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فعالیتهاي نوآورانه آموزشیفرم درخواست ارزشیابی 

: عنوان  فارسی 

در راستاي پاسخگوئی به نیازهاي بین المللی و مرزهاي ) کوریکولوم ها(بازنگري و تدوین برنامه هاي آموزشی
به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی)علمیمرجعیت (دانش

عنوان  انگلیسی

:    حیطه نوآوري  را عالمت بزنید
تدوین برنامه و بازنگري برنامه هاي آموزشی

روشها و تکنیک هاي آموزشی

سنجش وارزشیابی و اثربخشی آموزشی

مرجعیت ، رهبري  و مدیریت آموزشی□

مشاوره و راهنمائی و فعالیتهاي فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی □

محصوالت آموزشی

: بسته تحول مربوطه را عالمت بزنید

پزشکیآموزشدرعلمیمرجعیتونگاريآینده□

سومنسلدانشگاههايسويبهحرکت□

محورعدالتوپاسخگوآموزش

سالمتعالیآموزشهايبرنامهگرايمأموریتوهدفمندراهبردي،توسعه□

دانشگاههاتوانمنديارتقايوتمرکززداییگرایی،مآموریتسرزمینی،آمایش□

ايحرفهاخالقاعتالي□
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پزشکیعلومآموزشسازيالمللیبین□

پزشکیعلومدرمجازيآموزشتوسعه□

پزشکیعلومهايآزمونوارزیابینظامارتقاء□

آموزشیهايبیمارستانوموسساتاعتباربخشی□

پزشکیعلومآموزشزیرساختهايارتقايوتوسعه□

معاونت آموزشی پردیس بین الملل: صاحبان فعالیت نوآورانه /نام صاحب 

مدیریت توسعه امور بین الملل: نام همکاران 

رشته هاي پزشکی،دندانپزشکی و :رشته  /دانشکده     گروهدانشگاه: محل انجام فعالیت 
Ph.D by Researchدکتري عمومی و رشته هاي مختلف در مقطع :  داروسازي    مقطع تحصیلی

تا کنونتاریخ پایان 1394سال تاریخ شروع :  مدت زمان اجرا 

: هدف کلی 

ارتقاء و بهبود کیفیت و کمیت آموزشی

:اختصاصی/اهداف ویژه 

بهبود فرآیندهاي خدمات آموزشی-
ارتقاء فرایند ارزشیابی دانشجو از طریق تدوین،اجرا و ارزشیابی سیستم ارزشیابی دانشجویان منطبق -

بر آیین نامه دانشگاه
توانمندسازي آموزش اعضاء هیئت علمی مبتنی بر نیازسنجی و ارتقاء آموزش مهارت ها از طریق -

سازي برنامه هاي آموزش و تجهیزات آموزشبهینه 
اصالح مدل آموزشی در دانشگاه-
مشارکت در تدوین برنامه هاي آموزشی جهت ارتقاي تعهد حرفه اي و آموزشی پاسخگو براي -

دانشجویان
در کلیه ) Lesson Plan(و طرح درس) Course plan(مشارکت در تدوین و ارزیابی طرح دوره-

ی در تمام گروه هاي آموزشی بر حسب نیاز آن هادروس عملی،نظري و بالین
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) ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید (بیان مسئله 

با توجه به اینکه برنامه هاي آموزشی به طور کامل پاسخگوي نیاز هاي جامعه نبودند و همچنین راهکارهاي 
شت ، بازنگري و تدوین برنامه هاي آموزشی مشخصی براي ارتقاء آن ها در کریکولوم هاي گذشته وجود ندا

لذا در این فعالیت به . نوین در جهت پاسخگویی به نیازهاي داخلی و بین المللی اجتناب ناپذیر بود 
نیازسنجی از مفاهیم آموزشی و محتواي مورد نیاز پرداخته شده است و بر اساس این نیازسنجی در سطح 

.مقطع تحصیلی مربوطه بازنگري انجام گرفت ملی و بین المللی و بر اساس رشته و 

)باذکررفرانس ( مرور تجربیات و شواهد خارجی 

http://curriculumreview.nd.edu/

دانشگاه نوتردام

http://www.bristol.ac.uk/academic-quality/facultyadvice/progreview/

Bristolدانشگاه بریستول انگلیس

http://www.uncfsu.edu/university-college/core-curriculum/core-curriculum-
reviewright © 2016

Fayetteville State University –North Carolina

http://www1.uwe.ac.uk/aboutus/departmentsandservices/professionalser
vices/academicservices/qualitymanagement/qualityframework/periodiccu
rriculumreview.aspx

University of the West of England / UWE Bristol
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https://www.liverpool.ac.uk/medicine/curriculum-review/curriculum-
review-progress/#d.en.344514

University of Liverpool / School of Medicineدانشگاه لیورپول 

در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در دانشگاه وکشور بطور کامل با (مرور تجربیات و شواهد داخلی
) انس ذکر شود ذکررفر

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

h p://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=4203

آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق ( شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید 
)متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید 

بازنگري فرآیند ارزشیابی کیفیت تدریس اساتیدتدوین و -
تدوین، اجراي و ارزشیابی برنامه-
طراحی ، اجرا و ارزشیابی مدل مناسب آموزش بالینی بر اساس شرایط زمینه اي دانشگاه-
بازنگري، اجرا و ارزشیابی دروس علوم پایه-
ین نامه جامع دانشگاهاجرا و ارزشیابی شیوه نامه ارزشیابی برنامه هاي آموزشی منطبق بر آی-
)EDO(ایجاد دفتر توسعه آموزش-
ارزیابی اهداف کلی آموزش تبیین شده و بررسی میزان تطابق آن با اهداف اختصاصی-
ارزیابی محتواي آموزشی ارائه شده توسط مدرسین مربوطه-
بررسی استرتتژي هاي آموزشی و تعیین میزان تطابق آن با اهداف آموزشی تبیین شده-
وش آموزشی و همخوانی با اهداف آموزشی مکتوب گروه آموزشیبررسی ر-
ارزیابی آزمون هاي بکارگرفته در ارزشیابی تکوینی و تراکمی-

آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل ( شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را  به انگلیسی بنویسید 
)بخش بنویسید موقعیت و تطبیق متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این 
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- Preparing and Reviewing the Evaluation procedure for  the quality assessment
of instruction/teaching
- Development, Implementation and Evaluation of Educational programs
- Design, Implementation and Evaluation of appropriate models of clinical
education based on university condition
-Review, Iimplementation and evaluation of basic science courses
-Implementation and evaluation of  training programs’ ground rules in
accordance with University regulations
- Establishment of Education Development Office (EDO)
- Evaluation  of The overall objectives of education  and assessment the
adaptation with the objectives of the offered training
- Assessment of relevant educational content which developed by faculty
members
- Evaluation of instructional strategies and determine their accordance with
educational objectives
-Reviewing of the training methods and their consistent with the Department
Written Educational Goals
-Assessment of the Evaluation tests used in formative and summative
evaluation
شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته  را ذکر 

.کنید

:در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید: توجه

برگزاري دوره هاي آموزشی در جهت انتقال نوآوري
پذیرش در کنگره ها و جشنواره ها
ه هاي نشر نوآوري اعم از شیوCD / کتاب/تارنما/مقاالت داخلی یا خارجی/ پاورپوینت /

راهنما
شواهد تعمیم نوآوري در اماکن دیگر و نتایج آنها
مشتریان یا فراگیران/همکاران / نقد خبرگان
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توانمندسازي اعضاء هیئت علمی و کارکنان براي اجراي بهینه برنامه

اجراي آنتدوین ارزشیابی برنامه و 

نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را 
بنوییسد 

:در این بخش موارد ذیل را ذکرکنید: توجه

 شواهد دستیابی به اهداف  براي هریک از اهداف ویژه به تفکیک
مشتریان/میزان رضایتمندي فراگیران
عف و پیشنهادات براي آیندهتقاط قوت و ض

تغییرات مربوط به دورس و هماهنگی با اساتید مربوطه انجام شده و . کوریکولوم ها در حال اجرا می باشد
تدوین Ph.D by Researchدروس در غالب مدل هاي مختلف آموزشی ارائه شده اند و  آیین نامه 

.گردیده که در صورت تصویب می تواند اجرایی گردد

زمانبند بودن تعامل با برخی از گروه هاي آموزشی: ضعفنقاط

نیاز به هماهنگی هاي پیچیده و طوالنی

همکاري مطلوب برخی از گروه هاي آموزشی و اعضاء هیئت علمی: نقاط قوت 

استفاده بهینه از موقعیت هاي یادگیري

ي تدوین برنامه هاي تحصیالت تکمیلی به تناسب رشته و مقطع برنامه ریزي برا: پیشنهادات براي آینده
مربوطه و دوره هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد

سطح نوآوري 

 در سطح گروه آموزشی براي اولین بار صورت گرفته است.

 در سطح دانشکده براي اولین بار صورت گرفته است.
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 در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است.

 در سطح کشور براي اولین بار صورت گرفته است.

 در دنیا براي اولین بار صورت گرفته است.

اینجانب دکتر غالمرضا حسن زاده   مجري فرایند بوده و متعهد می گردم کلیه اطالعات مبتنی بر واقعیت ترتیب داده 
. شده است 
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فعالیتهاي نوآورانه آموزشیفرم درخواست ارزشیابی 

هاي آموزشی براي دانشجویان خارجیسازي برنامهتطبیق و متناسب

Curriculum Tailoring for International Students

:    حیطه نوآوري  را عالمت بزنید
تدوین برنامه و بازنگري برنامه هاي آموزشی
روشها و تکنیک هاي آموزشی□

سنجش و ارزشیابی و اثربخشی آموزشی□

مرجعیت ، رهبري  و مدیریت آموزشی
مشاوره و راهنمائی و فعالیتهاي فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی □

محصوالت آموزشی□

: بسته تحول مربوطه را عالمت بزنید

پزشکیآموزشدرعلمیمرجعیتونگاريآینده
سومنسلدانشگاههايسويهبحرکت
محورعدالتوپاسخگوآموزش
سالمتعالیآموزشهايبرنامهگرايمأموریتوهدفمندراهبردي،توسعه□

دانشگاههاتوانمنديارتقايوتمرکززداییگرایی،مآموریتسرزمینی،آمایش□

ايحرفهاخالقاعتالي□

پزشکیعلومآموزشسازيالمللیبین
پزشکیعلومدرمجازيآموزشتوسعه□

پزشکیعلومهايآزمونوارزیابینظامارتقاء□
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آموزشیهايبیمارستانوموسساتاعتباربخشی□

پزشکیعلومآموزشزیرساختهايارتقايوتوسعه□

الملل دانشگاه علوم پزشکی تهرانمعاونت بین:صاحبان فعالیت نوآورانه/نام صاحب 

خردمند، دکتر غالمرضا حسن زاده، دکتر عنایت اهللا شعبانیعلی عربدکتر : نام همکاران

دبیرخانه کمیته تطبیق و متناسب سازي برنامه هاي آموزشی براي دانشجویان خارجی : محل انجام فعالیت 
وزشیدانشگاه  علوم پزشکی تهران، مدیریت توسعه امور بین المللی ؛ دانشکده ها ؛ گروههاي آم

- تاریخ پایان 01/07/1393تاریخ شروع   :  مدت زمان اجرا 

هاي آموزشی براي آموزش دانشجویان خارجیالمللی سازي و استانداردسازي برنامهبین: هدف کلی

:اختصاصی/اهداف ویژه 

المللی، نیاز تازه آموزش دانشجوي بینالمللی دانشگاه در حوزه جذب، پذیرش و در راستاي تحقق اهداف بین
با هدف پاسخگویی به نیاز متقاضیان و به تناسب رقابت با . اي در رابطه با برنامه هاي آموزشی حس می شد

ها، ضرورت هاي برتر دنیا و در جهت تطبیق با ضوابط اشتغال در برخی از کشورشرایط تحصیل در دانشگاه
. هاي آموزشی براي دانشجویان خارجی وجود داشتازي برنامهسي تطبیق و متناسبتشکیل کمیته

) ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید (بیان مسئله 
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بعضا رشته و مقاطعی بر اساس نیاز دانشجویان خارجی و استانداردهاي دانشگاه هاي برتر دنیا مورد 
هاي چالش. شودها ارائه نمیل حاضر در دانشگاهگرفت که در حاالمللی قرار میدرخواست متقاضیان بین

هاي کشور در سطوح موجود در امر پذیرش و پاسخ به تقاضاي داوطلبان، تفاوت شرایط آموزشی در دانشگاه
هاي آموزشی و عناوین مقاطع تحصیلی از جمله عوامل عدم مختلف از قبیل طول مدت تحصیل، کوریکولوم

. بودند که نیاز به بررسی داشتندموفقیت در جذب دانشجوي خارجی 

)باذکررفرانس ( مرور تجربیات و شواهد خارجی 

دانشگاههاي معتبر دنیا، براساس تقاضا و با بررسی زمینه هاي مختلف اشتغال دانش آموختگان خود در 
کشورهاي مختلف، تالش نمو ده اند تا با انجام کارهاي مطالعاتی و  نیازسنجی الزم و فراهم آوردن

تطبیق و متناسب سازي برنامه هاي آموزشی را در دستور کار خود قرار داده، در قالب زیرساختهاي موردنیاز، 
Curriculumو یا Curriculum Tailoringعناوین مختلف به این امر بپردازند که از جمله می توان به 

Internationalizationبین المللی با همین کارکرد گواه وجود دفاتري در دانشگاههاي معتبر. اشاره نمود
Indiana University–Purdue Universityاین موضوع است که به عنوان مثال می توان به دانشگاه

Indianapolis و یاUniversity of Massachusetts Bostonعضا این فعالیت به ب. اشاره نمود
theپذیرد که به عنوان مثال می توان به صورت متمرکز و توسط نهادهاي دولتی نیز صورت می

Association of Universities and Colleges of Canada و یاNAFSA در ایاالت متحده
.آمریکا اشاره نمود

در این بخش سوابق اجرائی این نوآوري در دانشگاه وکشور بطور کامل ( مرور تجربیات و شواهد داخلی
) با ذکررفرانس ذکر شود

هاي آموزشی براي دانشجویان خارجی مبحثی نو در آموزش سازي برنامهي تطبیق و متناسبتشکیل کمیته
.عالی ایران است و براي اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است



135
دانشگاه علوم پزشکی تهران"در آموزش علوم پزشکیتحول و نوآوري"گزارش عملکرد دبیرخانه 

آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و ( شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را بنویسید  
)تطبیق متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید 

هاي الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از انجام جلسات و مکاتبات متعدد با مسؤلین و بخشمعاونت بین
هاي آموزشی براي دانشجویان را سازي برنامهي تطبیق و متناسباد تشکیل کمیته و دبیرخانهمربوطه، پیشنه

با موافقت معاون آموزشی وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 19/05/93ارائه داد که در تاریخ 
قاطع جدید و هاي جدید، مي منحصر به فرد با توجه به نیاز به رشتهاین کمیته و دبیرخانه. محقق شد

آغاز به کار کرد و فعالیت این بخش 93المللی از مهرماه هاي بینعناوین جدید بر اساس الگوها و نمونه
.باشددار میادامه

ي تطبیق ي کمیتههاي آموزشی براي جذب دانشجوي خارجی، اولین جلسهبا هدف برداشته شدن محدودیت
در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، 94شجویان خارجی تیرماه هاي آموزشی براي دانسازي برنامهو متناسب

درمان و آموزش پزشکی با حضور قائم مقام معاون آموزشی این وزارتخانه،  نمایندگان دانشگاه و معاونت 
هاي دپارتمان. پیشنهاد ارائه شده در این نشست، به تصویب رسید13الملل دانشگاه تشکیل گردید و بین

دبیرخانه کوریکولوم هاي . اندهاي خود را آغاز کردهي مربوطه فعالیتجهت همکاري با کمیتهها در دانشکده
جدید یا اصالح شده براساس تقاضاي موجود و نیاز بازار در قالب چارچوب تدوین کوریکولوم وزارتخانه را را 

در معاونت آموزشی ي اصلی پس از بررسی در دو زیر کمیته، براي کمیته ي اصلی آماده کرده و کمیته
ها، فایل نهایی توسط دبیرخانه به وزارتخانه ارسال پس از تصویب کوریکولوم. وزارتخانه تشکیل خواهد شد

.کندگشته و دانشکده اجراي کوریکولوم جدید را آغاز می

ل آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلی( شرح مختصري از فعالیت صورت گرفته را  به انگلیسی بنویسید  
)موقعیت و تطبیق متدولوژي ، اجرا  و ارزشیابی را در این بخش بنویسید 

TUMS Office of Vice-Chancellor for Global Strategies and International
Affairs, after numerous meetings and correspondence with the relevant
authorities and sectors, suggested forming a committee for curriculum tailoring
for international students which was formed on 5/19 / 93 with the confirmation
of the time’s Educational Vice-Chancellor of Ministry of Health, Treatment and
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Medical Education. The committee and the specified secretariat started their
activities in October 2014 due to the need for new disciplines, new sections and
new titles based on international models and samples from international
universities in the world.

With the aim of removing educational restrictions to recruit international
students, the first meeting of committee of curriculum tailoring for international
students was held at the Ministry of Health, Treatment and Medical Education
on July 2015 attended by the ministry’s Deputy Vice-Chancellor for Education,
representatives of the university and the relevant departments and 13 proposals
presented at the meeting which were all approved by the committee.
Departments started their activities in cooperation with the relevant secretariat.
The secretariat prepares the new or modified curriculum which are in the form
of curriculum framework of the ministry after reviewing the two sub-
committees, for the main committee. The main committee will be formed in the
Office of Educational Affairs in the ministry. After approving the curriculums
in the committee, the final file is sent to the ministry by the secretariat and
schools can begin the implementation of the new curriculum.

شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته  را ذکر 
.یدکن

ها براي انجام مراحل ذکر شده در راستاي ها و بیمارستانمندي دیگر دپارتمانابراز عالقه
جذب دانشجوي خارجی

هاي دبیرخانه و همکاري با آنها از فعالیتپیگیري دانشکده
هاي جدید براي پیگیري از طریق دبیرخانهارسال کوریکولوم

نتایج حاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چگونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را 
بنوییسد 

هاها از ابتدا تا به نتیجه رسیدن پیشنهاد آنحفظ ارتباط با دانشکده
هااطالع رسانی مراحل کار به دانشکده
ها و وزارت زمان اعالم شده از دانشکدهترینها و برگزاري جلسات در کوتاهنگاريپیگیري نامه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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سطح نوآوري 

 در سطح گروه آموزشی براي اولین بار صورت گرفته است.

 در سطح دانشکده براي اولین بار صورت گرفته است.

 در سطح دانشگاه براي اولین بار صورت گرفته است.
 صورت گرفته است در سطح کشور براي اولین بار.

 در دنیا براي اولین بار صورت گرفته است.

اینجانب  عنایت اله شعبانی مجري فرایند بوده و متعهد می گردم کلیه اطالعات مبتنی بر واقعیت ترتیب داده شده است 
 .
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هاپیوست


