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: هاي مستقر در منطقه آمایشی دهدانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی تهران -1
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -2
دانشگاه علوم پزشکی ایران -3
دانشگاه علوم پزشکی شاهد -4
) عج... (ادانشگاه علوم پزشکی بقیه-5
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -6
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -7
سازمان انتقال خون -8
دانشکده پزشکی تربیت مدرس-9
انستیتو پاستور ایران -10
، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی آموزشیمرکز -11
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:عالی بخش سالمت کشورآموزشهاي مستقر در منطقه آمایش معرفی دانشگاه

هادانشگاه
تعداد 
-دانشکده

هاي فعال

تعداد 
دانشجویان 
در حال 
تحصیل

تعداد اعضاي هیات علمی
تعداد افراد در 
حال بورس 

تحصیلی
تعداد 
- بیمارستان
هاي 

آموزشی

تعداد 
تخت 
فعال

خارجداخلمجموعاستاددانشیاراستادیارمربی

1113468708404413111670018154073تهران 

13126591007153531921360131162969شهیدبهشتی

97464704322017677923112784ایران 

51303331525540280003844...ابقیه

در حوزه (شاهد
)علوم پزشکی

385514823281136101220

595213952241340081012ارتش

علوم بهزیستی و 
توانبخشی

31724138247121546021251

1انتقال خون
)موسسه(

781251303910--

1انستیو پاستور
)موسسه(

1941091314136----

در (تربیت مدرس 
)حوزه پزشکی

953----93----
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علوم پزشکی آموزشهاي تحول و نوآوري در تعهدات منطقه آمایشی ده در اجراي بسته
وزارت متبوع و این آموزشینامه منعقده فی مابین معاونت دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس تفاهم

مندي از راستاي بهرهدر علوم پزشکی آموزشاثربخش تحول و نوآوري در دانشگاه به منظور اجراي
هاي بالقوه در مناطق آمایشی کشور در چارچوب سند آمایش سرزمینی به عنوان سرپرست دبیرخانه ظرفیت

: متعهد شده است بهعالی بخش سالمت کشورآموزشبه نمایندگی از کالن منطقه ده آمایش 
: میان همه مناطقهاي مشتركماموریت

هاي علوم پزشکی یشی با همکاري دانشگاهتالش در جهت استقرار و فعال سازي دبیرخانه منطقه آما-1
مستقر در منطقه

ها با علوم پزشکی در سطح منطقه و دانشگاهآموزشتالش جهت ایجاد گفتمان تحول و نوآوري در -2
....هاي علمی، فضاي مجازي و هاي موجود اعم از سمینارها، نشستاستفاده از کلیه ظرفیت

هاعلوم پزشکی در سطح منطقه و دانشگاهآموزشهاي تحول و نوآوري در تدوین ترجمان بسته-3
گردد؛ با که از سوي معاونت تعیین و ارسال می) هاکوریکولوم(آموزشیهاي بازنگري و تدوین برنامه-4

هاي علوم پزشکی مستقر در منطقههمکاري دانشگاه
هاي مهارتی در سطح آموزشسط و همکاري در اجرایی سازي و استقرار نظام تربیت نیروهاي حدوا-5

هاي علوم پزشکی مستقر در منطقهمنطقه بر اساس ضوابط اعالمی از سوي معاونت در بستر دانشگاه
عالی سالمت در منطقه بر اساس مصوبات شوراي گسترش آموزشهمکاري در گسترش محیطی -6

هاي علوم پزشکی کشوردانشگاه
لی از سوي شورایعالی اخالق پزشکی و معاونت در سطح هاي ارسااجرایی سازي مصوبات و بخشنامه-7

آموزشاي در مراکز هاي اخالق پزشکی و تعهد حرفهمنطقه به منظور ترویج و توسعه زیرساخت
عالی نظام سالمت

المللی با همکاري المللی در منطقه بر اساس نقشه آمایش بینهاي بینتالش جهت توسعه فعالیت-8
زشکی مستقر در منطقههاي علوم پکلیه دانشگاه

هاي معتبر جهان بر مبناي مشترك با دانشگاهآموزشیهاي اندازي شبکه تبادالت عملی و برنامهراه-9
هاي منطقه آمایشیالمللی پزشکی با همکاري دانشگاهنقشه آمایش بین

ي پزشکی بر اساس ضوابط و استانداردهاي ابالغی از سوآموزشاي راه اندازي مرکز سنجش منطقه-10
هاي علوم پزشکی مستقر در منطقپزشکی با همکاري دانشگاهآموزشمرکز سنجش 

راه اندازي مرکز سنجش صالحیت بالینی در منطقه بر اساس ضوابط و استانداردهاي ابالغی از سوي -11
هاي علوم پزشکی مستقر در منطقهمعاونت با همکاري دانشگاه

هاي علوم پزشکی مستقر در منطقه با و دانشکدههااي دانشگاهاجراي برنامه اعتباربخشی موسسه-12
همکاري این دانشگاه
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مستقر در منطقه با ) هابیمارستان(درمانی آموزشیاي مراکز اجراي برنامه اعتباربخشی موسسه-13
همکاري این دانشگاه

علوم پزشکی مستقر د ر منطقه و آموزشها و موسسات المللی دانشگاههمکاري در اعتباربخشی بین-14
ا همکاري این دانشگاهب

هاي موجود در منطقه و طبق ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی بر اساس ظرفیتتوسعه رشته-15
هاي علوم پزشکی مستقر ضوابط شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی و با همکاري کلیه دانشگاه

در منطقه
ع زنان مستقر در جامآموزشیهاي هاي تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستانآموزشتوسعه -16

هاي علوم اندازي آنها در منطقه با همکاري دانشگاهمنطقه در صورت وجود و یا تالش  در جهت راه
پزشکی مستقر در منطقه

پزشکیآموزشهاي دانش بنیان مستقر در زمینه حمایت از شرکت-17
: منطقه در راستاي کسب مرجعیت علمی کشورهاي ویژهماموریت

توسعه دانش طب سالمندي با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تهران از مجاري -1
پزشکی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از مجاري آموزشتوسعه دانش -2
توسعه علوم مدیریت سالمت با محوریت دانشگاه علوم پزشکی ایران از مجاري -3
از مجاري ... اانشگاه علوم پزشکی بقیهتوسعه دانش طب نظامی و عوامل بیولوژیک با محوریت د-4
توسعه علوم رفتاري و سالمت روان با محوریت دانشگاه علوم پزشکی شاهد از مجاري -5
توسعه دانش هوافضا و زیرسطحی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی ارتش از مجاري -6
توسعه علوم توانبخشی با محوریت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از مجاري -7
توسعه دانش اخالق پزشکی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تهران از مجاري -8
اي با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی توسعه دانش پزشکی هسته-9

شهیدبهشتی از مجاري 
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:معرفی دبیرخانه
علوم پزشکی و اجرایی نمودن تفاهم نامه مربوطه آموزشدر راستاي تحقق بسته هاي تحول و نوآوري در 

و آمایش آموزشعالی بخش سالمت کشور دبیرخانه ستاد تحول آموزشدر کالن منطقه ده آمایش 
این دبیرخانه در زمینه اجرایی . سرزمینی کالن منطقه دهم در دانشگاه علوم پزشکی تهران شکل گرفت

پزشکی، آموزشوزارت بهداشت، درمان و آموزشیونت سازي ماموریت هاي واسپاري شده از سوي معا
:فعالیت هاي خود را در قالب دو محور زیر دنبال می نماید

ماموریت هاي ویژه واسپاري شده به کالن منطقه ده اجرایی سازي - 1
اجرایی سازي ماموریت هاي عمومی واسپاري شده به کالن مناطق-2

: همکاران دبیرخانه
سرپرست دبیرخانه –دکتر علی جعفریان -1
جانشین سرپرست دبیرخانه - دکتر محمد جلیلی-2
کارشناس مسئول دبیرخانه -آزاده اشتیاقی-3
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عالی بخش سالمت کشور در راستاي آموزشاقدامات صورت گرفته در منطقه ده آمایش 
:هاي واسپاري شدهاجراي ماموریت

ده به منظور تسهیل دسترسی و برقراري ارتباطات راه اندازي دبیرخانه منطقه آمایشی-1
اختصاص دفتر به دبیرخانه
سرکار خانم آزاده اشتیاقی: انتخاب کارشناس مسئول
81633783: اختصاص شماره تماس به دبیرخانه
66495947: اختصاص شماره نمابر به دبیرخانه
اختصاص پست الکترونیک به دبیرخانه :amayeshzone10@tums.ac.ir

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

مایشی هماهنگی و اجراي امور محول شده به مناطق آها به منظورتشکیل جلسات و نشت-2
 دانشگاه هاي مستقر در کالن منطقه ده در روز آموزشیاولین جلسه با حضور معاونین

1394یکشنبه پانزدهم آذرماه 
 دانشگاه هاي مستقر در آموزشیدومین جلسه با حضور روساي دانشگاه ها و معاونین

1394وزارت متبوع در روز سه شنبه اول دي ماه آموزشیمنطقه آمایشی ده و معاونت 
 دانشگاه هاي مستقر در منطقه آمایشی ده و آموزشیسومین جلسه با حضور معاونین

) دانشگاه تربیت مدرس و انستیتو پاستور- سازمان انتقال خون(اعضاي جدید این منطقه 
1394در روز سه شنبه بیست و نهم دي

 صیالت ، روساي دانشکده پزشکی و مدیران تحآموزشیچهارمین جلسه با حضور معاونین
هاي مستقر در منطقه آمایشی ده در روز سه شنبه بیست و چهارم فروردین تکمیلی دانشگاه

1395
هاي مستقر در منطقه آمایشی پنجمین جلسه با حضور مدیران تحصیالت تکمیلی دانشگاه

1395در روز شنبه چهارم اردیبهشت ده
 تخصصی و فوق آموزشیروساي دانشکده پزشکی و معاونین ششمین جلسه با حضور

هاي مستقر در منطقه آمایشی دانشکده هاي پزشکی دانشگاهآموزشیتخصصی یا معاونین 
1395ده در روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت سال 
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آموزشجلسه با حضور مدیران تحصیالت تکمیلی و مراکز مطالعات و توسعه هفتمین
در روز سه شنبه بیست و یکم ه هاي مستقر در منطقه آمایشی دعلوم پزشکی دانشگاه

1395اردیبهشت 
آموزشجلسه با حضور مدیران تحصیالت تکمیلی و مراکز مطالعات و توسعه هشتمین

شنبه دوره دکتراي تخصصی در روز یکعلوم پزشکی و مسئولین برگزاري آزمون مصاحبه
1395نهم خرداد 

در منطقه آمایشی دههاي مستقردانشگاهتهیه و ارسال فرمت گزارش دهی براي -3
دریافت گزارشات و درج در وب سایت دبیرخانه -4
انجام تمامی مکاتبات مربوطه به منطقه آمایشی ده با وزارت متبوع-5
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بر اساس گزارشات دریافتیهاي واسپاري شده به منطقه آمایشی دهگزارش پیشرفت ماموریت
هاي مشتركدر حیطه ماموریت

مرکز/ میزان پیشرفت در دانشگاههاي مشتركعنوان ماموریت
)درصد(

علوم ارتششاهدایرانتهران
بهزیستی و 
توانبخشی

تالش در جهت استقرار و فعال سازي دبیرخانه 
هاي علوم منطقه آمایشی با همکاري دانشگاه

پزشکی مستقر در منطقه 

1001007570100

تالش جهت ایجاد گفتمان تحول و نوآوري در 
ها علوم پزشکی در سطح منطقه و دانشگاهآموزش

هاي موجود اعم از با استفاده از کلیه ظرفیت
....هاي علمی، فضاي مجازي و سمینارها، نشست

100100605070

هاي تحول و نوآوري در تدوین ترجمان بسته
هادانشگاهعلوم پزشکی در سطح منطقه و آموزش

607008040

-کوریکولوم(آموزشیهاي بازنگري و تدوین برنامه
گردد؛ با که از سوي معاونت تعیین و ارسال می) ها

هاي علوم پزشکی مستقر در همکاري دانشگاه
منطقه 

دو 0100
مورد طرح 
خاتمه یافته 

است

105020

همکاري در اجرایی سازي و استقرار نظام تربیت 
هاي مهارتی در سطح آموزشنیروهاي حدواسط و 

منطقه بر اساس ضوابط اعالمی از سوي معاونت در 
هاي علوم پزشکی مستقر در منطقهبستر دانشگاه

03040800

عالی آموزشهمکاري در گسترش محیطی 
سالمت در منطقه بر اساس مصوبات شوراي 

هاي علوم پزشکی کشورگسترش دانشگاه

030606030

هاي ارسالی از اجرایی سازي مصوبات و بخشنامه
سوي شورایعالی اخالق پزشکی و معاونت در سطح 

هاي منطقه به منظور ترویج و توسعه زیرساخت
آموزشاي در مراکز اخالق پزشکی و تعهد حرفه

1006090705
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مرکز/ میزان پیشرفت در دانشگاههاي مشتركعنوان ماموریت
)درصد(

علوم ارتششاهدایرانتهران
بهزیستی و 
توانبخشی

عالی نظام سالمت 
المللی در هاي بینتالش جهت توسعه فعالیت

المللی با منطقه بر اساس نقشه آمایش بین
هاي علوم پزشکی مستقر در همکاري کلیه دانشگاه

منطقه

100100102050

هاي اندازي شبکه تبادالت عملی و برنامهراه
معتبر جهان بر هاي مشترك با دانشگاهآموزشی

المللی پزشکی با همکاري مبناي نقشه آمایش بین
هاي منطقه آمایشیدانشگاه

30250105

پزشکی آموزشاي راه اندازي مرکز سنجش منطقه
بر اساس ضوابط و استانداردهاي ابالغی از سوي 

-پزشکی با همکاري دانشگاهآموزشمرکز سنجش 
هاي علوم پزشکی مستقر در منطقه

2000500

راه اندازي مرکز سنجش صالحیت بالینی در 
منطقه بر اساس ضوابط و استانداردهاي ابالغی از 

هاي علوم سوي معاونت با همکاري دانشگاه
پزشکی مستقر در منطقه

2010020505

ها و اي دانشگاهاجراي برنامه اعتباربخشی موسسه
هاي علوم پزشکی مستقر در منطقه با دانشکده

همکاري این دانشگاه

5050602010

اي مراکز اجراي برنامه اعتباربخشی موسسه
مستقر در منطقه ) هابیمارستان(درمانی آموزشی

با همکاري این دانشگاه

8050757010

ها و المللی دانشگاههمکاري در اعتباربخشی بین
علوم پزشکی مستقر د ر منطقه آموزشموسسات 

و با همکاري این دانشگاه 

100100050
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مرکز/ میزان پیشرفت در دانشگاههاي مشتركعنوان ماموریت
)درصد(

علوم ارتششاهدایرانتهران
بهزیستی و 
توانبخشی

ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی بر توسعه رشته
هاي موجود در منطقه و طبق اساس ظرفیت

ضوابط شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی و با 
هاي علوم پزشکی مستقر در همکاري کلیه دانشگاه

منطقه

100100404050

هاي تخصصی و فوق تخصصی در آموزشتوسعه 
جامع زنان مستقر در آموزشیهاي بیمارستان

-منطقه در صورت وجود و یا تالش  در جهت راه
هاي علوم اندازي آنها در منطقه با همکاري دانشگاه

پزشکی مستقر در منطقه 

30300600

هاي دانش بنیان مستقر در حمایت از شرکت
پزشکی آموزشزمینه 

2002040100
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هاي واسپاري شده به منطقه آمایشی ده بر اساس گزارشات دریافتیگزارش پیشرفت ماموریت
هاي ویژهدر حیطه ماموریت

درصد پیشرفت دانشگاه عنوان ماموریت ویژه
100ایرانتوسعه علوم مدیریت سالمت

10-15...ابقیهتوسعه دانش طب نظامی و عوامل بیولوژیک
35شاهدتوسعه علوم رفتاري و سالمت روان

20ارتشتوسعه دانش طب هوا فضا و زیرسحطی
25علوم بهزیستی و توانبخشیتوسعه علوم توانبخشی

30تهران توسعه دانش طب سالمندي
20تهران توسعه دانش اخالق پزشکی 
30تهران و شهیدبهشتیايتوسعه دانش پزشکی هسته
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و علوم پزشکیآموزشهاي تحول و نوآوري در گزارش ترجمان بسته
هاي مشترك و ویژه در منطقه آمایشی دهاجراي ماموریت
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دانشگاه علوم پزشکی ارتش
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هاي تحول و نوآوريترجمان بسته
:پاسخگوآموزش

بار بیماري (مبتنی بر نیاز هاي جامعه آموزشیطراحی و استقرار نظام شناسایی و ارزیابی نیاز هاي :محور
مداخالت (تشخیص و درمان در حوزه سالمت فنآوري هاي مرتبط با پیشگیري،،)ها و ریسک فاکتور ها

و مرزهاي دانش در حوزه سالمت در کشور) سالمت
ات تحت نظارت مرکز مطالع) پزشکیآموزشدفتر مطالعات و توسعه (دانشکده پرستاري آجا :متولی

دانشگاه ارتشآموزشراهبردي معاونت 

:اهداف مندرج در سند
باربیماریها و (مبتنی برنیازهاي جامعهآموزشیارزیابی نیازهاي نظام شناسائی واستقرارطراحی و

)ریسک فاکتورها
مبتنی برفنآوریهاي تشخیصی آموزشینظام شناسائی و ارزیابی نیازهاي استقرارطراحی و

)مداخالت سالمت(ودرمانی
مبتنی برمرزهاي دانشآموزشیارزیابی نیازهاي نظام شناسائی واستقرارطراحی و
باربیماریها وریسک (براساس نیازهاي جامعهگایدالینهاتهیه راهنماهاي بالینی

مرزهاي دانش درحوزه سالمت ومداخالت سالمت(درمانی،فنآوریهاي تشخیصی و)فاکتورها
درکشور  

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
 در گام اول در تحلیل وضعیت موجود بایست جامعه هدف با توجه به رسالت دانشگاه علوم پزشکی

. تعیین گردد
 نظامیان خانواده هاي آنها و و جامعه غیر ) اهم از پایور و وظیفه(جامعه هدف شامل نظامیان

.می باشد) کارمندان شاغل در ارتش (
 نظامیان ،غیر نظامی(طبقه بندي جامعه هدف بر اساس نوع مشاغل سازمانی و رده هاي خدمتی (

.صورت گیرد... ،مدیریتی و
 عوامل خطر و بار بیماري ها در خانواده هاي نظامیان با توجه به ماموریت هاي پیش بینی  نشده

.عیین گرددسرپرست خانواده ها ت
  مهاجرت هاي اجباري از محل سکونت به تبعیت همسر به مناطق سرد سیر ،گرمسیر و مرزي

.بررسی گردد
 استرس انتقال خدمتی به خانواده هاي ایشان ، مشکالت معیشتی بعد از انتقال و مشکالت عاطفی
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.به علت دوري از خانواده مورد توجه جدي قرار گیرد
رخی از بیماري هاي عفونی به دلیل ساختارزندگی دسته جمعی ، وضعیت در پرسنل وظیفه شیوع ب

سال ، دوري از ) 20-18(نامطلوب بهداشتی ،وجود رفتار هاي پرخطر با توجه به اقتضاي سن 
.خانواده ،وجود دوستان ناباب ، عدم نظارت کافی مسئولین مربوطه بررسی گردد

 وظیفه به علت دوري از خانواده ، سختگیري هاي وضعیت بهداشت روانی و اختالالت روانی پرسنل
.مسئولین مربوطه وقرار گرفتن در گروه هاي دسته جمعی اهمیت باالیی دارد

 مورد ) به خصوص بیماري هاي مرتبط با مشاغل سخت(سیستم  تشخیص ، پایش درمان بیماري ها
.بررسی قرار گیرد

از جمله انجام .ایی در این طرح وجود دارد عالرغم انجام طرح پایش سالمت براي کارکنان چالش ه
سال یکبار و عدم بررسی تست هاي غربالگري برخی از بیماري هاي شایع در آقایان 4این طرح هر 

.و خانم ها

: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف
 و خانواده هاي آنها بعد از جابجایی و انتقال ) اهم از پایور و وظیفه ( وضعیت معیشتی نظامیان

.مرتفع گردد
بیماري هاي عفونی در پرسنل وظیفه نداشته باشیم
نظارت و پایش درمان در افراد آلوده صورت گرفته باشد.
غربالگري روانی و مشاوره هاي بهداشت روانی در پرسنل وظیفه صورت گرفته باشد.
ه باشدمیزان بار بیماري ها و ریسک فاکتور ها از طریق مطالعات اپیدمیولوژیکی  مشخص شد.
سطح آگاهی ، نگرشی   و عملکرد پرسنل وظیفه باال باشد.
طرح تقسیم پرسنل وظیفه بر اساس محل سکونت آنها باشد.
تسهیالت و شرایط ویژه اي براي پرسنل وظیفه متاهل در نظر گرفته شود.
طراحی و استقرار برنامه مدون غربالگري بر اساس وضعیت جامعه هدف صورت پذیرد.
ي پرسنل وظیفه بر اساس بیماري هاي پرخطر قبل از شروع دوره خدمت انجام شودغربالگر.

:هاي پایششاخص
30٪ جامعه هدف صورت گرفته آموزشیاز طرح هاي تحقیقاتی در خصوص تعیین نیازهاي ٪40تا

.باشد
70٪از طرح تقسیم پرسنل کادر و وظیفه بر اساس محل سکونت آنها صورت گرفته باشد.
 شاخص هاي بیماري هاي شایع در طرح پایش سالمت گنجانده شده باشدکلیه.
طرح پایش سالمت بر اساس تفکیک جنسیت در گروه هاي سنی مختلف تدوین شده باشد.
 از بیماري هاي مختلف گایدالین براي جامعه هدف طراحی و اجرا شده باشد٪90براي.
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50٪وداز گایدالین هاي طراحی شده ساالنه بازنگري ش.
جامعه هدف در خصوص بیماري هاي مختلف از طریق پوستر ها و راهنماهاي و دوره هاي آموزش

.باشدطولی و عرضی صورت گرفته
:اقدامات پیشنهادي

 افزایش نظارت بر مشکالت خدمتی و عوامل ایجاد بار بیماري ها و ریسک فاکتور ها در حوزه
سالمت و مرزهاي دانش

 مشاوره براي پرسنل کادر و وظیفهراه اندازي مرکز
احداث مرکز معاینات ادواري متمرکز براي پایش سالمت  کارکنان
انجام معاینات ادواري براي پرسنل وظیفه
پیگیري هاي درمان براي افرادي که در طرح پایش سالمت بیمار تشخیص داده شده اند.
 بررسی راهکارهاي کاهش بار بیماري ها تخصیص بودجه هایی براي انجام طرح هاي تحقیقاتی براي

.و ریسک فاکتور ها در پرسنل نظامی و خانواده هاي آنها صورت گیرد
راهنماها و پوستر آموزشیپرسنل کادر ، وظیفه و خانواده هاي آنها از طریق کالس هاي آموزش ،

.بسیار مطلوب می باشدآموزشیهاي 
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در راستاي پاسخگوئی به نیازهاي جامعه، ) کوریکولوم ها(آموزشیبازنگري و تدوین برنامه هاي :محور
به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی) مرجعیت علمی(فنآوري هاي تشخیصی و درمانی و مرزهاي دانش 

علوم پزشکی دانشکده پرستاري آجا با همکاري مرکز مطالعات و آموزشدفترمطالعات و توسعه : متولی
دانشگاه علوم پزشکی آجاعلوم پزشکی آموزشتوسعه 

:اهداف مندرج در سند
وتشخیصیهايفنآوريجامعه،نیازهايبراساسهارشتهتمامیکوریکولومتدوینوبازنگري

)علمیمرجعیت(دانشمرزهايودرمانی

ودرمانیوتشخیصیهايفنآوريجامعه،نیازهايبراساسهارشتهتمامیکوریکولوماجراي
)علمیمرجعیت(دانشمرزهاي

ودرمانیوتشخیصیهايفنآوريجامعه،نیازهايبراساسهارشتهتمامیکوریکولومارزیابی
)علمیمرجعیت(دانشمرزهاي

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
 با توجه به مفاد تفاهم نامه منعقد شده میان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران که

به آن دانشگاه واگذار گردیده است، ماموریت ویژه محوله به دانشگاه علوم 1نماینده کالن منطقه
ه از دالیل واسپاري این ماموریت ب. پزشکی ارتش توسعه دانش طب هوا فضا و زیر سطحی می باشد

دانشگاه علوم پزشکی آجا می توان از یک طرف به تاسیس دانشکده طب هوا فضا و زیر سطحی در 
نفر 15به دستور مستقیم فرمانده کل قوا و مقام معظم رهبري اشاره نمود که تا کنون 1389سال 

) کوریکولوم(ی آموزشاز طرف دیگر وجود برنامه . دستیار در این رشته فارغ التحصیل شده اند
مصوب وزارت بهداشت در رشته مذکور و فراهم بودن زیر ساخت هاي اولیه مورد نیاز آن، بستر ساز 

ی و دوره هاي آموزشمضاف بر موارد فوق تدوین و اجراي برنامه هاي . چنین ماموریتی شده است 
ه کوتاه مدت مرتبط با این ماموریت براي رشته هاي پرستاري و پزشکی از ظرفیت هاي این دانشگا

.می باشد که پشتوانه اي بیش از ده سال به همراه دارد 
 در همین راستا ضروري است که دانشکده طب هوا فضا و زیر سطحی در اسرع وقت برنامه هاي

ی مرتبط با این حوزه را بازنگري و تدوین نموده و بر اساس مفاد تفاهم نامه اعضاي هیئت آموزش
زم جهت تربیت نیروهاي مورد نیاز کشور  به منظور علمی و افراد متخصص و زیر ساخت هاي ال

.ارتقاء این حوزه نوین طب تأمین گردد 
 در خصوص سایر رشته ها دانشکده ها بر اساس نیاز سنجی انجام شده بر اساس آمایش سرزمینی

.رشته هاي مورد نیاز راه اندازي شده  و بر اساس آن نیروهاي متخصص یگان هاي تابعه تامین گردد
دستیاران نیستآموزشیوریکولوم موجود در طب هوا وفضا جواب گوي نیاز ک.
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 دانشگاه علوم پزشکی آجا بوده و هنوز تدوین نشده آموزشکه نیازمند آموزشیکوریکولوم هاي
بهداشت در بحران و –روانشناسی نظامی –آزمایشگاه بیوتروریسم -پرستاري پرواز(از جمله .است

...)طب رزم و 
نباز هاي "ز کوریکولوم هادر مقاطع عمومی و تحصیالت تکمیلی در کلیه رشته ها الزامابرخی ا

ماموریتی نیروهاي مسلح نبوده و الزم است در این مقاطع یکسري واحد هاي نظامی به کوریکولوم 
.سال بازنگري و اصالح شود5ها اضافه شده و حداقل هر 

 کافی وجود آموزشیامکانات ، تجهیزات و فضاهاي براي برخی از حوزه هاي رشته هاي مورد نظر
.ندارد
 پرستاري طب هوا و فضا و پرستاري ( در خصوص برخی از رشته هاي حوزه ماموریت آجا –الف

تجهیزات و امکانات به صورت متمرکز در دانشگاه آجا وجود نداشته و به علت اشکال در ..)نظامی و 
.ان پذیر نمی باشدهماهنگی عمال دسترسی به این امر امک

پرستاري مراقبت هاي ویژه ، پرستاري اورژانس و فوریت ( در خصوص سایر رشته هاي عمومی -ب
و پژوهشی وجود نداشته و آموزشیبه دلیل عدم تمرکز بیمارستان هاي تابعه فرصت هاي ...) ها و 

در بیمارستان هایی انجام می شود که تابعه دانشگاه علوم پزشکی آجا نمی آموزشییا فیلد هاي 
.باشند

بین اعضاي هیات علمی از نظر کمی و کیفی با تمامی رشته هاي مورد نظر تناسب وجود ندارد-ج.
 در برخی  از رشته ها به اساتید مدعو وابستگی وجود داشته و عدم همکاري آنها در اجراي این –د

.جاد اشکال می کندامر ای
 خارج از آموزشیبراي اجراي برخی از کوریکولوم ها اعضاي هیات علمی نیازمند دوره هاي –ه

.کشور می باشند
ارزشیابی کوریکولوم ها در تمامی رشته ها انجام نمی شود.
 جدید تناسب میزان موفقیت اجراي کوریکولوم ها در تامین نیروهاي مورد نیاز ، تولید فناوري هاي

.و گسترش مرز هاي دانش مشخص نیست
 ارزشیابی طب هوا و فضا و پرستاري نظامی که از وزارت بهداشت و درمان به دانشگاه علوم پزشکی

.سال از اجراي آن هنوز ارزشیابی صورت نگرفته است5آجا واگذار شده است و بعد از گذشت 
 زشکی، پرستاري و دندانپزشکی نیرو هاي دانشکده پزشکی ، پیراپ4دانشگاه علوم پزشکی ارتش در

متخصص  مقطع هاي کاردانی ،کارشناسی ، کارشناسی ارشد، دکتراي عمومی و دستیاري را در 
اتاق عمل ،رادیولوژي ، هوشبري ، علوم آزمایشگاهی ، فوریت هاي پزشکی ، ( رشته هاي مختلف 

، پرستاري ویژه ، روان پرستاري پرستاري ، بهداشت دهان و دندان ، پزشکی عمومی ، طب اورژانس
راجهت تامین نیروهاي متخصص یگان هاي تابعه آجا را تربیت ...)  ،پرستاري اورژانس و فوریت ها و 

.می کند
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: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف
 ی دانشکده طب هوا فضا و زیر سطحی مرتبط با این حوزه  بازنگري و تدوین شده آموزشبرنامه هاي

فاد تفاهم نامه اعضاي هیئت علمی و افراد متخصص و زیر ساخت هاي الزم جهت و بر اساس م
.تربیت نیروهاي مورد نیاز کشور  به منظور ارتقاء این حوزه نوین طب تأمین گردد

 سایر رشته ها دانشکده ها بر اساس نیاز سنجی انجام شده بر اساس آمایش سرزمینی راه اندازي
.تخصص یگان هاي تابعه تامین گرددشده  و بر اساس آن نیروهاي م

 دستیاران طراحی شودآموزشیکوریکولوم موجود در طب هوا وفضا بر اساس نیازمندي.
 براي رشته هاي مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی ارتش از جمله  پرستاري آموزشیکوریکولوم هاي

تدوین ...) بهداشت در بحران و طب رزم و –روانشناسی نظامی –آزمایشگاه بیوتروریسم - پرواز
.گردد

 کافی تامین آموزشیبراي برخی از حوزه هاي رشته هاي مورد نظر امکانات ، تجهیزات و فضاهاي
.گردد

 پرستاري طب هوا و فضا و پرستاري نظامی و ( برخی از رشته هاي حوزه ماموریت آجا از جمله
.در دانشگاه آجا ایجاد گرددتجهیزات و امکانات به صورت متمرکز ..)
 پرستاري مراقبت هاي ویژه ، پرستاري اورژانس و فوریت ها و ( در خصوص سایر رشته هاي عمومی

.و پژوهشی ایجاد گرددآموزشیبا متمرکز  کردن بیمارستان هاي تابعه فرصت هاي ...) 
ناسب ایجاد شودبین اعضاي هیات علمی از نظر کمی و کیفی با تمامی رشته هاي مورد نظر ت.
 در کلیه رشته ها به اساتید مدعو وابستگی وجود نداشته باشد و از اعضاء هیات علمی موجود

.استفاده گردد
 خارج از کشور اعزام گردندآموزشیاعضاي هیات علمی به دوره هاي.
ارزشیابی کوریکولوم ها در تمامی رشته ها انجام شود.
وم ها در تامین نیروهاي مورد نیاز ، تولید فناوري هاي جدید تناسب میزان موفقیت اجراي کوریکول

.و گسترش مرز هاي دانش مشخص گردد
 کشور ایران بایستی قطب علمی در منطقه خاورمیانه باشد لذا توسعه 1404از آنجائیکه در افق ،

تاد همه جانبه این دانش از اهمیتی دوچندان برخوردار است تا از فرصتی که وزارت بهداشت و س
کل نیروهاي مسلح در اختیار دانشگاه علوم پزشکی آجا قرار داده اند به نحوي مطلوب استفاده گردد 

، پژوهش و طرح و برنامه، نهایت همکاري را در آموزشو بر همین مبنا می بایست معاونت محترم 
.جهت افزایش بهره وري و توسعه کمی و کیفی این دانشکده به عمل آورند

:یشپاهايشاخص
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90٪ازپیش نویس کوریکولوم هاي موجود طبق نیازهاي موجود در کل آجا باشد.
20٪باشدآموزشیدر حیطه ماموریت "از کل کوریکولوم هاي دانشگاه علوم پزشکی آجا منحصرا.
70٪رضایتمندي از عملکرد دانش آموختگان وجود داشته باشد.
60٪از نیازمندي هاي اعالم شده جامعه هدف را پوشش داده باشد.
80٪سال از اجراي آن بازنگري کلی انجام شده باشد5از کوریکولوم ها بعد از.

:اقدامات پیشنهادي
جذب اعضا هیات علمی متناسب با رشته هاي مورد نظر
تشکیل کمیته هاي بازنگري
نیاز هامکاتبه با نیروهاي مورد نظر براي اعالم
پایش و پیمایش رضایتمندي ها
تامین تجهیزات و امکانات الزم
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طراحی نظام ایجاد حساسیت و انگیزشی مناسب براي سیاستگذاران،ذینفعان،اساتید،دانشجویان،ارائه :محور
کنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئی به نیاز هاي واقعی جامعه و توجه به تعیین کننده 

)SDH(هاي اجتماعی سالمت 
:متولی

علوم پزشکی دانشکده پرستاري آجا با همکاري مرکز مطالعات و توسعه آموزشدفترمطالعات و توسعه 
علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجاآموزش

:اهداف مندرج در سند
بهخدماتکنندگانارائهدانشجویان،اساتید،سیاستگذاران،درحساسیتایجادراههاياستقراروتعیین

جامعهنیازهايبهپاسخگوئیبهترهرچهتحققمنظور
خدماتکنندگانارائهدانشجویان،اساتید،سیاستگذاران،درمناسبانگیزشیراههاياستقراروتعیین

جامعهنیازهايبهپاسخگوئیبهترهرچهتحققمنظوربه
بهخدماتکنندگانارائهدانشجویان،اساتید،سیاستگذاران،درحساسیتایجادراههاياستقراروتعیین

سالمتاجتماعیتعیین کننده هايبهتوجهمنظور
خدماتکنندگانارائهدانشجویان،اساتید،سیاستگذاران،درمناسبانگیزشیراههاياستقراروتعیین

سالمتاجتماعیتعیین کننده هايبهتوجهمنظوربه
:در دانشگاه بر اساس اهدافتحلیل وضعیت موجود

 در راستاي محور سوم به نظر می رسد جهت ایجاد حساسیت و انگیزش مناسب در سیاستگذاران در
ابتداي امر بایستی به تشخیص و تعیین مشکالت جاري در سیستم بهداشت و درمان نیروهاي مسلح 

.پرداخته شود
 دانشجویان،اساتید،سیاستگذاران،سالمت درآیا در خصوص پاسخگویی و تعیین کننده هاي اجتماعی

خدمات نگرانی وجود دارد؟کنندگانارائه
،خدمات وجود دارد؟ کنندگانارائهدانشجویان،اساتید،چقدر تمایل به حل مشکالت در سیاستگذاران
ده در حوزه پاسخگویی کلیه خدمات ارائه شده توسط سیاست گذاران و ارائه کنندگان خدمات کامل نبو

. و تمام نیازمندي هاي جامعه هدف را پوشش نمی دهد
رضایت مندي گیرندگان خدمات از نحوه و میزان خدمات مطلوب نیست.
به علت پراکندگی در ارائه خدمات نیازمندي هاي جامعه هدف پوشش داده نمی شود.
 درمانی نیروهاي مسلح و یا به دیگر مراکز ) پرسنل نظامی و خانواده هاي آنها(تمایل افراد جامعه هدف

.سایر بیمارستان هاي دولتی و خصوصی افزایش یافته است
سالمت یکسري اقدامات در جهت تامین اهداف ایجاد حساسیت و اجتماعیدر حوزه تعیین کننده هاي

سالمت می اجتماعیاز جمله مصادیق تعیین کننده هاي. انگیزش  صورت گرفته است ولی کافی نیست
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.می توان اشاره کرد...) تغذیه، مسکن ، شیوه زندگی سالم ، تحصیالت و (توان به 
 بهداشت در این حوزه کافی نبوده و نیازمند بازنگري کلی استآموزشبرنامه هاي پیشگیرانه.
،خدمات  در وضعیت کنندگانارائهودانشجویاندر بعد انگیزشی و ایجاد حساسیت در حوزه اساتید

.مطلوب نمی باشد
اساتید،سیاستگذاران،ر خصوص اجراي پاسخگویی و تعیین کننده هاي اجتماعی سالمت درد

.خدمات در حد مطلوب نیستکنندگانارائهدانشجویان،

: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف
سیاستگذاران نسبت به رضایتمندي جامعه هدف نسبت به دریافت خدمات رضایت داشته باشند.
 هاي الزم براي رفع  نیاز هاي جامعه هدف را داشته باشندسیاستگذاران انگیزه.
 سیاستگذاران شاخص هايSDHرا شناخته و از ستاد هاي مافوق پیگیري کنند.
 سیاستگذاران شاخص هايSDHرا از یگان هاي مربوطه در خصوص نحوه اجرا پیگیري نمایند.
 شاخص هايSDHبه اساتید ، دانشجویان و ارائه کنندگان خدمات انتقال داده باشد.
 مشکالت اساتید ، دانشجویان و ارائه کنندگان خدمات در خصوص شاخص هايSDHبرطرف گردد.
فاصله بین سیاستگذاران و ذینفعان .(سامانه اي جهت دریافت  پیشنهادات و انتقادات وجود داشته باشد

).کوتاه شود
:پایشهايشاخص
 بازدید در خصوص رضایتمندي و حصول به 4ساالنهSDHاز طرف سیاستگذاران صورت گرفته باشد.
تشویقات معنوي ،ترفیعات و بازخورد از ذینفعان در سیاستگذاران ایجاد شده باشد.
20٪ از امتیازات ترفیعات و ارزیابی هاي ساالنه در سیاستگذاران مربوط به انجام شاخص هايSDH

.گنجانده شده باشد
10٪ از برنامه هاي سیاستگذاران مربوط به بررسی و حل مشکالت مربوط به شاخص هايSDHباشد.
10٪ مبتنی برپاسخگویی وایجاد حساسیت در شاخص آموزشیاز سرفصل هايSDHباشد.
 شاخص هاي آموزشیبرنامه در حوزه هاي 10ساالنه حداقلSDHدر جامعه هدف برگزار شده باشد.

:اقدامات پیشنهادي
 راه هاي انگیزشی مناسب براي اساتید و دانشجویان جهت پاسخگوئی بهتر اساتید به دانشجویان و

پاسخگوئی بهتر دانشجویان به بیماران
دانشجویان، اساتید، مراجع مختلف با در نظر گرفتن شاخص (اجراي برنامه هاي تشویقی جهت افرادي

که در زمینه هاي فوق همکاري و عملکرد مطلوب داشته اند که مشوقات پیشنهادي شامل ) SDHهاي 
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:موارد زیر می باشد
- اي کوتاه مدت علمیامتیاز دهی جهت طرح تقسیم، هدایاي مالی، اعزام به دوره ه: دانشجویان-

داخلی و خارجیآموزشی
پایه تشویقی، گراند هاي طرح هاي تحقیقاتی، هدایاي مالی، اعطاي فرصت هاي : اساتید-

علمی بین المللی همانند سایر دانشگاه هاهیات- مطالعاتی، صدور کارت
هدایاي مالی، سفرهاي تشویقی، رتبه هاي تشویقی، ارتقاء درجه هاي نظامی: کارکنان-
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طراحی و استقرار نظام برنامه ریزي و مدیریت تربیت نیروي انسانی علوم پزشکی:محور

:متولی
دانشگاه با همکاري مدیریت نیروي انسانی معاونت اداري دانشگاه آموزشعلمی معاونت هیاتمرکز امور 

علوم پزشکی آجا
:اهداف مندرج در سند

پزشکیعلومهايرشتهکلیهودندانپزشکانوپزشکاناطالعاتبانکایجاد
1404سالپزشکیعلومهايرشتهکلیهآموختهدانشنیازموردتعدادبرآورد
محروممناطقدرپزشکیعلومهايرشتهالتحصیالنفارغازاستفادهجهتراهکارهابهترینتعیین

کمبوددارايو
بومیدانشجویانپذیرشجهتراهکارهابهترینتعیین
ومحروممناطقدرپزشکیعلومهايرشتهالتحصیالنفارغازاستفادهراهکارهاينمودناجرایی

کمبودداراي
بومیدانشجویانپذیرشراهکارهاينمودناجرایی

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
بهداشت و درمان ارتش جهت ثبت آمار در ابتدا به نظر می رسد وجود یک بانک اطالعاتی در فرماندهی 

.نیروهاي متخصص شاغل به خدمت در رشته هاي بهداشت و درمان در کل نیروهاي مسلح الزامی می باشد
آمار دقیقی از نیروهاي متخصص ،پزشکان ،پرستاران ،پیراپزشکان وجود ندارد.
د نیروهاي بومی به پیش بینی نیروهاي در شرف بازنشستگی، برآورد نیروهاي جایگزین و تعدا

.صورت کامل انجام نمی شود
 میزان نقل و انتقاالت ساالنه زیاد بوده و باعث نارضایتی هاي شغلی و رهایی از خدمت در افراد می

.شود
 انطباق بین ظرفیت پذیرش اعالمی از سوي ستاد آجا با نیاز ادارات بهداشت و درمان و بیمارستان

.هاي تابعه آجا وجود ندارد
 تعداد پذیرش ها کمتر از موارد مورد نیاز بوده و گاها بعضی از رشته هاي مورد نیاز مازاد بر نیاز می

.باشد
 که در بدو امر استخدام می شوند تمایلی به ادامه آموزشیبه علت عدم آمایش سرزمینی نیروهاي

یبت ها و نارضایتی خدمت بعد از فراغت در محل هاي اعالم شده از سوي نیروها نداشته و میزان غ
.شغلی افزایش دارد
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براي آمادگی دانشجویان پزشکی ،پرستاري و پیراپزشکی ، ) مانور ها( هاي عملی آموزش
.دندانپزشکی  جهت خدمت در زمان هاي بحران وجود ندارد

: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف
 وجود دارد و نیازمندي نیروها بر آمار دقیقی از نیروهاي متخصص ،پزشکان ،پرستاران ،پیراپزشکان

.اساس این آمار صورت می گیرد
 پیش بینی نیروهاي در شرف بازنشستگی ، برآورد نیروهاي جایگزین و تعداد نیروهاي بومی به

.صورت کامل انجام می شود
 میزان نقل و انتقاالت ساالنه کاهش یافته و نارضایتی هاي شغلی و رهایی از خدمت در افراد به

.حداقل ممکن رسیده است
 انطباق بین ظرفیت پذیرش اعالمی از سوي ستاد آجا با نیاز ادارات بهداشت و درمان و بیمارستان

.هاي تابعه آجا وجود دارد
 بعد از فراغت در محل هاي اعالم شده از سوي آموزشیبه علت انجام آمایش سرزمینی نیروهاي

.نیروها  مشکلی نداشته و  با رضایت در محل هاي تقسیم به فعالیت ادامه می دهند
براي آمادگی دانشجویان پزشکی ،پرستاري و پیراپزشکی ، ) مانور ها( هاي عملی آموزش

.دندانپزشکی  جهت خدمت در زمان هاي بحران وجود دارد
:پایشهايشاخص
 پزشکان، پیراپزشکان ، پرستاران و ( حداقل یک بانک اطالعاتی براي هرکدام از گروه هاي مختلف

.وجود داشته باشد) دندانپزشکان
50٪صورت گرفته باشد) ارتش( از پذیرش دانشجویان بر اساس آمایش سرزمینی جامعه هدف.
 را پوشش داده ) ارتش( جامعه هدف آموزشیاز نیاز هاي ٪80رشته هاي راه اندازي شده حداقل

.باشد
 رسیده باشد٪10آمار فرار از خدمت به کمتر از.
 تناسب وجود داشته باشد٪90بین آمار بازنشستگی  و جذب نیروها .
حداقل یک مانور دورمیزي  و یک مانور میدانی با تمرکز طب رزم ساالنه انجام شده باشد.
در جامعه هدف کاهش پیدا کرده باشد٪5به صورت *ساالنه  ضریب جینی.

پرسنل شاغل و فارغ التحصیالن در مناطق محروم نسبت به مرکز در مقایسه با پرسنل سایر - الف
. ارگان ها از مزایاي بیشتري برخوردار باشند

.مشاغل سازمانی متناسب با وضعیت خدمتی افراد در شرایط مختلف بازنگري و اصالح شود-ب
شاخص اقتصادي براي محاسبه توزیع ثروت در میان مردم که باال بودن این ضریب در : ضریب جینی*
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یک کشور معموال به عنوان شاخصی از باال بودن اختالف طبقاتی و نابرابري درآمدي در آن کشور در نظر 
. گرفته می شود

:اقدامات پیشنهادي
 استفاده از نیروهاي بومی و استخدام نیروها کاهش میزان نقل و انتقاالت اجباري در پرسنل نظامی و

بر اساس آمایش سرزمینی
 تسهیل در جابجایی پرسنل بر اساس مشکالت خدمتی در جهت کسب رضایت شغلی
اعطاء مزایا و ترفیعات به افراد متقاضی جهت خدمت در شرایط نامطلوب
 ها جهت آمادگی افراد در شرایط بحرانآموزشبرگزاري مانور ها و
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: ماموریت هاي مشترك
):1(محور 

ارتقاي آزمونهاي علوم پزشکی با بهره مندي از تجربیات بین المللی 
:متولی

پزشکیآموزشسنجشمرکز
وپزشکیعلومدانشگاههايوآمایشیمناطقهايدبیرخانه،آموزشحوزههايدبیرخانههمکاريبا

خدمات
کشوردرمانیبهداشتی

پزشکی با همکاري شوراي منتخب دانشکدهریاست دانشکده 
:اهداف مندرج در سند

آزمونهاسواالتسازياستاندارد
سازينمرهجدیدروشهايازاستفاده
آیندهخدماتویادگیريکیفیتبرموثرکهداوطلبانغیرشناختیخصوصیاتسنجشامکانایجاد

.باشدداوطلبان
استانداردهايآزموندرموفقیتبرايداوطلبانسازيآماده
سنجشالمللیبینمؤسساتتستبانکازاستفاده
پزشکیسنجشمرکزارتقاءبرايجهانیموجودهايتجربهازاستفاده
فراگیرانوداوطلبانارزیابیوسنجشنوینهايشیوهوهاتکنیکسازيبومیوکارگیريبه

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
 حال حاضر اساتید در دوره هایی که جهت ارتقا سطح سواالت تشکیل شده شرکت نموده انددر.
 اجرا نمی شودموزشیآروشهاي نمره سازي جدید فعال بطور تخصصی  دراغلب گروههاي.
دانشکده ها داراي بانک سواالت می باشندآزمون  گروهها در دایره اغلب.
 از روشهاي در بخش بالینی و آزمونهاي تحصیالت تکمیلی و دستیاران تعدادي از گروهها بخصوص

.نوین آزمونها استفاده می نمایند

: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف
با استفاده از ابزارهاي به روز شدهآزمونهاسواالتسازياستاندارد.
دانشکده هاآموزشیسازي در تمام گروههاي نمرهجدیدروشهايازاستفاده.
آیندهخدماتویادگیريکیفیتبرموثرکهداوطلبانغیرشناختیخصوصیاتسنجشامکان
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.باشدداوطلبان
بین المللیاستانداردهايآزموندرموفقیتجهت آمادگی داوطلبان.
در گروههاي مختلف در دانشکده هاسنجشالمللیبینمؤسساتتستبانکتاسیس.
پزشکیسنجشمرکزارتقاءبرايجهانیموجودهايتجربهازاستفاده.
فراگیرانوداوطلبانارزیابیوسنجشنوینهايشیوهوهاتکنیکسازيبومیوکارگیريبه.

:پایشهايشاخص
سواالتخطاهايکاهشمیزان
علمیهايتوانمنديدرصدافزایشمیزان
تغییراتبامتناسبشدهاصالحهاينامهآئینوقوانیندرصد
دانشجوپذیرشجدیدروشهايتعداد
المللیبینهايآزمونراستايدرفعالیتتعداد
تستبانکسواالتافزایشمیزان
سنجشتستبانکدرالمللیبینمؤسساتسواالتتعداد

:اقدامات پیشنهادي
پیشنهاد گردید درجهت کاهش خطاهاي سواالت و افزایش توانمندیهاي علمی کارگاهی هایی درجهت - 1

. طرح سواالت براساس استانداردهاي صادر شده از سمت وزارتخانه برگزار گردد
باتوجه به اجراي مکرر کارگاه ها، پیشنهاد گردید اطالعات مربوط به کارگاه هاي طراحی سواالت - 2

. علمی گروه ها داده شودهیاتو یا جزوه کوچک به تمام اعضاي محترم CDبصورت یک پکیج شامل 
. این کارگاه ها با جدیدترین روش نمره دهی به روزرسانی شوند

بعد ( مدیر محترم گروه موظف به ارزیابی آزمونهاي انجام شده در گروه هرگروه با نظرآموزشیمعاون - 3
همچنین الزم است بازخورد ارزیابی انجام شده به . می باشد) از افزایش آگاهی در زمینه ارزیابی شده 

. کلیه اعضاي گروه اعالم گردد تا سبب بهبود کیفیت طراحی سوال در آزمونهاي آتی گردد
دانشکده ها تشکیل آموزشیگروهها با معاون آموزشیات ماهانه اي بین معاونین پیشنهاد گردید جلس- 4

گردیده و در طی این جلسات روند ارزیابی آزمونهاي انجام شده در گروه هاي مختلف بطور ماهانه 
. گزارش گردد

پیشنهاد گردید در ابتداي هردوره، گروه موظف به آشنا نمودن دانشجوها و دستیاران با اهداف- 5
. گروه، اعضاي گروه و نحوه برگزاري آزمونها گرددآموزشی

هرگروه تعامالت الزم با اعضاي خود را در آموزشیپیشنهاد گردید در جهت ارتقاي تعادل در اهداف - 6
. ابتداي هر دوره داشته باشد

پیشنهاد گردید گروه هایی که داراي دوره هاي تحصیالت تکمیلی هستند، در جلسات درون گروهی - 7
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. سواالت ارتقا دوره گذشته خود را مورد ارزیابی قرار دهند
دانشگاه قوانین و آئین نامه هاي آزمونهاي وزارتخانه و سایر آزمونها EDCپیشنهاد گردید توسط دفتر - 8

. دانشکده ها قرار گیردآموزشیدراختیار گروه هاي 
اي ارسال و طی آن گزارشی از از این کمیته به تمام گروه هاي هدف در دانشکده هاي مختلف نامه- 9

درصد تغییرات قوانین و مقررات و همچنین پیشنهادات آنان، جهت ارتقا آزمونها به این کمیته ارائه 
. گردد

درخصوص شاخص آزمونهاي بین المللی تاکنون هیچ فعالیتی گزارش نگردیده، پیشنهاد می شود در -10
. کمیته جلسات هماهنگی برگزار نمایداین زمینه دایره روابط بین الملل دانشگاه با این

دانشگاه پیگیري EDCاعضاي کمیته پیشنهاد نمودند که مقررات چگونگی تشکیل بانک سواالت از -11
و کمیته نیز وضعیت موجود در دانشکده هاي ) درصورت وجود این قوانین در وزارت بهداشت( گردد، 

.ایدنه در بانک سواالت بررسی نمافزایش ساالنمودنمشخص در جهتتابعه دانشگاه آجا را 
در زمینه تعداد روشهاي جدید پذیرش دانشجو اعضاي کمیته پیشنهاد دادند که با عنایت به جذب -12

.از سایر دانشکده ها استعالم به عمل آید،دانشجو بصورت نیمه متمرکز از کنکور سراسري
د رواشناسی نظامی و فلوشیپ در مقطع تحصیالت تکمیلی بطور مثال در رشته هاي کارشناسی ارش

روانپزشکی نظامی و سایر رشته هاي دستیاري اکثراً پذیرش از پرسنل کادر نیروهاي مسلح می 
. باشد

در سایر موارد تحصیالت تکمیلی پس از اخذ نحوه پذیرش از دانشکده هاي تابعه روشهاي جدید 
. اعالم خواهد گردید و نواقص پذیرش مورد بررسی قرار می گیرد

درخصوص تعداد سواالت موسسات بین المللی در بانک تست سنجش، پیشنهاد گردید که باتوجه به - 13
عدم دسترسی به موسسات بین المللی و گاهاً هزینه داربودن این دسترسیها، الزم است جهت استفاده 

داشته از چنین امکاناتی مسئولین دانشگاه با مبادي مربوطه از جمله سایت هاي مذکور تعامالتی را
.باشند
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: )2(محور
پذیرش، سنجش وارزشیابیفرایندسنجش پزشکی به منظوربهبودآموزشارتقاء مرکز

: متولی
پزشکیآموزشسنجشمرکز

کشوردرمانیبهداشتیخدماتوپزشکیعلومدانشگاههايوآموزشحوزههايدبیرخانههمکاريبا
شوراي منتخب دانشکدهریاست دانشکده پزشکی با همکاري 

:اهداف مندرج در سند
ایجاد واحد آزمون سازي در مرکز سنجش
انفورماتیکوآمارواحدایجاد
مناسبفیزیکیفضايسازيآماده
سنجشمرکزتجهیزاتارتقاي
انسانیسرمایهتقویت

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
در حال حاضر دفتري به نام دایره آزمون  در هر دانشکده دایر می باشد.
فضاي فیزیکی جهت این دفاتر در حد یک اتاق آزمون می باشد.
 که هنوز دانشگاه خریداري شده استآموزشیدرحال حاضر نرم افزار یگانه توسط معاونت محترم

.راه اندازي نگردیده است
 دیدن در رابطه با این نرم افزار هستندآموزشکارشناسان این دفتر در حال.

:وضعیت مطلوب بر اساس اهداف
 دانشکده ھاتشکیل واحد آزمون سازی در دفتر دایره آزمون
تشکیل واحد آمار در دفتر دایره آزمون
گرفتن فضاي بزرگتر جهت دفاتر دایره آزمون دانشکده ها
 دیده در دوره هاي تخصصی ارزیابی در مرکز سنجش آزمون دانشکده آموزشقرار دادن کارشناسان

ها 
 قا جهت دوره هاي دیده در دوره هاي تخصصی ارزیابی آزمون هاي ارتآموزشقرار دادن کارشناسان

در مرکز سنجش آزمون دانشکده ها و دستیاري تحصیالت تکمیلی 

:پایشهايشاخص
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سنجشمرکزسازيآزمونواحدراه اندازي
فعالانفورماتیکوآمارواحدراه اندازي
سنجشمرکزیافتهارتقاءتجهیزاتنوعوتعداد
سنجشمرکزانسانیسرمایهتوانمندسازيویژهآموزشیوبازآموزيهايدورهتعداد
یافتهاختصاصفیزیکیفضايمیزان( متر(5000

:اقدامات پیشنهادي

.گرددایجاد) EDOدفاتر (درهردانشکده واحدآزمون سازي درمرکزسنجش - 1
درراستاي این هدف، تعدادي ازکارشناسان جهت افزایش توانمندسازي دردوره هاي کوتاه مدت - 2

.ذیصالح فرستاده شوندبه مراکزآموزشیبازآموزي و
وکارگاههاي آموزشیدانشگاه دوره هاي کوتاه مدت EDCمی گردد دفتردرهمین راستا پیشنهاد- 3

.نیازرا ارائه دهندمورد
با توجه به دوره هاي برگزاري شده ، موارد مورد نیاز واحدآزمون سازي که شامل نرم افزارهاي - 4

دیده آموزشدانشگاه خریداري ودراختیار کارشناسان EDCدفتر نیاز به پیشنهادمتعدد مورد
.قرارگیرد

یا مرکز سنجش جهت EDOهردانشکده جهت تسریع امرارزیابی ، فضاي فیزیکی مناسبی دردفاتر- 5
.واحد آزمون سازي اختصاص دهد

می توجه به برگزاري آزمونهاي دوره هاي تحصیالت تکمیلی دردانشکده هاي مختلف پیشنهادبا- 6
گردد، تعدادي ازکارشناسان هردفتر دوره هاي تخصصی ارزیابی آزمونهاي دوره هاي تحصیالت 

.تکمیلی ازجمله آزمونهاي ارتقاء را فراگیرند
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):3(محور
تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیالت تکمیلی

:متولی
ریزيبرنامهعالیشوراي

وپزشکیعلومدانشگاههايوآموزشحوزههايدبیرخانهپزشکی،علومآموزشسنجشمرکزهمکاريبا
خدمات

کشوردرمانیبهداشتی
ریاست دانشکده پزشکی با همکاري شوراي منتخب دانشکده

:اهداف مندرج در سند
مهارتهافراگیريبرايداوطلباندرعالقهایجاد
آزمونهايدرمحفوظاتازاستفادهکاهشوعلوممبناییوعمیقفراگیريبهداوطلبانهدایت

پذیرش
شفاهیوکتبی(آزمونهاسواالتسازياستاندارد(
گیريتصمیمتوانمنديسنجشسواالتازاستفادهامکانایجاد
خدماتویادگیريکیفیتبرموثرکهداوطلبانشناختیغیرخصوصیاتسنجشامکانایجاد

ایشانآینده
است.
سالمتنظامدرخدماتارائهوعرصهدرفعالیتبراياهمیتایجاد

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
 طریق سنجش پذیرش داوطلبان در حال حاضر بصورت سنجش سطح معلومات و محفوظات انها از

.سراسري کشوري انجام میشوذ
جهت پذیرش ورود به مقاطع باالتر آزمونهاي شفاهی انجام نمی گردد.
آزمونهاي کتبی و شفاهی جهت آزمون ارتقا دستیاري انجام می شود.

: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف
 تحصیالت تکمیلیبرگزاري آزمونهاي سنجش مهارتهاي عملی دانشجویان جهت پذیرش در مقاطع
در نظر گرفتن وضعیت علمی داوطلبان در مقاطع قبلی
ارزیابی دانشجویان بصورت چندین دوره متوالی
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 برگزاري آزمونهاي علمی و عملی بر بالین بیماران جهت ارزیابی قدرت تصمیم گیري، اخالق حرفه
اي، عالقه مندي و سنجش علمی داوطلب

:پایشهايشاخص
آزمونهاخطايفاقدواستانداردسواالتدرصد
دانشجویانتحصیلیافتمیزانکاهش
قبولیازپسرشتهتغییردرصد
تکمیلیتحصیالتمقطعدرقبولیازپسداوطلبانموفقیتدرصد
آزمونهاشدگانپذیرفتهقضاوتیوبالینیهايتوانمندينسبت
تغییراتبامتناسبوشدهاصالحهاينامهآئینوقوانینتعداد

:اقدامات پیشنهادي
تاثیر معدل کل دوره ه دکتري حرفه اي در پذیرش مقاطع باالتر- 1
و اخالق حرفه اي داوطلبان را ) آزمونهاي عملی ( برگزاري آزمونهایی که سطح مهارتهاي دانشجویان- 2

.می سنجد
جهت برگزاري آزمون هاي فاقد خطا نیاز به آشنایی اساتید در ایجاد مهارت هاي الزم در آنان می - 3

باشد که با توجه به بحث در این حیطه در شاخص کاهش خطاهاي سواالت در جلسه قبل، دیگر 
. بحث نگردید

: درخصوص کاهش میزان افت تحصیلی دانشجویان پیشنهاد گردید - 4
ر فراگیران توسط گروه هاي مربوطه ارزیابی هاي مکر- الف
افزایش برنامه هاي بالینی مهارتی و کار در عرصه -ب
تغییر نگرش دانشجویان با آگاهی دادن به آنان درخصوص کاربرد علوم پایه در بالین و عرصه -ج

: درخصوص درصد تغییر رشته پس از قبولی پیشنهاد گردید - 5
تابعه درخصوص تعداد و درصد فراگیران تغییر رشته داده اخذ اطالعات آماري از دانشکده هاي- الف

شده 
مشاوره تخصصی دانشجویان متقاضی با متخصصان ذیصالح -ب
با توجه به اینکه دانشجویان این دانشگاه جزو دانشجویان خاص هستند، پیشنهاد گردید توسط -ج

تا با عالقه بیشتري وارد مسئولین ذیربط اطالع رسانی واضح و مشخص در ابتداي قبولی داده شود 
. شوند

درخصوص موفقیت داوطلبان پس از قبولی در تحصیالت تکمیلی پیشنهاد گردید نامه اي به تمام - 6
هرچند در . دانشکده ها در زمینه درصد قبولی فراگیران در مقاطع تحصیالت تکمیلی فرستاده شود
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در این زمینه تمهیداتی نیز اندیشیده شده . این زمینه تمام دانشکده داراي رشد چشمگیري بوده اند
از جمله پذیرش دانشجو در برخی از رشته هاي تحصیالت تکمیلی از پرسنل رسمی نیروهاي مسلح 

ویان در و امتیاز قائل شدن در نمره براي پذیرش اولیه در برخی از رشته ها از جمله دستیاري دانشج
و اجازه به دانشجویان تازه فارغ التحصیل شده جهت ) حدنصاب قبولی 80( %دانشکده پزشکی 

) برخی دوره ها ( شرکت در آزمونهاي مقاطع تحصیالت تکمیلی بر حسب نیاز سازمان 
درخصوص نسبت توانمندي هاي بالینی و قضاوتی پذیرفته شدگان آزمونها به نظر می رسد این - 7

ابهاماتی می باشد و معیارهاي سنجش این شاخص واضح نمی باشد و الزم است شاخص داراي
دانشگاه بعنوان متولی این برناه رایزنی هاي الزم با سایر دانشگاه ها و وزارت آموزشمعاونت محترم 

. بهداشت داشته باشند
ن نامه هاي درخصوص تعداد قوانین و آئین نامه هاي اصالح شده، این دانشگاه تاکنون تابع آئی- 8

... مصوب وزارت بهداشت را در آزمونهاي سراسري از جمله علوم پایه، پره اینترنی، ارتقا و فلوشیپ و 
درخصوص سایر آزمونها نیز از شیوه هاي نوین سنجش استفاده نموده است، لیکن . اجرا نموده است

. تغییرات چشمگیري نسبت به فرمت استاندارد آزمون ندارد
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:) 4(محور
طراحی و پیاده سازي نظام ارزیابی نهایی و تائید صالحیت حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشکی درراستاي 

.پزشکیآموزشارتقاء کیفیت 

:متولی
ریزيبرنامهعالیشوراي

علومدانشگاههايوآموزشیمعاونتهايدبیرخانهکلیهپزشکی،علومآموزشسنجشمرکزهمکاريبا
وپزشکی
کشوردرمانیبهداشتیخدمات

ریاست دانشکده پزشکی با همکاري شوراي منتخب دانشکده
:اهداف مندرج در سند

دورهپایانصالحیتآزموناجرایینامهآیینوعلمیدستورالعملتدوین
الذکرفوقآزمونکنندهبرگزارمراکزاعتباربخشیبرايالزماستانداردهايتدوین
حرفهمهارتارزیابیسواالتطراحیبرايکارشناسانواساتیدآموزشهايدورهبرگزاريبهکمک

آزمون مدیریتواي
الذکرفوقنظاماساسبرآزموناجرايدورهیکارزشیابی

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
.در حال حاضر هیچگونه آزمون صالحیت پایان دوره در دانشگاه اجرا نمی گردد

:وضعیت مطلوب بر اساس اهداف
دورهپایانصالحیتآزموناجرایینامهآیینوعلمیدستورالعملدارا بودن
الذکرفوقآزمونکنندهبرگزارمراکزاعتباربخشیبرايالزماستانداردهايوجود
ايحرفهمهارتارزیابیسواالتطراحیبرايکارشناسانواساتیدآموزشهايدورهبرگزاري
ایین نامه هاي تدوین شدهاساسبرآزموناجراي

:پایشهايشاخص
ریزيبرنامهعالیشورايدرتصویببرايارسالیاستانداردهايسندوهادستورالعملتعداد
آزمونبرگزاريمتقاضیمراکزاولیهارزیابیگزارش
اولیهشرایطواجدمراکزتجهیزدراعتباراتکردهزینهمیزان
ايحرفهصالحیتارزیابیزمینهدرکارشناسانواساتیدآموزششدهبرگزارهايدورهتعداد
آزموناجرايارزشیابیبرنامهتحققمیزان
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:اقدامات پیشنهادي
نظام سالمت وانتظارات نظام سالمت ازیک پزشک عمومی ، جهت با توجه به موضوع محورودرراستاي اجراي 

:تائید صالحیت دانش آموختگان علوم پزشکی وارائه مدرك دکتراي حرفه اي و طبابت ، پیشنهاد میگردد
.آزمون صالحیت پایان دوره به صورت استانداردشده ازدانش آموختگان بعمل آید- 1

دانشکده هاي پزشکی و دندانپزشکی آموزشیزي و معاونین بین دفاترآزمون ساجلسات منظم و متعدد- 2
.برگزارگردد

موظف به جمع آوري اطالعات دستورالعملها وآئین ) پزشکی و دندانپزشکی(دفترآزمون سازي هردانشکده - 3
.نامه هاي اجرایی ومالکهاي استاندارد می باشد

ها ، آئین نامه هاي اجرایی و ، دستورالعملآموزشیدرجلسات دفاترآزمون سازي و معاونین - 4
.استانداردهاي الزم براي اعتباربخشی اجراي این آزمون مطرح و مورد تصویب قرارگیرد

میگردد درراستاي اجراي آزمونهاي پایان دوره دانش آموختگان ، برنامه ریزي اجراي دوره هاي دپیشنها- 5
ناسان درجهت افزایش آگاهی طراحی سواالت و کارگاههاي بازآموزي ، جهت آگاهی اساتید و کارشآموزشی

.و مدیریت این آزمونها برگزارگردد
.پیشنهاد می گردداین آزمونها بصورت پایلوت درچنددوره مورد ارزیابی و تحلیل قرارگیرد- 6
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دانشگاه علوم پزشکی ایران
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علوم پزشکیآموزشهاي تحول و نوآوري در ترجمان بسته

پزشکیآموزشبسته آینده نگاري و مرجعیت علمی در 

علوم پزشکیآموزشطراحی و استقرار نظام نوآوري در حوزه :محور
پزشکی آموزشتحول و نوآوري، مرکز مطالعات و توسعه دفتر:متولی

:اهداف مندرج در سند- 1
شیزموآيهاآورينواريگذاكشترابهوورمر،ثبتملیسامانهارستقراوتوسعه
شیزموآيهاآورينو) فایلمدیا(حجمیيهافایلشیوآر،مخزنیسامانهارستقراوتوسعه
شیزموآيهاآورينوازعلمیوییاجرايهاحمایتمنظاارستقرا
شیزموآيهاآورينوازمالیيهاحمایتمنظاارستقرا

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف- 2
ضمنبخشایندر. داردوجوددانشگاهدرمعنويمالکیتونوآوري هااختراعات،ثبتدفترحاضرحالدر

مالکیتواختراعاتثبتوخالقیتنوآوري،آموزشزمینهدرآموزشیفعالیت هاياطالعاتی،بانکتشکیل
. استانجامحالدرمعنوي

: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف-3
آموزشیدر به اشتراك گذاري نوآوري هاي ) در ردیف سه دانشگاه برتر(کسب رتبه هاي برتر 
آموزشیدر حمایت تحول و نوآوري هاي ) در ردیف سه دانشگاه برتر(کسب رتبه هاي برتر

:پایشهايشاخص-4
ملیسامانهدرهشدثبتشیزموآيهاآورينوادتعد
مخزنیسامانهدرهشدشیوآرحجمیيهافایلادتعد
حمایتردموشیزموآيهاآورينوادتعد
شیزموآيهاآورينوازمالیحمایتانمیز

:اقدامات پیشنهادي- 5
دانشگاهدرنوآوريستاداندازيراه
آمورشینوآوري هايثبتسامانهاندازيراه
دانشگاهدرنوآوري هااطالعاتبانکایجاد
خالقیتونوآوريآموزشيکارگاه هابرگزاري
نوآوريهايجشنوارهبرگزاري
نوینعلوم(هايرشتهبینعلوموپزشکیمحتلفهايرشتهبینسازندهتعامل(
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درمانیمراکز( بالینودانشگاهسازندهتعاملایجاد(
جدیدهايایدهازحمایت
بالیندرنوآوري هانتایجبکارگیري
نظامندبکارگیريوجدیدهايایدهکشفخصوصدرمدیریتیوفرهنگینوآوريفرهنگایجاد

جدیدخدماتارایهجهتدرآن
مراکزها،بیمارستانها،دانشکدهسطحدردرمانوپژوهش،آموزشزمینهدرسازندهرقابت

دانشگاهتحقیقاتیمراکزودرمانیبهداشتی
نوآوردانشجویانوعلمیهیاتاعضايقابلیتارتقاي
جهتهاابزارموقعبهوافزاهمکارگیريبهبرايدانشگاهموجودهايساختزیرتوسعه

هافراینداصالحونوآوریهاشکوفایی
ی،آموزشنوآورهايواحدهايتوانمنديمعرفیبرايدانشگاهازخارجهاينهادباارتباطتوسعه

درمانیوبهداشتی
نوآوريهايایدهارحمایتدرخیرینحمایتجلب
بروشورجزوه،کتاب،انتشار
دانشجویینوآوريبخش(پزشکیعرصهفناررانازدانشجویانبازدید(
اختراعاتثبتونوآورانارتباط
صنعتبانوآورانارتباط
دانشترجمانبانوآورانارتباط
نوآورانازتشویقیومالیحمایت
نوآوريرصد
نوآورانبرايکاربرديومنعطفمحیطیایجاد
نوآوريسازيعمومیهايفرصتومسیرساختنفراهم
دانشگاهبرايجدیددرآمدایجاد
نوآوريوخالقتعاملهايمدلتوسعه
برنامهاجرايجهتریزيبرنامهstartup innovationدانشگاهدر
نوآوريهوشمدلارایه
سالمتنوآورانمدلارائه

: پاسخگو و عدالت محورآموزشبسته 

گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور - 1
نیازسنجی مبتنی بر در راستاي پاسخگوئی به نیازهاي واقعی جامعهآموزشیکوریکولوم گام اول در تهیه 
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.نیازهاي جامعه می باشد
بررسی کوریکولوم هاي موجود در رشته هاي بیانگر این موضوع می باشد این نیاز سنجی لحاظ با این حال 

.نشده است و یا حداقل سندي در این خصوص موجود نمی باشد 
بررسی وضعیت رشته در مقایسه با سایر کشور ها - 2
بهدر راکهپزشکیآموزشدرجهانیتحوالتندايدنبالبهوبهداشتوسالمتیجدیدمفهومظهوربا

دراستراتژي اساسیوشروعقزاقستانآلماتادر1978سالدرآنجهانینشستاولینPHCگامیعنوان
جهانیمصوبات گردهماییآنازپسونمودپیشنهاد2000سالتامهھبرايبهداشتھدف بهدستیابی

نیازهايبر مبنايپزشکیآموزشبرنامه هاي درتغییرضرورت،1988سالدراسکاتلنددرادینبورگ
بهدهدرخپزشکی تغییراتیآموزشايھبرنامهدرکهشدسببآیندهقرنپزشکنویننقشوجامعه
انجامنحوهودرمانی جامعهبهداشتیمشکالتشناساییدرالتحصیالنفارغھای توانمنديکهنحوي

پزشکیدورهآموزشبرنامه هاي درتغییراتبهمنجرامراینکهیابدافزایشمردمسالمتحفظومراقبت
.شدعمومی

خانه و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و پزشکی و ارائه خدمات در یک وزارتآموزشکشور ایران با ادغام 
.برداشتپزشکی بر اساس پاسخگویی به نیازهاي جامعه راآموزشپزشکی اولین گام درجهت آموزش

جمع آوري نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدید ها -3
توسعهومطالعاتمرکزدرراخودفعالیتایرانپزشکیعلومدانشگاه) SAME(پاسخگوآموزشواحد

آموزشهايبرنامهازحمایتونظارتهدایت،مسئولیتواستنمودهآغازدانشگاهپزشکیعلومآموزش
هايگروههمکاريودانشگاهبهداشت،وزارتهايحمایتازاستفادهباوداندمیخودوظیفهراپاسخگو
آموختگاندانشتانمایدمیهدایتراجامعهبهپاسخگوآموزشهايبرنامهاجرايوریزيبرنامه،آموزشی
.گردندواردجامعهبهکشورسالمتنظامادارهبرايتوانمند

پرمسیرجامعهواقعینیازهايدرجهت پاسخگوییپزشکیآموزشدرنگريجامعهمبحثمیرسدنظربه
نتوانستهسال20ازبیشگذشتازپسهنوزارائه خدماتدرآموزشادغامواستنمودهطیراتالطمی

بارخصوصایندرپزشکیآموزشاستالزملذا. باشدواقعی جامعهايھنیازپاسخگويباید،کهآنگونهاست
بیشآنبهتوجهامروزکهاستمفهومینگريجامعه. گیردتوجه قرارموردعمیقووسیعصورتیبهدیگر
رغمعلی. گرددمیاحساسپزشکیعلومبهوابستهرشته هايدر قلمروخدماتارائهدیگرجهتزمانازهر

درنگرجامعهپزشکیآموزشکاملاجرايتانوزھنمودکهاذعانباید،این زمینهدرچشمگیرايھموفقیت
گروه جدينشدندرگیرنظیرموانعیوجود،مشکلایندلیلوداردوجودراه طوالنیکشوردانشگاه هاي 

آموزشاجرايضرورتدرتردید،) عرصه(مناسبواحدهايکمبود،بودجهامر، کمبودایندربالینیهاي
.باشدمی...ونگرجامعهپزشکی

اندرکاران غیر دانشگاهی حوزه مربوطشناسایی دانشگاه ها و دست -4
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تمامی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور
دست اندکاران تهیه سند- 5

دکتر فرنوش داودي
دکتر مسعود احمدزاد اصل

دکتر معصومه خیرخواه
آقاي حمیدرضا کوهستانی

نحوه جلب مشارکت دست اندرکاران تهیه سند -6
مذاکره و توافق فردي
 دانشگاه به عنوان سند ماموریت رسمیابالغ ریاست
تامین حق الزحمه متناسب
 اعضاي هیات علمیآموزشیاحصادر مجموعه فعالیت هاي

تعیین افق آینده- 7
 تدریس دروس به صورت مشترك و ادغام افقی وعمودي
 تعیین و سیاستگزاري محورهاي پژوهشی دانشگاه و رساله ها به منظور رفع نیازهاي منطقه اي
 مراکز خدماتی  با توجه به  قطب علمی  و ارائه خدمات پیشگیرانه و درمانی با طراحی سیستم  و

توسط اساتید و دانشجویان آموزشی
ملزومات تامین افق آینده-8

تعهد مقامات دانشگاه
 آموزشیمشارکت گروه هاي
تامین منابع انسانی و پشتیبانی

: عالی سالمتآموزشیتوسعه راهبردي هدفمند و ماموریت گراي برنامه هاي بسته 

:محور
آموزشیبازنگري و ارتقا راهبردي و ماموریت گراي برنامه هاي 

:متولی
علوم پزشکی دانشگاه آموزشمرکز تحقیقات –پزشکیآموزشمرکز مطالعات و توسعه 
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:اهداف مندرج در سند- 1

 تدوین برنامه دانشگاه ها براي ایجاد رشته هاي جدید مبتنی  بر مزیت هاي منطقه اي و ماموریت
هر دانشگاه توسط خود دانشگاه 

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

 دوره تخصصی پزشک خانواده و اجراي آن در دانشگاه هاي علوم آموزشیطراحی وتدوین برنامه
پزشکی 

 علمی هیاتپزشکی جهت شرکت حداکثري اعضاي آموزشطراحی مدل هاي جدید ارائه رشته
آموزشعلمی در هیاتدانشگاه در آن راستاي توسعه توانمندسازي اعضاي 

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف- 2
 اطالعات پراکنده از مزیت هاي کشوري در دسترس
 آموزشطرح راد به دلیل نگاه کلی به (رتبه دانشکده هاي دانشگاه در آخرین رتبه بندي کشوري

.در رده هاي نسبتا مطلوب بوده است) لحاظ نشده است
: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف-3

 مبتنی بر استانداردهاي بین المللی بوده تا بتواند آموزشتدوین برنامه هاي راهبردي براي توسعه
. مزیت هاي منطقه اي در کشور ایجاد کند

اکثریت برنامه هاي تربیت نیروي انسانی در دانشگاه براساس ماموریت هاي تعریف شده باشد.
:پایشهايشاخص-4

 تعداد دانشگاه هایی که برنامه توسعه رشته هاي خود را مبتنی برمزیت هاي منطقه اي و
.ماموریتشان ارائه نموده اند

 تعداد برنامه هاي بازنگري شده پزشکی عمومی مبتنی برنامه هاي نظام سالمت و استقرار پزشک
خانواده 

 تخصصی پزشک خانوادهآموزشیارائه برنامه
 هیاتپزشکی جهت شرکت حداکثري اعضاي آموزشطراحی مدل یا مدل هاي جدید ارائه رشته

آموزشعلمی دانشگاه  در آن در راستاي توسعه توانمندسازي اعضاي هئیت علمی در 
:اقدامات پیشنهادي- 5

  برگزاري کارگاه هایی در قالب دانشگاه هاي ماموریت گرا
 تعامل و مشارکت با دانشگاه هاي مطرح جهان در حوزه رشته هاي بین رشته اي و چند رشته اي از

طریق معاونت بین الملل دانشگاه 
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 علمی در زمینه بازنگري هیاتتقویت توانمندي هاي اعضاي
 آموزشیمجهز نمودن دانشگاه به تجهیزات جدید آزمایشگاهی و
لمی در خصوص ضرورت تاسیس رشته هاي جدید برگزاري همایش ها و کنگره هاي ع
 بازنگري برنامه هاي درسی دانشکده هاي داراي مزیت هاي کشوري
 تدوین برنامه هاي درسی ماموریت گرا
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: هابسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکز زداي و ارتقاي توانمندي دانشگاه

:محور
عالی علوم پزشکی به بخش غیر دولتیآموزشطراحی و اجرایی سازي الگوهاي واسپاري خدمات 

:متولی
آموزشیمعاونت –شوراي دانشگاه 

:اهداف مندرج در سند- 1

به سایر مراکز و نهادها از قبیل سازمان نظام پزشکی، آموزشهاي قابل واگذاري حوزه واسپاري ماموریت
هاي وزارت بهداشتدر راستاي سیاست... انجمن هاي علمی و 

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف- 2
.درمانی اقدام دیگري صورت نگرفته استآموزشیکی در مراکز هاي بالینی پاراکلینیبجز بخش

: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف-3
واسپاري کامل ماموریتهاي قابل واگذاري براساس امکان سنجی

:پایشهايشاخص-4
 عالی سالمت در بخش غیردولتیآموزشتدوین و تصویب سند راهبردي گسترش جغرافیایی
 با واسپاري از سوي شوراي گسترش علوم پزشکیتعداد مصوبات مرتبط
 عالیآموزشمیزان مشارکت و سرمایه گذاري بخش غیردولتی در حوزه
ار شده به بخش غیر دولتیذتعداد برنامه هاي واگ
:اقدامات پیشنهادي- 5
 عالی علوم پزشکی به بخش غیر دولتی در دانشگاه           آموزشیتشکیل کارگروه واسپاري خدمات
 به بخش غیر دولتیآموزششناسایی ماموریت ها و خدمات قابل واگذاري حوزه
 علوم پزشکیآموزشیشناسایی پتانسیل بخش غیر دولتی در حوزه ارائه خدمات
 عالی به بخش غیر دولتی آموزشیبررسی تجارب سایر کشور ها در خصوص واسپاري خدمات
مانند (به بخش غیر دولتی آموزشیها در خصوص واسپاري خدمات بررسی تجارب سایر دستگاه

)                       و پرورشآموزش
تحلیل جامع ذینفعان
واسپاري به بخش غیر دولتی) هاي(بومی سازي الگو /تدوین
یتدوین برنامه تشویقی جهت مشارکت بخش غیر دولت

: ايبسته اعتالي اخالق حرفه
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:محور

عالی نظام سالمتآموزشترویج و توسعه زیرساخت هاي اخالق حرفه اي در مراکز 
: متولی

معاونت دانشجویی فرهنگی–دانشگاه آموزشیمعاونت –گروه اخالق حرفه اي دانشگاه 
:اهداف مندرج در سند- 1

 علمی و دانشجویی مرتبط با اخالق حرفه ايحمایت از تاسیس و فعالیت هاي انجمن هاي
شبکه سازي موسسات و متخصصین حوزه اخالق حرفه اي
ارتقاي گفتمان بین رشته اي اخالق پزشکی و حمایت از نظریه پردازي در این حوزه
 علمی مانند فلوشیپ ، پسادکترا و فرصت هاي هیاتتوسعه دوره هاي تکمیلی براي اعضاي

مطالعاتی چند ماهه در حوزه اخالق حرفه اي
:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف- 2

کمیته هاي اخالق حرفه اي در چند دانشکده فعالیت هاي پراکنده دارند
دانشگاه آموزشید برتر در زمینه اخالق حرفه اي در جشنواره انتخاب استا

: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف-3
 آغاز فعالیت انجمن دانشجویی اخالق حرفه اي
 فعال شدن شبکه هاي اخالق حرفه اي در دانشکده هاي مختلف
سازوکار تشویق  الگوهاي برتر در اخالق حرفه اي

:پایشهايشاخص-4

 حمایت از فعالیت هاي نظریه پردازي اخالق حرفه اي پزشکیمیزان
 تعداد اسناد موجود در بانک اطالعاتی/ میزان
 دانشگاه آموزشیتعداد اعضاي شبکه اخالق حرفه اي پزشکی متناسب با گروه هاي
 تعداد و میزان  فعالیت انجمن هاي علمی با هدف اعتالي اخالق حرفه اي
انون هاي دانشجویی با هدف اعتالي اخالق حرفه ايتعداد و میزان فعالیت ک

:اقدامات پیشنهادي- 5
تشکیل کرسی هاي نظریه پردازي و بحث آزاد در زمینه اخالق حرفه اي
 انجام شده (تشکیل شوراي اخالق حرفه اي دانشگاه (
پزشکیاخالقموضوعبامداومآموزشهايبرنامه
پزشکیاخالقموضوعباتحقیقاتیطرحونامهپایانازحمایت
یآموزشهايگروهوهابیمارستاناخالقکمیتهباموثرارتباط
پزشکیاخالقبالینیراندبرگزاري
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پزشکیاخالقدکترايعلمیهیاتاعضاءجذب
 ایجاد شبکه یکپارچه اخالق حرفه اي تحت وب
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:علوم پزشکیآموزشالمللی سازي بسته بین

:محور 
علوم پزشکی کشور آموزشاعتباربخشی بین الملل دانشگاه و موسسات 

:اهداف - 1

پژوهشی، درمانی آموزشیالمللی ریزي در جهت اخذ استانداردهاي بینبرنامه ،
المللیها و استانداردهاي بینو پژوهشی براساس آخرین روشآموزشیهاي توسعه فعالیت
المللی ساختن ساختار دانشگاهبینهاي دانشگاه و گسترش توانمندي
استقرار استانداردهاي حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی
تالش در راستاي تأمین رضایت خاطر ذینفعان

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف- 2
: نقاط قوت 
المللیکسب گواهی اعتباربخشی بین
 آموزش، متخصصان، دانشگاهیان و آموزشیاطمینان بخشی به دولت، جامعه، مسئوالن اجرائی موسسات

ارائه شدهآموزشدر مورد کیفیت گیرندگان
 از طریق تدوین شاخص ها و دستورالعمل هاي الزم براي ارزشیابیآموزشیبهبود کیفیت
داومتشویق دانشگاه براي بهبود دایمی از طریق ارزشیابی هاي م
فراهم کردن امکان جمع آوري سیستماتیک اطالعات در مورد واحدهاي مورد ارزشیابی
 آموزشیجامعیت فرآیند ارزشیابی که مانع از ساده انگاري در زمینه درك پیچیدگی فرآیند هاي

.می گردد
 آن را مورد تهدید قرار دهد آموزشیحمایت از دانشگاه در برابر فشارهایی که ممکن است کارایی.
المللتمایل دانشجویان غیرایرانی به تحصیل در پردیس بین

:نقاط ضعف 
 آموزشعدم توجه به عوامل مختلف محیطی و روندها در اثربخشی
ناکافی بودن انگیزه کارکنان جهت شرکت در دوره ها

:شاخص هاي پایش -3
اعتباربخشی بین المللی می شوندهایی که وارد فرآیند تعداد دانشگاه.
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هایی که اعتباربخشی بین المللی آنها مورد تأیید قرار می گیردتعداد دانشگاه.
هاي علوم پزشکی کشور با توجه به سیستم رتبه بندي استاندارد بین المللی اجراي رتبه بندي دانشگاه
 المللی قرار می گیرندکه مورد اعتباربخشی و ارزشیابی بین آموزشیتعداد برنامه هاي.

:اقدامات پیشنهادي -4
پزشکیعلومآموزشنمودنالمللیبینجهتعلمیهیأتاعضايتوانمنديارتقاي

افزایی و ارتقاء وجهه علمی دانشگاهبسترسازي در راستاي شهرت
سازي دانشگاهالمللیهاي مناسب جهت بینتوسعه زیرساخت
آموزشهاي خارجی جهت برگزاري دوره هاي مشترك انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه
هاي علوم پزشکی و غیر هاي بین المللی اعتباربخشی جهت اعتباربخشی سایر دانشگاههمکاري با سازمان

پزشکی 
براي بین المللی شدن و برگزاري کالس ها براي جذب آموزشیهاي اعتباربخشی بین امللی گروه

دانشجویان بین المللی
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: مجازي در علوم پزشکیآموزشبسته توسعه 

مجازي علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایرانآموزشاندازي و استقرار مرکز طراحی، راه: محور

آموزشیمعاونت / مجازيآموزشواحد :متولی

:اهداف مندرج در سند- 1

 جهت تسهیل استفاده از آموزشیمجازي به مرکز آموزشتبدیل واحدMOOCS
آموزشیي محتوادیتوليافزارهااستفاده ازنرمشیوه با یعلمهیاتياعضاییآشناAdobe, Camtesia, Captivate, Elcta Live
کولوم ها به منظور ارائه محتواها در بستر یکوریبه روز رسانMOOCSيمجازيدر فضایمل
يکتابخانه مجازيو راه اندازیطراح
يبه صورت مجازیپودمانيهادورهيو برگزاریطراح
یعلمهیاتو جذب يتوانمندسازيهاکارگاهيبرگزاريهاساختریگسترش ز

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه براساس اهداف- 2

 سیستم مدیریت یادگیري الکترونیکی خود را دوباره فعال 1393دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال
افزار مورد استفاده دانشگاه علوم پزشکی مجازي دانشگاه مشابه نرمافزار موراستفاده در نرم. ساخت

.باشدمی
 دانشگاه علوم پزشکی ایران در کمیته مشورتی دانشگاه علوم پزشکی مجازي نمایندگانی دارد که در

.همکاري نزدیکی دارندMOOCSافزاري ملی اندازي بسته نرمطراحی و راه
 توانند در بسته ون شروع به تولید محتواي استاندارد کرده که میاکنمجازي دانشگاه همآموزشواحد

.همکاري مؤثري داشته باشدMOOCSافزاري ملی نرم

 اندازي سایت اندازي سامانه راند مجازي، راهاقدام به راه1394مجازي در سال آموزشواحد
.نموده استAdobe Connectافزار برگزاري جلسات مجازي از طریق نرمPMPهاي برگزاري آزمون

هاي آزمون و بانک سواالت سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی دانشگاه مجهز به سیستم
.سازدرا فراهم میe-portfolioباشد که امکان تهیه می
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:هاي پایششاخص-3

میزان و تعداد دفعات ارتقاء سیستم مدیریت یادگیري الکترونیکی
هاي مربوط در جهت استفاده از پروژه نامهتعداد تفاهمMOOCSهاي و برگزاري تعداد دوره

پودمانی و کوتاه مدت مجازي طراحی شده
 واحدهاي درسی٪25پوشش محتواي الکترونیکی
هایی که با تعداد درسe-portfolio , e-logbookشوندارزیابی می.

:اقدامات پیشنهادي-4
1ناظر به هدف 

الزم  يهاها و دستورالعملنامهنییآنیتدو
در دانشگاهيسازيدر جهت گسترش مجازاراتیاختضیتفو
متخصصيرویجذب ن

2ناظر به هدف 
مرتبطيهاکارگاهيبرگزار
آموزشیيمحتواهیالزم جهت تهيهاساختریزجادیا

3ناظر به هدف 
یدرسيهابرنامهیگروه جهت بروزرسانرانیجلسات با حضور مدلیتشک
را دارا باشنديسازيمجازتیکه قابلییواحدهاییدر جهت شناسایعلمتیهئياز اعضاینظر سنج.

4ناظر به هدف .1
يها جهت راه اندازدانشگاهيموجود ساختارهاتیوضعیبررس.1
يدانشگاه مجازيساخت الزم جهت راه اندازریزجادیا.2

5ناظر به هدف 
يجهت الگو بردارنهیزمنیموسسات فعال در اها و دانشگاهیبررس.1
دوره هايمتخصص جهت برگزاريرویجذب ن.2
دوره هايالزم جهت برگزاريساخت هاریزجادیا.3
شدهیطراحيدوره هایابیالگو و مدل ارزهیته.4

6ناظر به هدف 
سازي مجازيهاي توانمندهمکاري با واحد توانمندسازي جهت ایجاد برنامه.1

: ء نظام ارزیابی و آزمون هاي علوم پزشکیارتقابسته 
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:محور

ارتقاي آزمونهاي علوم پزشکی با بهره مندي از تجربیات بین الملی
:متولی
)EDC(علوم پزشکیآموزشتوسعه و مطالعات مرکز 

درمانیآموزشیدفاتر توسعه دانشکده هاي تابع و مراکز 
:اهداف مندرج در سند- 1
 سواالت آزمون هااستاندارد سازي
 استفاده از روش هاي جدید نمره سازي
 ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیري و خدمات آینده

.داوطلبان باشد
آماده سازي داوطلبان براي موفقیت در آزمون هاي استاندارد
 استفاده از بانک تست موسسات بین المللی سنجش
 از تجربه هاي موجود جهانی براي ارتقاء مرکز سنجش پزشکی استفاده
به کارگیري و بومی سازي تکنیک ها و شیوه هاي نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران
:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف- 2
 ضعف در سنجش روایی ابزارهاي ارزیابی دانشجویان
 ضعف در سنجش پایایی ابزارهاي ارزیابی دانشجویان
 انتهاي دوره (وارزیابی پایانی ) در طول دوره ( ضعف ایجاد تعادل بین ارزیابی تکوینی(
 ضعف در استفاده از روشهاي نوین ارزیابی دانشجویان
 آموزشضعف در رعایت اصول روشهاي ارزیابی مطابق با اهداف
ضعف در ارزشیابی روشهاي ارزیابی با استفاده از ارزشیابی سنجش یادگیري و غیره
: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف-3

پوشش کامل نقاط ضعف طی یک برنامه سه ساله

:پایشهايشاخص-4
 میزان کاهش خطاهاي سواالت
 میزان افزایش درصد توانمندي هاي علمی
 درصد قوانین و آئین نامه هاي اصالح شده متناسب با تغییرات
تعداد روشهاي جدید پذیرش دانشجو
تعداد فعالیت در راستاي آزمون هاي بین المللی
میزان افزایش سواالت بانک تست
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تعداد سواالت مؤسسات بین المللی در بانک تست سنجش
:اقدامات پیشنهادي- 5
 علمی دفاتر توسعه با روش هاي  بهبود مستمر فرایندهاي ارزشیابی و ارزیابی هیاتآشنایی اعضاي

دانشگاه از آموزشپزشکی عمومی وتسري آن به سایر گروهاي آموزشبراساس استانداردهاي فدراسیون 
طریق برنامه هاي توانمندسازي و بولتن هاي علمی

 که شامل معیار قبولی نیز می آموزشیتعریف و تدوین روش هاي ارزیابی دانشجویی توسط گروهاي
.شود
 از طریق پژوهش هاي کاربرديآموزشیسنجش روایی و پایایی ابزارهاي ارزیابی جاري در گروه هاي
انداردایجاد تعادل بین ارزیابی تکوینی و ارزیابی پایانی بر اساس روش هاي علمی و متون است
 علمی در استفاده از روشهاي نوین ارزیابی دانشجویان از طریق ایحاد سازو هیاتجلب مشارکت اعضاي

کارهاي تشویقی
 در ارزیابی ها به منظور  ارتقاء یادگیري آموزشیاستفاده از جدول مشخصات مطابق با اهداف
نشجویان توسط اخذ گزارش ساالنه از دانشکده ها در مورد برنامه هاي ارزیابی داEDC به منظور

تضمین کیفیت 
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: علوم پزشکیآموزشبسته توسعه و ارتقاي زیرساخت هاي 

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

در . اخیر ضرورت تاسیس و راه اندازي رشته هاي تخصصی درسطح تحصیالت تکمیلی را ایجاب نموده است
حال حاضر تعداد قابل توجه اي از دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور داراي دپارتمان هاي متعددي براي 

رشناسی ارشد و دکتراي تخصصی می باشند که هریک به فراخور تحصیالت تکمیلی در سطح کاآموزش
این گروه از دانشجویان می آموزشجایگاه دانشگاه و رشته مورد نظر،  امکانات، حمایت ها و تسهیالت به 

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

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

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

: منطق انتخاب هدف افق - 2
به نظر می رسد با توجه به اهمیت جایگاه رشته هاي تخصصی در حل معضالت نظام سالمت و بهداشت 

توجه به کیفیت پایان نامه ها بعنوان یکی از خروجی ها و دستاوردهاي این دوره ها جنبه کامال بنیادین 
. دارد

بررسی وضعیت موضوع هدف در مقایسه با سایر کشورها -3
هر چند که اطالعات در این زمینه کامل، به روز و یکدست نمی باشد اما با بررسی بعمل آمده به نظر میرسد 
فورمت یکسانی براي ارزشیابی کیفی پایان نامه هاي وجود نداشته و غالبا بر مبناي جایگاه دانشگاه ، رشته و 

پایان نامه اي و حل برخی از معضالت با این وصف تناسب بین خروجی هاي . اساتید مرتبط انجام می گردد
نظام سالمت و بهداشت هر کشور میتواند مالك مناسبی براي کیفیت کارهاي تحقیقاتی در سطح تحصیالت 

تر ثبت اختراع و ادفدر این راستا در برخی از دانشگاه راه اندازي واحدهاي ترجمان دانش و . تکمیلی باشد
زمینه مناسیب را براي کاربردي بودن و بررسی تحقیقات و فناوري هايمعاونتو ارتباط با صنعت درابداع

که از این نظر با تالش هاي انجام شده در دانشگاه هاي کشور نیز . کیفی پایان نامه ها فراهم اورده است
.تطبیق دارد

:محور
ربیت دانشجویان دست اندرکار تآموزشینقشه راه بقا براي تقویت زیر ساخت هاي تجهیزاتی گروه هاي 

) کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی(تحصیالت تکمیلی 
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:متولی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

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

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

آموزشیعملکرد 
 عملی دوره هاي تحصیالت تکمیلیآموزشارتقاي کیفیت
ارتقاي کیفیت پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی
 افزایش ضریب تأثیر)Impact Factor ( انتشارات علمی حاصل از دوره هاي تحصالت تکمیلی

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف- 2
با دانشجویان تحصیالت تکمیلی، دفتر مدیریت پژوهشی، دفتر ثبت آموزشیدر حال حاضر وجود گروه هاي 

اختراعات، ترجمان دانش، نوآوري ها و مالکیت معنوي، مراکز تحقیقاتی، بسته هاي حمایتی پژوهشی و 
بر گزاري کارگاه هاي مرتبط، تشکیل . برخی آیین نامه هاي مرتبط و دستور العمل ها در دانشگاه وجود دارد

نوآوري، خالقیت و ثبت اختراعات و آموزشدر زمینه پژوهش و آموزشیاتی، فعالیت هاي بانک اطالع
. مالکیت معنوي در حال انجام است

شاخص هاي پایش-3
میزان بودجه تخصیص یافته به گروه هاي مختلف براي تأمین تجهیزات آزمایشگاهی
در مرزهاي دانشتعداد پایان نامه هاي ثبت شده در جهت تولید محصول یا پژوهش
ضریب تأثیر(بررسی کیفیت مقاالت حاصل از پایان نامه هاي دانشجویی)Impact Factor( مجله و

در بازه هاي مختلف) تعداد استنادات به مقاله
اقدامات پیشنهادي-4

 ساماندهی نحوه پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر اساس پتانسیل دانشگاه و گروه ها
 ساماندهی و شفافیت در گرایش تحقیقاتی گروه ها و اساتید
 ساماندهی نحوه توزیع پایان نامه ها در گروه ها
تدوین اولویت بندي بودجه اي براي پایان نامه ها
  اصالح آیین نامه ها در ارتباط با انتخاب موضوع، مدت پژوهش، نحوه دفاع و داوري
ط با صالحیت اساتید در مشارکت در پایان نامه ها بعنوان تدوین آیین نامه هاي جدید در ارتبا

اساتید راهنما و مشاور 
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 پیشنهاد تغییر در نحوه اعالم پایان دوره پژوهشی و فارغ التحصیل شدن بر مبناي چاپ مقاله بجاي
نگارش پایان نامه و برگزاري جلسه دفاع  از طریق تدوین و تصویب آیین نامه هاي الزم 

رهاي الزم براي نقد و پایش دوره اي پایان نامه هاي هر گروه تدوین راهکا
راه اندازي سامانه ثبت نوآوري هاي آمورشی
به روز رسانی بانک اطالعات پایان نامه ها و نوآوري ها در دانشگاه
 برگزاري و شرکت اجباري در کارگاه هاي مرتبط براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی در بدو ورود به

دوره 
 نوآوري و خالقیتآموزشبرگزاري کارگاه ها ي
 ایجاد تعامل سازنده بین رشته هاي مختلف پزشکی
 مراکز درمانی( ایجاد تعامل سازنده دانشگاه و بالین(
حمایت از ایده هاي جدید
 حمایت ویژه از پایان نامه هاي کاربردي مبتنی بر  نتایج پایان نامه هاي بنیادین
 برنامه ریزي جهت اجراي برنامهمرکز شناسایی و جذب ایده هاي نوین پژوهشی و ایجاد سامانه و یا

startup innovation دانشگاهدر
اعضاي هیات علمی و دانشجویانرتقاي قابلیت ا
 توسعه زیر ساخت هاي موجود دانشگاه
 گسترش و افزایش حمایت مالی در تمام مراحل اجراي پایان نامه تا چاپ مقاالت
 نمودن و تدوین ایین نامه هاي جدید سامانه تشویق مقاالت  به روز
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: ماموریت هاي ویژه
: گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1

آموزشیدر حال حاضر اطالعات دقیقی از اقدامات دانشگاه هاي کشور درخصوص وضعیت ارزشیابی 
امید می رود با اقدامات انجام شده اگر هم اقدامات پراکنده اي . در دست نیستآموزشیبیمارستان هاي 

در آموزشدرمانی یکپارچگی الزم براي بهبود کیفیت آموزشیصورت گرفته وبا انجام اعتبار بخشی مراکز 
.بیمارستان ها صورت گیرد

:بررسی وضعیت رشته در مقایسه با کشورهاي منطقه- 2
.هانی بیشتر بر پایه موسسات و برنامه صورت گرفته استاعتبار بخشی هاي ج

:جمع بندي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها-3
:مهمترین نقاط قوت عبارتند از 

وجود مراکز توسعه در دانشگاه ها
 آموزشیتاسیس دفاتر توسعه در اغلب بیمارستانهاي
 مقاطع تخصصی و فوق تخصصیوجود برنامه هاي راهبردي براي برنامه هاي درسی در
وجود برنامه راهبردي پزشکی عمومی

:نقاط ضعف عبارتند از 
 با مفاهیم اعتبار بخشیآموزشیآشنایی کم اعضاي هیات علمی مستقر در بیمارستانهاي
نداشتن سابقه ارزیابی مستمر بدلیل بار کاري زیاد نهادهاي بیمارستانی
نبود متولی ارزشیابی در بیمارستانها

:تهدیدها عبارتند از 
 درونی و بیرونی(نبود سازوکار تشویق در انجام ارزشیابی(
عدم تخصیص اعتبار الزم براي انجام ارزیابی در سطح کشوري و دانشگاهی
آشنایی کم مدیران و روساي بیمارستانها با موضوع اعتباربخشی بطورخاص و ارزشیابی بطور عام
آموزشنیز اعضاي هیات علمی در مقوله درمان و تداخل وظایف متعدد بیمارستانها و
دستورالعملهاي حوزه درمان و اولویت دادن به درمان در بیمارستانها

:فرصتها عبارتند از
عزم جدي وزارت متبوع یراي اجراي اعتباربخشی
 را فراهم نمودهآموزشاجراي بسته هاي تحول که زمینه پرداختن به
 دانشگاه هااعطاي اعتبار مالی الزم به

:شناسایی دانشگاه ها و دست اندرکاران غیردانشگاهی کشور فعال در عرصه مربوط-4
.با توجه به کشوري بودن برنامه و الزام قانونی موجود نیاز به شناسایی دانشگاه ها نیست
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: دست اندرکاران تهیه سند- 5
مدیران و دست اندر کاران ذیربط در وزارت متبوع و مدیران ومشاورین دانشگاهی  همراه با مدیان ستادي 

. وزارت بهداشتآموزشیمعاونت 
:نحوه جلب مشارکت دست اندرکاران در تهیه سند-6

:تعیین افق آینده- 7
هاي کشورانجام اعتبار بخشی با پوشش کامل در کلیه دانشگاه : افق کوتاه مدت
ایجاد اصالحات جزیی در راستاي بهبود کیفیت و روند هاي موجود در بیمارستان : افق میان مدت

در استاندارد هاي پایهآموزشیهاي 
هاي بالینیآموزشرسیدن به استانداردهاي کیفی و کمک به بین المللی شدن :افق بلند مدت

:ملزومات تحقق افق آینده-8
ي اجراي فرآیند هاي اعتبار بخشی تخصیص اعتبار الزم برا
 انجام مستمر ارزیابی هاي درونی
بازرسیهاي دوره اي ارزیابی بیرونی بمنطور اعطاي مجدد گواهی اعتبار بخشی.
 تدوین نظام جامع پایش ارزیابی هاي درونی و بیرونی
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: گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1
پزشکی به منظور اعتبار بخشی مراکز و آموزشدر حال حاضر ساختار عملیاتی در وزارت بهداشت درمان و 

عموم سازمان ها، موسسات و مراکز و واحدهاي غیردولتی . مهارتی و حرفه اي وجود نداردآموزشهاي برنامه
پزشکی آموزشهداشت درمان و ها می نمایند مجوزي از سوي وزارت بآموزشکه اقدام به برگزاري این نوع 

ها و نهادها به خوبی شرح داده شده و این در حالی است که سامانه تفصیلی در برخی از وزارتخانه . ندارند
هاي مهارتی و حرفه اي را در حیطه خود راهبري و نظارت آموزشسالهاست که به صورت عملیاتی حوزه 

.می کنند
کشور زیر نظر وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی شبکه گسترده اي از اي به طور شاخص سازمان فنی و حرفه 

هم اکنون بر روي . ها را در کشور به مدد تعداد زیادي واحد زیر مجموعه اداره می نمایدآموزشاین نوع 
شود و طبق فرآیندهاي معین تارنماي این سازمان انبوهی از استاندارد برنامه هاي مختلف مشاهده می

حوزه . هاي مهارتی و حرفه اي کسب می نمایندآموزشي از این سازمان مجوز الزم را براي ارائه مراکز مجر
مثال . هاي پیشرفته را شامل نمی شودآموزشعملکردي این سازمان بیشتر بر مخاطبان عام قرار داشته و 

انشگاه جامع علمی و د. کاربردي زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است–دیگر دانشگاه جامع علمی 
هاي آموزشزیر مجموعه در سراسر کشور سهم بزرگی در 2000کاربردي با در اختیار داشتن نزدیک به 

.باشدتر را دارا میحرفه اي و مهارتی در سطوح پیشرفته
ها با مشکالت آموزشپزشکی در راهبري و نظارت نظامند این نوع آموزشعدم ورود وزارت بهداشت درمان و 

.توان اشاره نمودراوانی همراه بوده است که از جمله آنها به موارد زیر می ف
هاآموزشاي در اجراي این اي و برنامههاي موسسهعدم وجود استاندارد
ها عدم کنترل کیفی در اجراي این برنامه
هاهاي حاصل از برنامهمشکل به رسمیت شناخته نشدن گواهینامه
هاي دولتی و غیر دولتی در اجراي این برنامه ها بدون آنکه به ها و بخشارگانها ورود سایر نهاد

. لحاظ موقعیت تعریف شده سازمانی وجاهت و یا توانمندي الزم را براي این مهم داشته باشند
 هاي حرفه اي و مهارتی در نظام سالمتآموزشعدم گسترش هدفمند و برنامه محور

:مقایسه با کشورهاي منطقهبررسی وضعیت رشته در - 2

:جمع بندي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها-3
هاي مهارتی و حرفه اي در نظام سالمت از نقاط متعدد قوت و ضعف درونی و نیز آموزشاجراي نظام اعتبار بخشی 

.شودهاي خارجی برخوردار است که در زیر به اختصار به آنها اشاره میها و تهدیدفرصت

نقاط قوت
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.توجه ویژه دست اندرکاران ارشد نظام سالمت به اجراي نظام اعتبار بخشی
 پزشکیآموزشاي در وزارت بهداشت درمان وهاي مهارتی و حرفهآموزشتصویب اساسنامه
 علوم آموزشهاي مهارتی و حرفه اي در سند تحول و نوآوري در آموزشقرارداشتن نظام اعتبار بخشی

پزشکی
اي هاي مهارتی و حرفهآموزشت قوي اسناد باال دستی نظام جمهوري اسالمی ایران از اجراي حمای

نقاط ضعف
 هاآموزشپزشکی براي راهبري این آموزشعدم وجود تشکیالت ستادي در وزارت بهداشت درمان و
 هاآموزشعدم وجود اعتبار و بودجه معین بر حمایت از گسترش این
هاي سازمانی در وزارت سازمان برنامه و بودجه در ایجاد تشکیالت جدید و ایجاد پستهاي موجود محدویت

پزشکی و نیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به عنوان آموزشبهداشت درمان و 
دانشگاه مجري 

هافرصت
هاي نیمه دولتی و غیر دولتی و شرکت هاي دانش بنیان براي هاي و سازمانانگیزه بسیار زیاد نهاد

مشارکت 
آموختگان نظام سالمت براي شرکت در این دوره ها و دریافت تمایل زیاد مخاطبین عام و نیز دانش

گواهی
 درآمدزایی و خلق ثروت
دلیل هاي خارجی از نظام اعتبار بخشی به ها و نهادهاي احتمالی دستگاهامکان جلب حمایت

ها در کارآفرینی و بازدهی سریع آنهانقش موثر این برنامه
تهدیدها
در اخذ مجوز فعالیت توسط مراکز مجري بها انگیزه انتفاع مالی ایجاد مفسده
 دشواري پایش بر روي مراکز و برنامه ها به دلیل گستردگی آنها
تداخالت رشته اي در میان ذینفعان
و ظرفیت هاي آن در مقایسه با فشار نیاز هاي فوري و گسترده کندي رشد نظام اعتبار بخشی

جامعه
شناسایی دانشگاه ها و دست اندرکاران غیردانشگاهی کشور فعال در عرصه مربوط

هم اکنون مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی متعدد به طور غیر رسمی در اجراي این برنامه ها به طور 
.محدود و پراکنده عمل می نمایند

بوده که با حمایت معاونت ) کمک بهیار(کمک پرستار آموزشها ترین مثال اجراي این برنامهشاید گسترده
ها، جهاد دانشگاهی و به طور غیر پرستاري وزارت متبوع و توسط سازمان نظام پرستاري برخی دانشگاه
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هاي مهارتی و آموزشبا این وجود می توان گفت مجموعه . باشدرسمی نهادهاي دیگر در حال اجرا می
مطابق اساسنامه . شوداي در نظام سالمت سامان نداشته و به صورت اتفاقی و غیر هدفمند ارائه میحرفه

پزشکی است آموزشوزارت بهداشت درمان و آموزشیاي و مهارتی که مصوب معاونت هاي حرفهآموزش
توانند به عنوان مراکز مجري مداوم جامعه پزشکی میآموزشمراکز زیر مشروط به اخذ مجوز از اداره کل 

:فعالیت نمایند
هاي علوم پزشکی عالی داراي مجوز شوراي گسترش دانشگاهآموزشها و مؤسسات کلیۀ دانشگاه
پزشکی آموزشهاي علمی وزارت بهداشت، درمان و هاي علمی مصوب کمیسیون انجمنانجمن
 که تحت اعتبار بخشی قرار گرفته انداي  غیردولتی در حوزه سالمتهاي مهارتی و حرفهآموزشمؤسسات.
پزشکی آموزشدولتی غیروابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزشیها و مراکز مؤسسات، سازمان
شرکت هاي دانش بنیان

:شناسایی دانشگاه ها و دست اندرکاران غیردانشگاهی کشور فعال در عرصه مربوط-4
پزشکی آموزشهاي علمی وزارت بهداشت، درمان و علمی مصوب کمیسیون انجمنهاي انجمن
 که تحت اعتبار بخشی قرار اي  غیردولتی در حوزه سالمتهاي مهارتی و حرفهآموزشمؤسسات

.گرفته اند
پزشکی آموزشدولتی غیروابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزشیها و مراکز مؤسسات، سازمان
دانش بنیانشرکت هاي

: دست اندرکاران تهیه سند- 5
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی آموزشیآقاي دکتر کامران سلطانی عربشاهی معاون

درمانی ایران 
 مداوم جامعه پزشکیآموزشآقاي دکتر علی بیداري مدیر کل
 مداوم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانآموزشآقاي عباس تاجفر دبیر

:نحوه جلب مشارکت دست اندرکاران در تهیه سند-6
:تعیین افق آینده- 7

هاي الزم اقدام به اي تحت نظام اعتبار بخشی و استانداردهاي مهارتی و حرفهآموزشهاي مراکز و برنامه
-هاي مختلف نظام سالمت خواهند نمود و از این راه نیاز کشور در بهرهتربیت نیروي انسانی کارآمد در حوزه

جمهوري اسالمی ایران کشور ممتاز منطقه در ارائه . مندي از خدمات کیفی سالمت مرتفع خواهد نمود
.اي و مهارتی سالمت خواهد بودهاي حرفهآموزش

:ملزومات تحقق افق آینده-8
ي تحت نظام اعتبار بخشی التزام عملی به فعالیت مراکز مجر
 پزشکی در پاسداري از ارکان نظام اعتبار آموزشسیاست واحد و مستمر وزارت بهداشت، درمان و
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بخشی
 تهیه قوانین، مقررات و ضوابط الزم براي شکل دادن به فرآیندها و تثبیت آنها
 در مقابل ) امعهمطابق با برآورد نیازهاي ج(هاي تقاضا محور آموزشجهت گیري به سمت ارائه

)مطابق با تمایل مراکز مجري(هاي عرضه محور آموزش
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ترجمان ماموریت محوله
پزشکی با عنوان آموزشگذار در وزارت بهداشت، درمان و تشکیل نهاد ارشد سیاست:  الف

:با شرح وظایف زیر» ايحرفهومهارتیهايآموزشعالیشوراي«
ايهاي مهارتی و حرفهآموزشهاي کلی تدوین و تصویب سیاست
اي در حوزه سالمت هاي مهارتی و حرفهآموزشهاي تصویب آیین نامه نحوه تعیین شهریه برنامه

اي هاي مهارتی و حرفهآموزشکمیسیون پیشنهاد شده توسط 
اي در حوزه سالمت مهارتی و حرفهآموزشیهاي مراکز و برنامهاعتباربخشی هاينامهآیینتصویب

ايهاي مهارتی و حرفهآموزشکمیسیون پیشنهاد شده توسط 
هاي مهارتی و حرفه اي زیر نظر اداره کل آموزش«تشکیل اداره ستادي تحت عنوان ادراه : ب

که همکاري با دانشگاه علوم پزشکی ایران داراي شرح وظایف » مداوم جامعه پزشکیآموزش
:زیر می باشد

و ارائه آن به کمیسیونايمهارتی و حرفهآموزشیهاي مراکز و برنامهاستانداردهاي تهیه پیش نویس
 ها و موضوعات ارجاع شده از کمیسیونسرفصلبررسی و اظهار نظر تخصصی در خصوص
 ی مربوطه آموزشهاي ی مهارتی و حرفه اي و تدوین دورهآموزشپیشنهاد عناوین برنامه هاي(Course

Plan) ضوابط تعیین شده توسط کمیسیونبر اساس
ها از نظر شرایط فراگیران، مدرسین و فضاي ها و ضوابط اجراي برنامهتدوین دستورالعمل

و ارائه آن به کمیسیونمورد نیازآموزشی
اي در هاي مهارتی و حرفهآموزشآوري ادواري اطالعات از مراکز مجري ریزي براي جمعبرنامه

هارد آنو پایش عملکحوزه سالمت
ارائهواي هاي مهارتی و حرفهآموزشهاي کسب مجوز مراکز متقاضی ارائه برنامهدرخواستبررسی

کمیسیونبهپیشنهاد
بررسی ارجاعات ، مکاتبات و شکایات مربوطه
 اي سالمت و مدیریت اطالعات آنهاي مهارتی و حرفهآموزشبه روزرسانی سامانه جامع
اي در حوزه سالمتمهارتی و حرفهآموزشیهاي نظارت بر حسن عملکرد مراکز و اجراي برنامه
 پشتیبانی کارشناسی و علمی و بهینه سازي فرآیندهاي مؤثر در تصمیم گیري کمیسیون و اداره

ايهاي مهارتی و حرفهآموزش
کمیسیون «هاي مهارتی و حرفه اي تحت عنوان آموزشتشکیل کمیسیون معین شوراي عالی : ج

.»ايهاي مهارتی و حرفهآموزش
 این کمیسیون نقش تسریع در انجام امور را بر عهده داشته و به این منظور اختیاراتی از شوراي عالی

اي دریافت می کندهاي مهارتی و حرفهآموزش
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شرح وظایف کمیسیون به شرح زیر خواهد بود:
اي در هاي مهارتی و حرفهآموزشهاي مراکز و برنامهاعتباربخشی نامهآیینري ادواري تدوین و بازنگ

براي تصویب شوراي عالی آن به پیشنهادحوزه سالمت و 
 هاي مهارتی و آموزشاز مراکز هاي مهارتی و حرفه اي آموزشبررسی گزارشات کارشناسی اداره

تاسیس، تعلیق و یا  (مورد وضعیت صدور مجوز مربوطه گیري در و تصمیماي در حوزه سالمت حرفه
در خصوص مراکز و برنامه ها) لغو مجوز

 اي در حوزه سالمت هاي مهارتی و حرفهآموزشتصویب موضوعات مشمول
ايتصویب استانداردهاي مراکز و برنامه هاي مهارتی و حرفه
 اي در حوزه سالمت و مهارتی و حرفههايآموزشبازنگري و تدوین پیشنویس آیین نامه تعیین شهریه

آن به شوراي عالی  براي تصویبپیشنهاد 
ايهاي مهارتی و حرفهآموزشصالحیت  مؤسسین مراکز مجري تعیین احراز

نظر به اینکه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران واحد مجري مأمور از سوي معاونت 
اي است ضروري هاي مهارتی و حرفهآموزشپزشکی در حوزه اعتبار بخشی آموزشوزارت بهداشت، درمان و

هاي شمرده مداوم جامعه پزشکی برخی از مسئولیتآموزشاست تا پس از مذاکره و هماهنگی با اداره کل 
.شده در فوق را برعهده داشته یا در آنها مشارکت نماید

ايهاي مهارتی و حرفهآموزشتشکیل سامانه : د
مداوم جامعه پزشکی راه اندازي می شود وظایف زیر را بر عهده خواهد آموزشاین سامانه که در اداره کل 

:داشت
  تشکیل بانک اطالعاتی از استاندارد برنامه ها، مراکز مجري، ضوابط و آیین نامه ها
ایجاد امکان ثبت تقاضا از مراکز متقاضی
اطبان برنامه ها ایجاد امکان ثبت تقاضا از فراگیران و مخ
برقراري ارتباط و مکاتبات بین حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکی ایران و مراکز مجري
 ارائه اطالعات به متقاضیان شرکت در برنامه ها براي کمک به تصمیم گیري در انتخاب مرکز و برنامه

مورد نظر 
هاي مهارتی و حرفه اي در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی آموزشتشکیل ستاد : ه

درمانی ایران
هاي مهارتی و آموزشمداوم و جامعه پزشکی و کمیسیون آموزشاین ستاد با همکاري و هماهنگی اداره کل 

. پزشکی مجري همکار در اجراي نظام اعتبار بخشی خواهد بودآموزشاي وزارت بهداشت درمان و حرفه
انجام مراحل مختلف نظام اعتبار بخشی مراکز مجري : و

:این مراحل به ترتیب عبارتند از
 و استقرار ساختار اعتباربخشیطراحی
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 و اعالم استانداردهاي اعتباربخشیتدوین
 ارزیابی درونی توسط مراکز ارائه کننده برنامه و تکمیل پرسشنامه هاي اولیه انجام
 ارائه کننده برنامه و تهیه گزارشآوري اطالعات از مرکزجمع
 گزارش به پانل تخصصی تصمیم گیرنده ارائه
 گیري نهایی و صدور حکم توسط پانل تخصصی تصمیم
 احکام در مرجع ذیصالح و ابالغ به مراکز مربوطهتنفیذ

اهداف طرح 
:در طی دو سال اول اجراي برنامه انتظار می رود اهداف زیر محقق گردد

 که در » ه«و » د«، »ج«، »ب«، »الف«ساختهاي الزم براي اجراي طرح مشتمل بر بندهاي ایجاد زیر
.بخش ترجمان ماموریت محوله آمده است

 تهیه مقررات و آیین نامه هاي اجرایی نظام اعتبار بخشی
 ها استاندرد مراکز مجري و برنامه50تهیه حداقل
وزاعتبار بخشی حداقل یکصد مراکز مجري و ارائه مج
اعطاي گواهینامه براي حداقل یک هزار شرکت کننده

:هاي پایششاخص
هاي ایجاد شده بر اساس تعداد زیرساخت
بر اساس تعداد (ها و مقررات تصویب شده تعداد آیین نامه(
 بر اساس تعداد(تعداد استانداردهاي تصویب شده(
 تعداد مجوزهاي صادر شده براي مراکز مجري
 صادر شده براي شرکت کنندگان در برنامه هاتعداد گواهی
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:هاي مشتركماموریت
:محور

دست اندرکار تربیت دانشجویان آموزشینقشه راه بقا براي تقویت زیر ساخت هاي تجهیزاتی گروه هاي 
) کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی(تحصیالت تکمیلی 

:متولی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

مندرج در سنداهداف - 1
 ترمیم بخشی از کاستی هاي موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیالت تکمیلی در

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

آموزشیعملکرد 
 عملی دوره هاي تحصیالت تکمیلیآموزشارتقاي کیفیت
تقاي کیفیت پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلیار
 افزایش ضریب تأثیر)Impact Factor ( انتشارات علمی حاصل از دوره هاي تحصالت تکمیلی

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف- 2
ثبت با دانشجویان تحصیالت تکمیلی، دفتر مدیریت پژوهشی، دفترآموزشیدر حال حاضر وجود گروه هاي 

اختراعات، ترجمان دانش، نوآوري ها و مالکیت معنوي، مراکز تحقیقاتی، بسته هاي حمایتی پژوهشی و 
بر گزاري کارگاه هاي مرتبط، تشکیل . برخی آیین نامه هاي مرتبط و دستور العمل ها در دانشگاه وجود دارد

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

شاخص هاي پایش-3
میزان بودجه تخصیص یافته به گروه هاي مختلف براي تأمین تجهیزات آزمایشگاهی
تعداد پایان نامه هاي ثبت شده در جهت تولید محصول یا پژوهش در مرزهاي دانش
 ضریب تأثیر(هاي دانشجوییبررسی کیفیت مقاالت حاصل از پایان نامه)Impact Factor( مجله و

در بازه هاي مختلف) تعداد استنادات به مقاله
اقدامات پیشنهادي-4

 ساماندهی نحوه پذیرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی بر اساس پتانسیل دانشگاه و گروه ها
 ساماندهی و شفافیت در گرایش تحقیقاتی گروه ها و اساتید
ه توزیع پایان نامه ها در گروه ها ساماندهی نحو
تدوین اولویت بندي بودجه اي براي پایان نامه ها
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  اصالح آیین نامه ها در ارتباط با انتخاب موضوع، مدت پژوهش، نحوه دفاع و داوري
 تدوین آیین نامه هاي جدید در ارتباط با صالحیت اساتید در مشارکت در پایان نامه ها بعنوان

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

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

دوره 
 نوآوري و خالقیتآموزشبرگزاري کارگاه ها ي
رشته هاي مختلف پزشکی ایجاد تعامل سازنده بین
 مراکز درمانی( ایجاد تعامل سازنده دانشگاه و بالین(
حمایت از ایده هاي جدید
 حمایت ویژه از پایان نامه هاي کاربردي مبتنی بر  نتایج پایان نامه هاي بنیادین
 برنامهبرنامه ریزي جهت اجراي ایجاد سامانه و یا مرکز شناسایی و جذب ایده هاي نوین پژوهشی و

startup innovation دانشگاهدر
اعضاي هیات علمی و دانشجویانرتقاي قابلیت ا
 توسعه زیر ساخت هاي موجود دانشگاه
 گسترش و افزایش حمایت مالی در تمام مراحل اجراي پایان نامه تا چاپ مقاالت
  به روز نمودن و تدوین ایین نامه هاي جدید سامانه تشویق مقاالت
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: گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1
آموزشیدر حال حاضر اطالعات دقیقی از اقدامات دانشگاه هاي کشور درخصوص وضعیت ارزشیابی 

امید می رود با اقدامات انجام شده اگر هم اقدامات پراکنده اي . در دست نیستآموزشیبیمارستان هاي 
در آموزشدرمانی یکپارچگی الزم براي بهبود کیفیت یآموزشصورت گرفته وبا انجام اعتبار بخشی مراکز 

.بیمارستان ها صورت گیرد
:بررسی وضعیت رشته در مقایسه با کشورهاي منطقه- 2

.اعتبار بخشی هاي جهانی بیشتر بر پایه موسسات و برنامه صورت گرفته است
:جمع بندي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها-3

:عبارتند از مهمترین نقاط قوت 
وجود مراکز توسعه در دانشگاه ها
 آموزشیتاسیس دفاتر توسعه در اغلب بیمارستانهاي
وجود برنامه هاي راهبردي براي برنامه هاي درسی در مقاطع تخصصی و فوق تخصصی
وجود برنامه راهبردي پزشکی عمومی

:نقاط ضعف عبارتند از 
 با مفاهیم اعتبار بخشیآموزشیآشنایی کم اعضاي هیات علمی مستقر در بیمارستانهاي
نداشتن سابقه ارزیابی مستمر بدلیل بار کاري زیاد نهادهاي بیمارستانی
نبود متولی ارزشیابی در بیمارستانها

:تهدیدها عبارتند از 
 درونی و بیرونی(نبود سازوکار تشویق در انجام ارزشیابی(
تخصیص اعتبار الزم براي انجام ارزیابی در سطح کشوري و دانشگاهیعدم
آشنایی کم مدیران و روساي بیمارستانها با موضوع اعتباربخشی بطورخاص و ارزشیابی بطور عام
 آموزشتداخل وظایف متعدد بیمارستانها و نیز اعضاي هیات علمی در مقوله درمان و
 دادن به درمان در بیمارستانهادستورالعملهاي حوزه درمان و اولویت

:فرصتها عبارتند از
عزم جدي وزارت متبوع یراي اجراي اعتباربخشی
 را فراهم نمودهآموزشاجراي بسته هاي تحول که زمینه پرداختن به
اعطاي اعتبار مالی الزم به دانشگاه ها

:عرصه مربوطشناسایی دانشگاه ها و دست اندرکاران غیردانشگاهی کشور فعال در -4
.با توجه به کشوري بودن برنامه و الزام قانونی موجود نیاز به شناسایی دانشگاه ها نیست

: دست اندرکاران تهیه سند- 5
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مدیران و دست اندر کاران ذیربط در وزارت متبوع و مدیران ومشاورین دانشگاهی  همراه با مدیان ستادي 
. وزارت بهداشتآموزشیمعاونت 

:جلب مشارکت دست اندرکاران در تهیه سندنحوه -6
:تعیین افق آینده- 7

انجام اعتبار بخشی با پوشش کامل در کلیه دانشگاه هاي کشور: افق کوتاه مدت
ایجاد اصالحات جزیی در راستاي بهبود کیفیت و روند هاي موجود در بیمارستان : افق میان مدت

در استاندارد هاي پایهآموزشیهاي 
هاي بالینیآموزشرسیدن به استانداردهاي کیفی و کمک به بین المللی شدن :مدتافق بلند

:ملزومات تحقق افق آینده-8
 تخصیص اعتبار الزم براي اجراي فرآیند هاي اعتبار بخشی
 انجام مستمر ارزیابی هاي درونی
بازرسیهاي دوره اي ارزیابی بیرونی بمنطور اعطاي مجدد گواهی اعتبار بخشی.
 تدوین نظام جامع پایش ارزیابی هاي درونی و بیرونی
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: گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1
پزشکی به منظور اعتبار بخشی مراکز و آموزشدر حال حاضر ساختار عملیاتی در وزارت بهداشت درمان و 

کز و واحدهاي غیردولتی عموم سازمان ها، موسسات و مرا. مهارتی و حرفه اي وجود نداردآموزشهاي برنامه
پزشکی آموزشها می نمایند مجوزي از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزشکه اقدام به برگزاري این نوع 

ها و نهادها به خوبی شرح داده شده و این در حالی است که سامانه تفصیلی در برخی از وزارتخانه . ندارند
مهارتی و حرفه اي را در حیطه خود راهبري و نظارت هاي آموزشسالهاست که به صورت عملیاتی حوزه 

.می کنند
اي کشور زیر نظر وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی شبکه گسترده اي از به طور شاخص سازمان فنی و حرفه 

هم اکنون بر روي . ها را در کشور به مدد تعداد زیادي واحد زیر مجموعه اداره می نمایدآموزشاین نوع 
شود و طبق فرآیندهاي معین ن سازمان انبوهی از استاندارد برنامه هاي مختلف مشاهده میتارنماي ای

حوزه . هاي مهارتی و حرفه اي کسب می نمایندآموزشمراکز مجري از این سازمان مجوز الزم را براي ارائه 
مثال . نمی شودهاي پیشرفته را شامل آموزشعملکردي این سازمان بیشتر بر مخاطبان عام قرار داشته و 

دانشگاه جامع علمی و . کاربردي زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است–دیگر دانشگاه جامع علمی 
هاي آموزشزیر مجموعه در سراسر کشور سهم بزرگی در 2000کاربردي با در اختیار داشتن نزدیک به 

.باشدتر را دارا میحرفه اي و مهارتی در سطوح پیشرفته
ها با مشکالت آموزشپزشکی در راهبري و نظارت نظامند این نوع آموزشعدم ورود وزارت بهداشت درمان و 

.توان اشاره نمودفراوانی همراه بوده است که از جمله آنها به موارد زیر می 
هاآموزشاي در اجراي این اي و برنامههاي موسسهعدم وجود استاندارد
ها این برنامهعدم کنترل کیفی در اجراي
هاهاي حاصل از برنامهمشکل به رسمیت شناخته نشدن گواهینامه
هاي دولتی و غیر دولتی در اجراي این برنامه ها بدون آنکه به ها و بخشها ارگانورود سایر نهاد

. لحاظ موقعیت تعریف شده سازمانی وجاهت و یا توانمندي الزم را براي این مهم داشته باشند
هاي حرفه اي و مهارتی در نظام سالمتآموزشترش هدفمند و برنامه محور عدم گس

:بررسی وضعیت رشته در مقایسه با کشورهاي منطقه- 2

:جمع بندي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها-3
درونی و نیز هاي مهارتی و حرفه اي در نظام سالمت از نقاط متعدد قوت و ضعف آموزشاجراي نظام اعتبار بخشی 

.شودهاي خارجی برخوردار است که در زیر به اختصار به آنها اشاره میها و تهدیدفرصت
نقاط قوت
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.توجه ویژه دست اندرکاران ارشد نظام سالمت به اجراي نظام اعتبار بخشی
 پزشکیآموزشاي در وزارت بهداشت درمان وهاي مهارتی و حرفهآموزشتصویب اساسنامه
 علوم آموزشهاي مهارتی و حرفه اي در سند تحول و نوآوري در آموزشقرارداشتن نظام اعتبار بخشی

پزشکی
 اي هاي مهارتی و حرفهآموزشحمایت قوي اسناد باال دستی نظام جمهوري اسالمی ایران از اجراي

نقاط ضعف
 هاآموزشراهبري این پزشکی برايآموزشعدم وجود تشکیالت ستادي در وزارت بهداشت درمان و
 هاآموزشعدم وجود اعتبار و بودجه معین بر حمایت از گسترش این
هاي سازمانی در وزارت هاي موجود سازمان برنامه و بودجه در ایجاد تشکیالت جدید و ایجاد پستمحدویت

پزشکی و نیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به عنوان آموزشبهداشت درمان و 
دانشگاه مجري 

هافرصت
هاي نیمه دولتی و غیر دولتی و شرکت هاي دانش بنیان براي هاي و سازمانانگیزه بسیار زیاد نهاد

مشارکت 
ر این دوره ها و دریافت آموختگان نظام سالمت براي شرکت دتمایل زیاد مخاطبین عام و نیز دانش

گواهی
 درآمدزایی و خلق ثروت
هاي خارجی از نظام اعتبار بخشی به دلیل ها و نهادهاي احتمالی دستگاهامکان جلب حمایت

ها در کارآفرینی و بازدهی سریع آنهانقش موثر این برنامه
تهدیدها
در اخذ مجوز فعالیت توسط مراکز مجري بها انگیزه انتفاع مالی ایجاد مفسده
 دشواري پایش بر روي مراکز و برنامه ها به دلیل گستردگی آنها
تداخالت رشته اي در میان ذینفعان
 کندي رشد نظام اعتبار بخشی و ظرفیت هاي آن در مقایسه با فشار نیاز هاي فوري و گسترده

جامعه
ا و دست اندرکاران غیردانشگاهی کشور فعال در عرصه مربوطشناسایی دانشگاه ه

هم اکنون مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی متعدد به طور غیر رسمی در اجراي این برنامه ها به طور 
.محدود و پراکنده عمل می نمایند

ا حمایت معاونت بوده که ب) کمک بهیار(کمک پرستار آموزشها ترین مثال اجراي این برنامهشاید گسترده
ها، جهاد دانشگاهی و به طور غیر پرستاري وزارت متبوع و توسط سازمان نظام پرستاري برخی دانشگاه

هاي مهارتی و آموزشبا این وجود می توان گفت مجموعه . باشدرسمی نهادهاي دیگر در حال اجرا می
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مطابق اساسنامه . شودهدفمند ارائه میاي در نظام سالمت سامان نداشته و به صورت اتفاقی و غیر حرفه
پزشکی است آموزشوزارت بهداشت درمان و آموزشیاي و مهارتی که مصوب معاونت هاي حرفهآموزش

توانند به عنوان مراکز مجري مداوم جامعه پزشکی میآموزشمراکز زیر مشروط به اخذ مجوز از اداره کل 
:فعالیت نمایند

هاي علوم پزشکی عالی داراي مجوز شوراي گسترش دانشگاهآموزشها و مؤسسات کلیۀ دانشگاه
پزشکی آموزشهاي علمی وزارت بهداشت، درمان و هاي علمی مصوب کمیسیون انجمنانجمن
 که تحت اعتبار بخشی قرار گرفته انداي  غیردولتی در حوزه سالمتهاي مهارتی و حرفهآموزشمؤسسات.
پزشکی آموزشدولتی غیروابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزشیها و مراکز مؤسسات، سازمان
شرکت هاي دانش بنیان

:شناسایی دانشگاه ها و دست اندرکاران غیردانشگاهی کشور فعال در عرصه مربوط-4
پزشکی آموزشهاي علمی وزارت بهداشت، درمان و هاي علمی مصوب کمیسیون انجمنانجمن
 که تحت اعتبار بخشی قرار اي  غیردولتی در حوزه سالمتمهارتی و حرفههاي آموزشمؤسسات

.گرفته اند
پزشکی آموزشدولتی غیروابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزشیها و مراکز مؤسسات، سازمان
شرکت هاي دانش بنیا

: دست اندرکاران تهیه سند- 5
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی آموزشیآقاي دکتر کامران سلطانی عربشاهی معاون

درمانی ایران 
 مداوم جامعه پزشکیآموزشآقاي دکتر علی بیداري مدیر کل
 مداوم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانآموزشآقاي عباس تاجفر دبیر

:نحوه جلب مشارکت دست اندرکاران در تهیه سند-6
:تعیین افق آینده- 7

هاي الزم اقدام به اي تحت نظام اعتبار بخشی و استانداردهاي مهارتی و حرفهآموزشهاي و برنامهمراکز
-هاي مختلف نظام سالمت خواهند نمود و از این راه نیاز کشور در بهرهتربیت نیروي انسانی کارآمد در حوزه

ر ممتاز منطقه در ارائه جمهوري اسالمی ایران کشو. مندي از خدمات کیفی سالمت مرتفع خواهد نمود
.اي و مهارتی سالمت خواهد بودهاي حرفهآموزش

:ملزومات تحقق افق آینده-8
 التزام عملی به فعالیت مراکز مجري تحت نظام اعتبار بخشی
 پزشکی در پاسداري از ارکان نظام اعتبار آموزشسیاست واحد و مستمر وزارت بهداشت، درمان و

بخشی
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رات و ضوابط الزم براي شکل دادن به فرآیندها و تثبیت آنها تهیه قوانین، مقر
 در مقابل ) مطابق با برآورد نیازهاي جامعه(هاي تقاضا محور آموزشجهت گیري به سمت ارائه

)مطابق با تمایل مراکز مجري(هاي عرضه محور آموزش
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دانشگاه علو پزشکی بقیه اهللا
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طب نظامی، تروما، مواجهه با تهدیدات بیولوژیک و شیمیایی در منطقه و کشورمرجعیت علمی در دانش :محور

)عج...(دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا:متولی

:اهداف مندرج در سند

:هدف کالن
هاي توسعه دانش طب نظامی، تروما، مواجهه با تهدیدات بیولوژیک و شیمیایی در منطقه و کشور در راستاي بسته

و همکاري سایر دانشگاه هاي ) عج...(علوم پزشکی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی بقیه اآموزشتحول و نوآوري در 
.مستعد و عالقه مند

:اهداف جزیی
علوم پزشکی با آموزشتوسعه دانش طب نظامی در منطقه و کشور در راستاي بسته هاي تحول و نوآوري در - 

)عج...(بقیه امحوریت دانشگاه علوم پزشکی
علوم پزشکی با محوریت آموزشتوسعه دانش  تروما در منطقه و کشور در راستاي بسته هاي تحول و نوآوري در - 

)عج...(دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا
توسعه دانش مدیریت تهدیدات و درمان آسیب هاي ناشی از عوامل بیولوژیک در منطقه و کشور در راستاي بسته - 

)عج...(علوم پزشکی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی بقیه اآموزشوري در هاي تحول و نوآ
توسعه دانش مدیریت تهدیدات و درمان آسیب هاي ناشی از عوامل شیمیایی در منطقه و کشور  در راستاي - 

)عج...(علوم پزشکی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی بقیه اآموزشبسته هاي تحول و نوآوري در 
پدافند غیرعامل در حوزه بهداشت و درمان  در منطقه و کشور  در راستاي بسته هاي تحول و توسعه دانش - 

و همکاري دانشگاه هاي مستعد و )  عج...(علوم پزشکی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی بقیه اآموزشنوآوري در 
. عالقه مند

ي براي پاسخ مؤثر به نیازهاي هاي مورد نظر و ظرفیت سازهاي موجود کشوري در حوزهشناسایی ظرفیت- 
و مشارکت دانشگاه هاي مستعد و عالقه ) عج...(احتمالی در این حوزه با محوریت دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا

.  مند
توسعه دانش بهداشت نظامی  در راستاي پیشگیري از مخاطرات تهدید کننده سالمت نیروهاي مسلح و عموم - 

. و همکاري دانشگاه هاي عالقه مند) عج...(دانشگاه علوم پزشکی بقیه اجامعه در شرایط مختلف با محوریت 
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: تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
اعم از نیروي انسانی، تجهیزات، فضاي فیزیکی، ) عج...(زیرساخت هاي موجود در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا

منابع مالی و سایر زیرساخت هاي مرتبط با مأموریت خود که پشتیبانی از طب رزم در سپاه و سایر نیروهاي مسلح 
لمی در کشور و کشورهاي منطقه نیاز به تقویت و می باشد، در حد مطلوب ارزیابی می شود ولی براي مرجعیت ع

.باشد ها میي زیر ساختتوسعه

:وضعیت مطلوب بر اساس اهداف
و در زمینه علوم پزشکی و طب نظامی در منطقه ) و پژوهشیآموزشی(دست یافته به باالترین سطح علمی-

.توسعه یافته در طراز جهانی
عالی ممتاز، کارآمد و پیشرو در زمینه طب نظامی و علوم پزشکی در آموزشبرخوردار از مراکز تحقیقاتی و -

. علمی دانشمند ، متعهد و خالقهیاتطراز جهانی با تکیه بر محققین و 
بهره مند از باالترین توان درمانی تخصصی و فوق تخصصی در حوزه هاي علوم پزشکی بویژه طب نظامی در -

.سطح منطقه

:پایشهايشاخص
تعداد دوره هاي تکمیلی راه اندازي شده - 1
علمی جذب شده هیاتتعداد اعضاي - 2
علمی توانمند شدههیاتتعداد اعضاي - 3
)طب نظامی، تروما، مواجهه با تهدیدات بیولوژیک و شیمیایی(کشور در حوزه مأموریت آموزشیسهم سرانه - 4

: اقدامات پیشنهادي
.برنامه عملیاتی به پیوست می باشد
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ماموریت ویژه
:توسعه دانش طب نظامی و عوام بیولوژیک

: گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1
- با توجه به اینکه موارد دانش طب نظامی ، تروما و مواجهه با عوامل بیولوژیک و شیمیایی جزو مأموریت

- علوم پزشکی ارتش میو تا حدودي جزو مأموریت هاي دانشگاه ) عج...(هاي دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا
دانشگاه ... باشد، لذا در کشور رویکرد سایر دانشگاه ها ، طب نظامی نبوده و دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا

.باشدپیشرو کشور در این حوزه ها می
:بررسی وضعیت رشته در مقایسه با کشورهاي منطقه- 2

با توجه به اینکه دسترسی به اطالعات فعالیت هاي سایر کشورهاي منطقه در حوزه طب نظامی به لحاظ 
طبقه بندي بودن آن به راحتی امکان پذیر نیست و اصوالً اطالعات رسمی در این زمینه کمتر انتشار می یابد 

- با جمهوري اسالمی ایران ، نمیي آن ، در حال حاضر ارزیابی دقیقی از وضعیت کشورهاي منطقه و مقایسه
توان ارائه نمود و این ارزیابی نیازمند بررسی بیشتر می باشد، اما در حوزه طب نظامی، با توجه به سند چشم 

.انداز ، دستیابی به برترین جایگاه در منطقه در حوزه طب نظامی با برنامه ریزي امکان پذیر می باشد
:فرصت ها و تهدیدهاجمع بندي نقاط قوت و ضعف و -3

: نقاط قوت
آموزشنیروي انسانی متعهد و با تجربه در حوزه )1
رشد کمی و کیفی رشته هاي مصوب دانشگاه)2
ی پژوهشیآموزشانتشار مجالت )3
علمی به دانشجویانهیاتسرانه مناسب نسبت اعضاي )4
علمی مجرب و کارآمد بویژه در زمینه طب نظامیهیاتاعضاي )5
دوره هاي تحصیالت تکمیلی با گرایش نظامیراه اندازي و توسعه)6
وجود نظام مشاوره و راهنماي تحصیلی )7
مشارکت دانشجویان در برنامه ریزي ها)8
با مراکز تحقیقاتی تخصصی... وجود پژوهشگاه بقیه ا)9

وجود بیمارستانهاي فوق تخصصی زیر مجموعه دانشگاه)10
ه هاتعامل و تبادل دانشجو با مراکز فوق تخصصی سایر دانشگا)11

: نقاط ضعف
یآموزشکمبود نیروي انسانی بویژه در حوزه اعضاي هیئت علمی )1
نا مناسب بودن ساختار سازمانی با وظایف محوله)2
مناسب جهت ارائه خدماتآموزشیکمبود در زیرساخت هاي )3
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کمبود و توزیع نامناسب فضاي فیزیکی و تجهیزات)4
آموزشیکمبود در زیرساخت هاي الکترونیکی )5
کمبود منابع علمی در کتابخانه مرکزي )6
مطلوب نبودن خدمات خوابگاهی و رفاهی )7
محورآموزشکمبود اجراي پژوهش هاي )8
علمی هیاتمحدودیت در جذب اعضاي )9

یآموزشنا مناسب بودن سرفصل هاي طب نظامی در دوره هاي )10
: فرصت ها 

نشگاهداآموزشحمایت و تشویق ریاست دانشگاه از طرح تحول و تعالی )1
تعامل مناسب با ذي اثران)2
ثبات  عالی ترین مقام دانشگاه)3
حمایت فرماندهی کل سپاه و ستاد کل نیرو هاي مسلح  از دانشگاه با تاکید بر طب نظامی)4
آموزشیامناي همسو با اهداف هیاتوجود )5
تعامل و تبادل دانش اعضاي هیات علمی در مجامع علمی)6
نشگاههاي سپاهکسب عنوان برترین دانشگاه در دا)7
وجود پژوهشگاه در دانشگاه)8
عالی بخش سالمت کشور آموزشسند آمایش )9

وجود مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر در کشور)10
وجود اعضاي هیأت علمی توانمند در کشور)11

:تهدید ها 
ی وزارت بهد اشت با نیرو هاي مسلح و سایر آموزشتعامل نامناسب جهت تدوین آیین نامه هاي )1

هادانشگاه 
عدم تخصیص ناکافی اعتبارات جهت توسعه ي زیر ساخت هاي طب نظامی در کشور )2
علمیهیاتدر آیین نامه هاي ارتقاي آموزشترجیح پژوهش بر )3
علمی دانشگاه با دانشگاه هاي هم تراز تیپ یکهیاتعدم تطابق حقوقی اعضاي )4
سطح جامعهعدم اطالع رسانی و تبلیغات مناسب از توانمندي هاي دانشگاه در)5
ی  در سیاستگذاري ها آموزشاولویت نداشتن  امور )6
تهدیدات امنیتی و نظامی تروریستی در سطح کشور، منطقه و جهان)7
وجود تهدیدات زیست محیطی و آالینده ها )8

:شناسایی دانشگاه ها و دست اندرکاران غیردانشگاهی کشور فعال در عرصه مربوط-4
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-دانشگاه مالک اشتر –سازمان پدافند غیر عامل و قرارگاه زیستی –دانشگاه علوم پزشکی ارتش 
دانشگاه امام حسین -اورژانس کشور –هالل احمر –مرکز تحقیقات سرم سازي رازي –انیستیتو پاستور 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح–) ع(

: دست اندرکاران تهیه سند- 5
پزشکی ، رئیس قطب علمی تروما آموزشي مدیر مرکز مطالعات و توسعه،آموزشیمعاون ،رئیس دانشگاه 

رئیس ،کشور، رئیس پژوهشگاه دانشگاه ، رؤساي دانشکده هاي  بهداشت ، پزشکی، پرستاري و داروسازي 
قات  بیولوژیک ، مرکز تحقیقات  تروما ، رئیس مرکز تحقیقات  آسیب هاي شیمیایی، رئیس مرکز تحقی

آموزشعلمی، مدیر هیاتپزشکی ، مدیر دفتر آموزشي مسئولین کمیته هاي مرکز مطالعات و توسعه
.پزشکی آموزشي دانشگاه و کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه

:نحوه جلب مشارکت دست اندرکاران در تهیه سند-6
رؤساي دانشکده ها ، مسئولین و کارشناسان ذي ربط و با تشکیل جلسات متعدد با حضور رئیس دانشگاه ، 

.نیز تشکیل کمیته هاي تخصصی و دعوت از کارشناسان خبره ، سند تهیه شد

:تعیین افق آینده- 7
ي دانش طب نظامی و تروما، مواجهه با عوامل بیولوژیک و شیمیایی دستیابی به توسعه:افق کوتاه مدت

تمامی دانشگاه هاي علوم پزشکی در منطقه ده آمایش سرزمینی کشوردر آموزشیتوانمند سازي کادر 
ي ابعاد مختلف دانش  طب نظامی ، تروما، مواجهه با عوامل بیولوژیک و شیمیایی توسعه:افق میان مدت

در کشور 
در زمینه علوم پزشکی و طب ) و پژوهشیآموزشی(دست یافته به باالترین سطح علمی:افق بلند مدت

.و توسعه یافته در طراز جهانی) جنوب غربی آسیا شامل خاورمیانه و آسیاي میانه( ر منطقه نظامی د
:ملزومات تحقق افق آینده-8

تصویب ردیف بودجه توسعه ي دانش طب نظامی و تروما، مواجهه با عوامل بیولوژیک و شیمیایی و -
تأمین منابع مالی 

دانش طب نظامی و تروما، مواجهه با عوامل بیولوژیک تدوین و تصویب قوانین متناسب با توسعه ي -
و شیمیایی

، متناسب با توسعه ي دانش طب نظامی و آموزشیتدوین و تصویب و توسعه ي کوریکولوم هاي -
تروما، مواجهه با عوامل بیولوژیک و شیمیایی 
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دانشگاه علوم پزشکی تهران
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هاي ویژهماموریت
:سالمنديتوسعه دانش طب 

:گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1
:تعریف طب سالمندي

طب سالمندان یک رشته تخصصی بالینی پزشکی است که دانش آموختگان آن با کسب دانش، مهارت، 
هاي نگرش و رفتارهاي الزم، در جهت پیشگیري،ارزیابی، تشخیص، مراقبت، درمان و پیگیري بیماري

زیابی جامع متخصص این رشته همچنین باید بتواند بعنوان عضوي موثر از تیم ار. سالمندان اقدام می نمایند
منظور از سالمند طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی . سالمندان با متخصصان سایر رشته ها همکاري نماید

سال است که در کشورهاي با درآمد متوسط 65پزشکی افراد باالتر از آموزشو وزارت بهداشت، درمان و 
.سال تعیین شده است60وکم 

متخصصین این رشته عالوه  بر مشکالت جسمی، شناختی و روان پزشکی ،عملکردي سالمندان مسائلی از 
کلینیک هاي سرپایی و بخشهاي خانواده وشرایط زندگی و اجتماعی آنان را نیز به ترتیب در آموزشقبیل 

ی زندگی درقالب اشکال بستري در بیمارستانها، در شرایط حاد، تحت حاد، مزمن و مراقبت هاي مراحل پایان
:مختلف مراقبت مانند

ICU, Palliative Care, Daily Care, Home Care, Nursing Homes, Hospics
بنابراین برداشت نادرستی که عموما در سطوح متخصصین در مورد این رشته وجود دارد . به عهده می گیرند

ته هاي مختلف توسط متخصصین طب رایج تشخیصی ودرمانی رشProceduresو تعبیر انجام کلیه 
براي Holistic Approachسالمندي است باید تصحیح گردد، چرا که وظیفه این متخصصین یک 

- سالمندان بیمار است در زمانی که پزشکان متخصص و قوق تخصص فاقد امکان ارزیابی جامع  این بیماران 
.می باشند- ریافت می کنندکه اغلب داراي چندین بیماري بوده و داروهاي گوناگونی د

در همه جاي جهان رشد جمعیت سالمندي بیش از آنکه دستاوردي براي سیستم هاي سالمت وبهداشتی 
جوامعی که افزایش گروه -جوامع تلقی شود، به یک نگرانی رو به رشد به ویژه در کشورهاي در حال توسعه 

.. تبدیل شده است- ي و اجتماعی روي می دهد سنی سالمندان با سرعتی بسیار بیشتر از شیب رشد اقتصاد
پیامد چنین تغییري در هرم جمعیتی موجد نیاز هاي جدید و گوناگونی در حوزه هاي بهداشت ودرمان بوده 

به موازات کاهش نیروي کارآمد جامعه و افزایش ضریب وابستگی در اینگونه جوامع، بار ناشی از . و خواهد بود
سالمندي، نه تنها بر شانه هاي بیماران و خانواده هاي آنان بلکه بر سیستم تمامی بیماریهاي ناشی از

بهداشت ودرمان سنگینی خواهد کرد و این امر صرف نظر از فشار اقتصادي و اجتماعی وارد بر این مجموعه 
سال قبل در 65از این روست که تاریخچه تاسیس طب سالمندي در جهان به بیش از . حائز اهمیت است

. ر انگلیس برمی گرددکشو
تا ) ساله وباالتر60اقراد ( آمارهاي سرشماري در سال هاي اخیر حاکی از رشد جمعیت سالمندي در ایران 

طبق پیش بینی . بوده است) 1385درصد در سال 2/7نسبت به ( 1390درصد کل جمعیت در سال 2/8
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براي اولین بار در تاریخ کشورمان بر 2040سازمان بهداشت جهانی جمعیت سالمندي در ایران در سال 
بنابراین اگرچه سالمندان می توانند منشاء استحکام خانواده وخرد حاکم . تعداد کودکان فزونی خواهد یافت

بر آن باشند؛ عدم وجود ساختاري که به تشکیل این نقش ها و توانمند ساختن سالمندان پیش از رسیدن به 
مانع ایجاد پتانسیل هاي بالقوه افراد در سنین باالتر زندگی خواهد بود، بلکه این سنین کمک نماید،  نه تنها 

اثرات منفی بر کیفیت زندگی و نقش مولد نیروي بزرگساالن که همزمان مسئولیت مراقبت و تربیت کودکان 
.و نوجوانان را بر دوش دارند، اعمال خواهد کرد

ات مناسب به این بدنه آسیب پذیر در جمعیت، سیستم شواهد علمی موید آن هستند که تا زمان ارائه خدم
آموزشدانشگاهی کشور ما و خصوصا دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان عالی ترین مرکز آکادمیک 

پزشکی باید با حداکثر توان و در کمترین زمان به تربیت نیروهاي متخصص طب سالمندان و رشته هاي 
. وسازي بالینی سالمندي و سالمندشناسی اهتمام ورزدوابسته به آن پرستاري سالمند، دار

به طور همزمان این امرموجب کاهش آسیب ناشی از بیماریهاي متعدد سالمندان بر بدنه سیستم سالمت، 
پیشگیري، تشخیص زودرس وشروع درمان هاي موجود خواهد شد تا با کاهش سرعت روند بیماریهاي 

چرا که روشهاي بیمار یابی . وخانواده هاي آنان را نیز بهبودي بخشدوابسته به سن، کیفیت زندگی بیماران 
در سطوح اولیه خصوصا در کشورهایی کم درآمد و در حال توسعه که دسترسی به روشهاي تشخیصی پر 

بسیار مورد توجه  سیاست گزاران بهداشتی قرار باید هزینه و ارزیابی هاي تخصصی بسیار محدود است، می 
.گیرد

کشورهایی که فعالیت EMROدر منطقه :سی وضعیت رشته در مقایسه با کشورهاي منطقهبرر- 2
دانشگاه هاي نیویورك و هاروارد در امارات و . هاي قابل ذکري در این زمینه دارد ترکیه و امارات می باشند 

ابوظبی داراي شعبه هستند اما بیشتر به تربیت رشته هاي علوم پایه اشتغال دارند و دوره هاي بالینی معدود 
.هستند 

:فرصت ها و تهدیدهاجمع بندي نقاط قوت و ضعف و-3
، CCU ،ICUبیمارستان ضیائیان با تعداد مراجعین بسیار، داراي بخش هاي متعددي از جمله : نقاط قوت

، کلینیک هاي متعدد CT Scanبخش دیالیز، آزمایشگاه مجهز، پزشکی هسته اي، فیزیوتراپی و توانبخشی، 
و همکاري ریاست و مدیریت محترم . می باشدسرپایی از چشم تا دندان پزشکی همراه با متخصصین مربوطه 

تعداد قابل توجهی از اساتید از سایر . بیمارستان ضیائیان در راه اندازي این بخش بسیار مؤثر بوده است 
نورولوژي، روان پزشکی، سایکوسوماتیک، طب فیزیکی و توانبخشی، تغذیه و دکتراي : رشته ها مانند

.ن بخش هستند پرستاري داراي عضویت ثانویه در ای
فقدان حداقل دو متخصص داخلی داراي مدرك بورد عالقمند به رشته طب سالمندي براي : نقاط ضعف 

آموزشیپذیرش مسئولیت بخش به عنوان اولویت کاري و 
با توجه به تربیت دانشجوي کارشناسی ارشد در رشته طب ( فقدان کادر پرستاري متبحر در این حوزه 
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).پرستاري می توان از دانشکده فوق براي به کارگیري نیروهاي اولیه استفاده نمودسالمندي در دانشکده
در سوابق کار بیمارستانی آموزشیمحدودیت تجارب و نگاه آکادمیک در عملکرد بیمارستان و فقدان فضاي 

قویت بنیه هرچند می توان با تمهیداتی به ت. براي یک رشته تازه تاسیس می تواند اثرات منفی داشته باشد
آکادمیک بیمارستان کمک نمود و چه بسا زمینه اي براي استفاده از این مرکز با تعداد باالي مراجعین به 

کمبود اعضاي تمام وقت گروه در بیمارستان به منظور .عنوان یک بیمارستان آکادمیک در آینده  فراهم نمود
گزارش صیحگاهی و راند هاي هفتگی و براي انجام مشاوره ها، برگزاري جلساتآموزشیتامین نیروي 

جدا ماندن و ناشناخته ماندن طب سالمندي از مدار فعال بیمارستانهاي آکادمیک دانشگاه.معرفی بیمار
).که شاید با ادامه دوره هاي چرخشی بتوان تا حدي آنها را جبران نمود( مانند گذشته  

:غیردانشگاهی کشور فعال در عرصه مربوطشناسایی دانشگاه ها و دست اندرکاران -4
اولین کنگره سالمندي را برگزار کرد و بعد از آن شروع به تربیت رشته 1376دانشگاه بهزیستی در سال 
اولین کلینیک حافظه در بیمارستان روزبه به گروه روان پزشکی 1382در سال . دکتراي سالمندشناسی نمود

تأسیس گردید و در سال بعد واحد ) نورولوژیست(تر مریم نوروزیان دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط دک
اولین کنگره بین المللی بیماري آلزایمر 1384در سال . حافظه و نورولوژي رفتار در این مرکز شکل گرفت 

در ایران با حضور اساتید امریکایی و اروپایی توسط دکتر مریم نوروزیان در گروه روان پزشکی دانشگاه و پس 
کوریکولوم طب سالمندي با مشارکت 1390در سال . ز آن هر ساله کنگره هاي متعددي برگزار گردید ا

اولین دستیاران طب سالمندي در کشور 1391در سال . دانشگاه بهزیستی و علوم پزشکی تهران نوشته شد 
پس از انفصال دو ما شروع به تحصیل کردند که درر زمان ادغام دو دانشگاه بزرگ تهران و ایران بود و

بنابراین به طور خالصه . دانشگاه، سه دستیار در دانشگاه علوم پزشکی تهران به تحصیالت خود ادامه دادند 
دانشگاه علوم پزشکی تهران در در عرصه بیماري دمانس و -1: مرکز دانشگاهی به این رشته اشتغال دارند 3

مرکز ) در بیمارستان روزبه ( روان پزشکی سالمندان ) در بیمارستان ضیائیان( آلزایمر و طب سالمندي 
دستیار در دانشگاه 10هم اکنون در مجموع ). در پژوهشکده غدد بیمارستان شریعتی ( تحقیقات سالمندي 

. دستیار در دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به تحصیل هستند 7علوم پزشکی تهران و 
: دست اندرکاران تهیه سند- 5

:حوه جلب مشارکت دست اندرکاران در تهیه سندن-6

:تعیین افق آینده- 7
: افق کوتاه مدت

متخصص 2فقدان حداقل - 1: تکمیل نارسایی هاي گروه طب سالمندي در بیمارستان ضیائیان شامل 
محدودیت فضاي - 2. داخلی که از ابتداي تشکیل این گروه همچنان یک معضل عمده باقی مانده است 
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،توانبخشی، فقدان اساتید رشته طب Palliative Careرستان ضیائیان برایی بستري بیماران حاد ، بیما
سالمندي که مختص این رشته در این مرکز کار کنند که البته در جهت دعوت از اساتید خارج از کشور 

جو و و کمبود دانشآموزشیکمبود فضاي -3فعالیت هاي مشخصی صورت گرفته و تحت پیگیري است 
.انترن در بخش طب سالمندي و شناساندن این رشته به سایر دیسیپلین هاي شناخته شده ي دانشگاه 

: افق میان مدت
–شریعتی –تأسیس بخش هاي طب سالمندي در بیمارستان هاي بزرگ دانشگاه مثل امام خمینی - 1

. سینا –امیراعلم 
تأسیس درمانگاه هاي طب سالمندي در غربالگري هاي بیماري هاي سالمندي در بیمارستان هاي - 2

دانشگاه ها آموزشی
: افق بلند مدت

تدوین یک برنامه کشوري غربالگري بیماري هاي شایع سالمندان توسط پزشکان عمومی کشور که باعث 
هم اکنون در اداره سالمت سالمندان این پیشنهاد. ( تشخیص زودرس بیماري هاي سالمندي گردد 

وزارتخانه توسط اینجانب، خدمت جناب آقاي دکتر جغتایی و تیم ایشان مطرح و مورد موافقت قرار گرفته و 
) .در حال تدوین آن هستیم 

مشارکت و تأکید دانشگاه براي متقاعد نمودن و همکاري با وزارت :ملزومات تحقق افق آینده-8
طب سالمندي به پزشکان عمومی شهرستان ها آموزشین براي ایجاد دوره هاي شش ماهه بهداشت و درما

.و ارتقاء سالمت سالمندان) جدا از پزشک خانواده ( براي غربالگري بیماریهاي شایع سالمندي 
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: توسعه دانش اخالق پزشکی

: گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1
با گرایش اخالق پزشکی در MPHبا ارائه دوره 1383اخالق پزشکی از سال آموزشهاي رسمی دوره

دانشجو در این دوره به تحصیل پرداختند  27طی چهار دوره پیاپی . دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز گردید
و دوره دکتراي تخصصی اخالق پزشکی در سه دانشگاه علوم پزشکی تهران و شیراز1387و در ادامه از سال 

التحصیالن این رشته در سه دانشگاه به شرح ذیل وضعیت تعداد دانشجویان و فارغ. شهید بهشتی ارائه شد
.است

تعداد دانشجویان دانشگاه
دکتراي تخصصی 

اخالق پزشکی

تعداد اعضاي هیات 
وقتعلمی تمام

التحصیالن تعداد فارغ
دوره دکتراي تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی 
تهران

2775

دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی

834

دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز

644

هاي فوق اقدامات دیگري ازجمله بازنگري برنامه درسی دو واحد اخالق پزشکی در دوره موازات ارائه دورهبه
هاي مختلف اخالق پزشکی، پزشکی عمومی ، ارائه فرصت مطالعاتی براي اعضاي محترم هیات علمی در حوزه

هاي جامع و ورودي در آزمونالت اخالق پزشکیو نیز گنجاندن سواآموزشیهاي متعدد برگزاري کارگاه
.هاي صورت گرفته در این زمینه استدستیاري نیز ازجمله فعالیت

: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 توجه به موضوعات جدید اخالق
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

پزشکیاخالق، پژوهشی و خدماتی مرتبط با موضوع آموزشیي وجود واحدها
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 ردوجود برنامهي قبلی، نقشه جامع سالمت کشور و دیگر اسناد باالدستی راهب
یري ساختارهاي گشکلپزشکی و امکان اخالقآموزشٔدرزمینهشدهیفتعرهاي وجود ساختار

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
امکان سیاست گذاري متمرکز در حوزه اخالق پزشکی

نقاط ضعف 
 مدیریتیاخالق پزشکی و عدم ثبات آموزشهاي کالن مدیریتی در زمینه یاستسشفاف نبودن

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

اخالق پزشکی
 زمینه ي و متون اصیل اسالمی و ایرانی روزآمد درو 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

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

خدمات سالمت و اعضاي هیأت علمی 
 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
 و مقررات موضوعه در نظام ها، ضوابطیاستسعدم وجود نهادي براي بررسی و ارزیابی اخالقی

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

پزشکی 

ها فرصت
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 پردازي و گفتمان یهنظرهاي یکرسپردازي در حوزه علوم انسانی، یهنظرتأکید مقام معظم رهبري بر
معنوي-اخالقیي هاارزشي مبتنی بر شاگرد پرور

 پزشکی در زمینه اخالقی متعدد تحقیقاتهايینهزموجود
پزشکی اخالقایرانی مرتبط با -وجود منابع غنی اسالمی
 و علمی پزشکی و ذینفعان و پژوهش در جامعه آموزشاخالقی تقاضا براي رشد کیفیت
 شه جامع علمی کشور از ي توسعه و نقهابرنامهاسناد 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 نظاممذهبی، فرهنگی و اخالقی در آحاد جامعه و
شناسی و فقه، فلسفه، جامعه: مرتبط با موضوع مانندعال فهاي 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
 یرپزشکیغپزشکی براي مقاصد و ابزارهايهاروشرشد روزافزون تمایل به استفاده از
 ي نادرست از مباحث اخالق پزشکیهابرداشتهاي عمومی و وجود یآگاهکمبود
و ایرانی با گفتمان غالب اخالق پزشکی سکوالر -عدم تبیین نسبت بین اخالق پزشکی اسالمی

ارتباط دقیق حوزه اخالق پزشکی با حوزه فقه

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

ي سازمان مللهاآژانس)WHO, UNESCO(
يامنطقهي هاسازمان)(ISESCO, EMRO

ي مرتبطامنطقهي علمی جهانی و هاانجمن)WMA, IBA(
و مراکز تحقیقاتی جهان به خصوص جهان اسالمهادانشگاه

:گذارسیاست تصمیم ساز و مراجع -2
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مجلس شوراي اسالمی
شوراي عالی انقالب فرهنگی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
شوراي نگهبان
فرهنگستان علوم پزشکی
 پزشکیآموزشوزارت بهداشت، درمان و
قوه قضائیه
ي علمیههاحوزه

:مراجع حاکمیتی و اجرایی- 3
 ي علوم پزشکی هادانشگاهپزشکی و آموزشوزارت بهداشت، درمان و
 کشورپزشکی قانونیسازمان
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
معاونت علمی و فناوري رییس جمهوري
سازمان صدا و سیما
 پژوهشو آموزشوزارت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

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

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

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

: دست اندرکاران تهیه سند- 5
 تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانمرکز
 پزشکیآموزشدبیرخانه شوراي عالی اخالق پزشکی وزارت بهداشت، درمان و
گروه اخالق پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران
 آموزشدبیرخانه کمیته ملی اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و

شکیپز
 دانشگاه علوم پزشکی تهرانآموزشیمعاونت
گروه اخالق پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
ستاد ترویج اخالق پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران

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

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 

و هاي معتبر منطقه، تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاهآموزشی-نامه همکاري علمی عقد تفاهم
دنیا از نظر اخالق پزشکی

 اخالق پزشکی به فراگیران رشته ها و مقاطع مختلفآموزشتوسعه کیفی
 هااخالق پزشکی در برنامه درسی همه رشتهآموزشمنظور کردن
 اي حین خدمت و مستمر کارکنان نظام سالمتاخالق پزشکی و اخالق حرفهآموزشتوسعه
ی مبتنی بر ارزشطراحی و اجراي مدل بومی برنامه درس
اي بانی، نیازسنجی، آسیب شناسی و ارتقاي ارزشها و اخالق حرفهطراحی و استقرار نظام دیده

عالی سالمتآموزشپزشکی در نظام 
اي ها و اخالق حرفهسازي ارزشتدوین و اجراي برنامه جامع مدیریت کوریکولوم پنهان براي نهادینه

عالیآموزشدر موسسات 
عالی نظام سالمتآموزشاي در مراکز هاي اخالق حرفهه زیرساختترویج و توسع

:ملزومات تحقق افق آینده-8
شده در سند برنامه استراتژیک اخالق پزشکی هاي عملیاتی بر اساس اهداف تعیینتصویب برنامه
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کشور
هاتأمین منابع مالی الزم براي انجام برنامه
 هاپروژهانجام فراخوان ملی براي انجام
هاي دریافتیداوري پروپوزال
هاپایش  متمرکز انجام فعالیت
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: ايتوسعه دانش پزشکی هسته
: گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1

(strength’s)درونیقوتنقاطمهمترین-الف

شدهایندکسپژوهشی-علمیمقاالتتعداد(پژوهشیهايفعالیتکیفیتوحجمچشمگیررشد.1
).استبودههمراهرشدباهموارهگذشتهسال6دردر اینISIوMedlineدر

مرتبط در سال هاي گذشتهتخصصبادیدهآموزشپرسنل و کارشناسافزایش تعداد.2
ScopusوEMBASEوIndex Copernicusدرایرانايهستهپزشکیمجلهبودنایندکس.3

. شودمیمنتشرتهرانپزشکیعلومدانشگاهايهستهپزشکیتحقیقاتموسسهقطبتوسطکه
انجام انواع پروسیجر هاي تشخیصی و درمانی پزشکی هسته اي در کشورظرفیت.4
اي،هستهداروسازيپزشکی،فیزیک(ايهستهپزشکیبامرتبطايحرفههايتخصصتنوع.5

منطقه منحصربیشتر کشور هاي بهنسبتخودنوعدرکه) …پزشکی، شیمی هسته ايمهندسی
.استفردبه

(weaknesses)درونیضعفنقاطمهمترین-ب

پژوهشی مناسب وآموزشیتجهیزات متناسب با کوریکولوم و همچنین امکانات کمکازعدم برخورداري.1
در بعضی دانشگاه هاي مجري برنامه دستیاري این رشته 

نامطلوبکیفیتایجادباعثکهآموزشیتصویربرداري در بیمارستان هاي هايدستگاهعمربودنباال.2
صحیح را با تهدید آموزشاست و شدههااسکنانواعازبعضیبراي) اسپکتوگاماکمرا(تصویربرداري

.)استسال8به 14: هادستگاهمفیدعمربهفعلیمتوسطعمر(.مواجه کرده است
بهايهستهپزشکیدررفتهکاربهمولکولیتصویربرداريپروسیجرهايازبعضیآموزشامکانعدم.3

کشور آموزشیدر بیشتر بیمارستان هاي PET-MRو PET-CTدستگاهوجودعدمعلت
وآموزشیهايفعالیتنظرانجامازپزشکیتخصصیگروه هايسایربابخشیبینهمکاریهايبودنکم.4

مشتركپژوهشی
هايقسمتدرتحلیلوجستجوقابلیتبامطلوبوموثرالکترونیکیبایگانیسیستموجودعدم.5

اطالعاتاززیاديبخشرفتنهدربهباعثمتاسفانهکهآموزشیبیمارستان هاي درمانیوتشخیصی
.گرددمیپژوهشیوآموزشیمفید

(opportunities)بیرونیقوتنقاطمهمترین- ج

آژانسسويازحاضرحالدراي دانشگاه علوم پزشکی تهرانهستهپزشکیتحقیقاتموسسهقطب.1
منطقهدرايهستهپزشکیبهوابستهعلومپژوهشوآموزشدرمعتبرمرجعیکعنوانبهاتمیانرژي

.استشدهشناخته
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کهرسدمینظربهآمیز،صلحايهستهدانشازاستفادهموضوعدرحاصلههايپیشرفتعلتبه.2
نمادهايومظاهرازیکیکهايهستهپزشکیخصوصبهودانشاینتوسعهنظرازمناسبیمقبولیت

.استآمدهپدید،کشوراجراییوگذاريقانوننهادهايوعمومیافکارنزددراستدانشایناصلی

موردداروهايپرتواعظمبخشهمچنینوسردهايکیتانواع% 90ازبیشتولیدامکانحاضرحالدر.3
درنیزپرتوداروهاانواعازدیگربرخیتولیدظرفیتبالقوهصورتبهوداردوجودکشورداخلدرنیاز

.استآمدهپدیدکشور

جهت انجام برخی ) به خصوص عراق و همسایگان شمالی(بسیار از بیماران از کشورهاي منطقه .4
پروسیجرهاي تشخیصی یا درمانی پزشکی هسته اي به کشور ما سفر می کنند

(threats)بیرونیضعفنقاطمهمترین-د

عمومیپزشکیآموزشیبرنامهاجرايوتدویندرايهستهپزشکیآموزشبرايجایگاهیوجودعدم.1
بالینیارزشوهاقابلیتازهاتخصصسایرحتیوعمومیپزشکانمطلقاطالعیبیموجبکه

.استشدهتخصصیرشتهاینپروسیجرهاي

ومتخصصینبرايايهستهپزشکیآموزشیچرخشیهايدورهجهتمدونیبرنامهوجودعدم.2
مرتبطتخصصیهايرشتهسایرهايفلوشیپ

تامینمحدودیت. (استايهستهپزشکیپروسیجرهايانجامرکنکههاپرتوداروتوزیعبودنانحصاري.3
).استتاثیرگذاررشتهایندرسالمتخدماتوپژوهش،آموزشکمیتوکیفیتبرپرتوداروهابرخی

عدمعلتبهاستممکنکهپروسیجرهابعضیمورددرآموزشیودولتیمراکزتعرفهنبودنمنطقی.4
پروسیجرهاگونهاینصحیحانجاموشوددستیارانکافیآموزشومهارتعدمبهمنجرآنانجامدرصرفه

.اندازدمخاطرهبهرا

درجديهايمحدودیتموجبکشورتحریمشرایطدرکهخارجیتجهیزاتوامکاناتبهوابستگی.5
.گرددمینیازموردرادیواکتیوموادوتجهیزاتتهیه

که عدالت در ارائه خدمات PET-CTعدم پوشش بیمه پایه در مورد برخی از پروسیجرهاي مهم مانند .6
.سالمت در این رشته را مختل کرده است

عدم وجود فرآیند صحیح و کارآمد مدیریتی و کندي سیستم هاي مدیریت بیمارستانی در بخش دولتی .7
نولوژي مانند پزشکی هسته اي همواره از تهدیدات ناشی که باعث شده رشته هاي وابسته به تجهیزات و تک

از مستهلک بودن یا خرابی طوالنی مدت دستگاه ها، عدم تامین به موقع مواد اولیه، ناپایداري نظام پرداخت 
.رنج ببرند... علمی و پرسنل و هیاتکارانه به 

:بررسی وضعیت رشته در مقایسه با کشورهاي منطقه- 2
پس از گذشت بیش از سه دهه از انقالب اسالمی و بحرانهاي متعاقب آن نظیر جنگ تحمیلی و تحریم ها ، 
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پزشکی هسته اي که رشته اي است وابسته به پرتو داروها و تجهیزات با عنایت الهی به کار خود ادامه داد و 
کز پزشکی هسته اي مر160متخصص پزشکی هسته اي و تاسیس حدود 200حاصل آن تربیت نزدیک به 

در حال حاضر نیمی از مراکز در تهران و بقیه در شهر ستان ها مستقر بوده که قادر به ارائه حدود . بوده است
.از خدمات پزشکی هسته اي  در کشور می باشند% 90

مصوب در دانشگاه هاي علوم پزشکی تهران ، شهید بهشتی ، ایران ، مشهد آموزشیدر حال حاضر پنج مرکز 
همچنین صد ها دانشجو در مقاطع کاردانی ، . دستیاران این رشته وجود داردآموزشو شیراز براي 

با عنایت . با کاربرد هاي مرتبط با این رشته تخصصی تربیت شده اندPhDکارشناسی ، کارشناسی ارشد و 
موجود هم اکنون توان ارائه خدمت به میلیون ها بیمار در سراسر کشور و بیمارانی که از کشور به نیروهاي

با عنایت به دست آوردهاي مذکور در زمینه پزشکی . هاي خارجی همسایه مراجعه می نمایند، وجود دارد
سیاي غربی رتبه اول هسته اي، ایران از نظر تولید دانش ، تعداد مراکز و نیروي انسانی متخصص در منطقه آ

که بیش از ) به خصوص ترکیه(را دارا است،  ولی به لحاظ تجهیزات در مقایسه با برخی کشورهاي همسایه 
به . دارد در رتبه پایین تري قرار داریمPET-CTمرکز پزشکی هسته اي ونزدیک به یکصد دستگاه 200

ت جمعیت نیز در حال حاضر، از وضعیت خوبی لحاظ آمار تعداد خدمات ارائه شده پزشکی هسته اي به نسب
با توجه به اینکه آمار درخواست خدمات پزشکی هسته اي و تجهیزات به کار رفته در . برخوردار نیستیم

کشور بسیار کمتر از کشور هاي اروپایی است، میتوان عامل اصلی این کمبود را در درجه اول عدم اطالع 
ات قابل ارائه در پزشکی هسته اي و در درجه دوم عدم توزیع پزشکان درخواست دهنده از ارزش خدم

.مناسب تجهیزات نوین پزشکی هسته اي در کشور دانست
راملکولیسطحدربرداريتصویرواستوارمتابولیسموفیزیولوژيبررشتهایناساساینکهبهتوجهبا

محسوبدرمانیروشبهترینیاوتشخیصیروشتنهامواردبعضیدرکهنحويبهاستنمودهمیسر
همچنانجدیدتجهیزاتارائهوهاداروپرتوباآننمودننشانداروجدیدملکولیکشفباروزمیگردد، هر

پزشکیازايرشتهکمتردرکهگفتمیتوانجراتبه. نمیشناسدرامرزيومیدهدادامهخودپیشرفتبه
.اس و لذا فضاي توسعه در این رشته همواره گشوده استگردیدهحاصلايتوسعهچنیناخیرسال50در

:جمع بندي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها-3
ارتقايبراياجراقابلراهکارهايوپیشنهاداتدر این بخش ضمن جمع بندي وضع موجود، مهمترین

.ارائه شده استرشتهموجودوضعیتکیفیت
ارتقايوتدریجیتجدیدجهتدرریزي اجراییبهبود وضع موجود ، برنامهیکی از مهمترین راهکارهاي

در خارجردهازتجهیزاتکردنجایگزینو) اسپکتگاماکمراي(تصویربرداريهايدستگاهکیفیت
این رشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران وآموزشکشور به خصوص در قطب آموزشیهاي بیمارستان

آوردنفراهموموجودافزارينرموافزاريسختفناوريهايپیشرفتآخریناساسبرتجهیزاتارتقاي
هايپیشرفتبامطابقجدیدهايدستگاهها بهدانشگاهتجهیزجهتمالیمنابعجذبامکاناتوزمینه
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-PETهاي نوین تصویربرداري مانند دستگاهاندازيراهواستقرارروندتسریع. باشددنیا میدرگرفتهصورت

CT وPET-MRتواند پیشرفت دانش، تبحر و خدمات را در این رشته تسریع ببخشدمی  .
حداقل بر مبناي (هاي بیمه پایه پوشش خدمات در این رشته تخصصی را همچنین الزم است، سازمان

. ل نمایندتوسعه داده و تسهی) سیاست گذاري علمی انجام شده در وزارت بهداشت 
به خصوص در مورد خدمات آموزشیمرکزدرايهستهپزشکیمتخصصیندرمانیهايفعالیتتوسعه
برو...) واستخوانیمتاستازهايتسکینیدرمانهايرادیاسیون،سینووکتومیرادیوایمونوتراپی،نظیر(درمانی

تصحیحجهتدرتالشها وبیمهتوسطشدهایجادموانعنظیر(آنراهسردرموجودموانعکردنطرف
تواند دولتی نیز میوآموزشیمراکزدرايهستهپزشکیپروسیجرهايانجامبرايبیمههايتعرفهمنطقی

.گام مهمی در جهت توسعه خدمات مهم در این رشته محسوب گردد
وتشخیصیکاربردهايمعرفیحددرحداقلاي،هستهپزشکیآموزشبرايجایگاهیگرفتننظردر

تواند به مرتبط میبالینیهايتخصصوعمومیپزشکانآموزشیهايبرنامهتدویندررشته،ایندرمانی
و واگذاري درونی مدیریت مراکز پزشکی ادارياستقاللفرآیندتسهیل. شناسایی این رشته کمک کند

تر مدیریت موثرتر بهینهتواند منجر بههاي دولتی به صاحبنظران خود رشته میاي بیمارستانهسته
هاي مدیریت بیمارستانی تسهیالت و امکانات موجود شده و نقایص وابسته به کندي و ناکارآمدي سیستم

مشاغلشرحفرایندهاي ارائه خدمت در مراکز دانشگاهی، در کنار تنظیمتصحیح. موجود را برطرف نماید
ونظارتیوبالینیحاکمیتهايسیستمسازيآنان و فعالهايمسئولیتو تعیین حیطهپرسنل مرتبط

-هاي پرداخت عادالنه مبتنی بر کارکرد نیز میتمسمراکز و همچنین برقراري سیدرخدماتکیفیتکنترل
. تواند در تسهیل و پیشرفت کیفی و کمی خدمات موثر باشد

یکبرقراريوايهستهپزشکیهايکیتوپرتوداروهافروشوتوزیعکردنانحصاريغیرجهتدراقدام
دریافتدرموجودتنگناهايرفعپرتودارو،کنندهتوزیعهايسازمانعملکردکنترلبراينظارتیموثرنظام

نیز از جمله راهکارهاي موثر بر آموزشیمراکزبرايآناستمرارتضمینورادیوداروهاکافیومناسب
. پیشرفت رشته است

هايگروهسایربامناسبعلمیارتباطبرقراريوايرشتهبینفعالیتهايبرايموجودهايظرفیتشناسایی
ارتقايوسالمتخدماتوپژوهش،آموزشحیطهدرتخصصیبینهايهمکاريمنظوربهبالینیتخصصی

هیاتاعضايبرايمدتکوتاهآموزشیهايدورهبیماران، انجامدرمانوتشخیصدرطرفدودانشسطح
انواعپروتکلونحوهمتخصص،انسانیمنابعاستفاده،موردتجهیزاتبهمربوطاستانداردهايتدوینو علمی

دانشگاهی،مراکزدرتشخیصیپروسیجرهايانواعنویسیگزارشودرمانیوتشخیصیپروسیجرهاي
. در افزایش کیف خدمات موثرند... وخصوصی

و مراکزهاي درمانیبخشدراینترنتیهايسایتاندازيو راهبیمارانجامعاطالعاتهايبانکایجاد
. نیز از جمله اقدامات موثر استتحقیقاتی

:شناسایی دانشگاه ها و دست اندرکاران غیردانشگاهی کشور فعال در عرصه مربوط-4
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شهد و هاي علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران ، ممصوب در دانشگاهآموزشیدر حال حاضر پنج مرکز 
هاي تحقیقاتی قابل توجهی بین مرکز همچنین همکاري. تخصصی این رشته وجود داردآموزششیراز براي 

اي دانشگاه علوم پزشکی تهران با برخی مراکز علمی دیگر نظیر دانشگاهی موسسه تحقیقات پزشکی هسته
.داردوجود ... پژوهشکده علوم و فنون هسته اي، مرکز رویان جهاد دانشگاهی و 

اي هاي منطقهاي دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در راستاي همکاريقطب موسسه تحقیقات پزشکی هسته
جمله با ارگانهاي مختلف بین المللی نیز از آموزشیالمللی در زمینه ارائه خدمات تخصصی و خدمات و بین

، دانشکده پزشکی هسته اي EANMاي اروپا، انجمن پزشکی هستهIAEAالمللی انرژي اتمآژانس بین
هاي تخصصی و بعضی انجمنARCCNMاي آسیا اي پزشکی هسته، سازمان همکاریهاي منطقهASNMآسیا

ها در آینده نیز اي در کشورهاي منطقه آسیا و اقیانوسیه ارتباط تنگاتنگ داشته و این همکاريپزشکی هسته
اي و متخصص پزشکی هستهآموزشتوان به میهااز نمونه این همکاري. تداوم و توسعه خواهد یافت

اي براي کشورهاي همسایه نظیر تاجیکستان و افغانستان به سفارش کارشناس تکنولوژي پزشکی هسته
اي در تخصصی پزشکی هستهآموزشیالمللی انرژي اتمی  و یا بازنگري و استانداردسازي برنامه آژانس بین

.اي در این زمینه اشاره نمودري سمپوزیوم منطقهو همچنین برگزاASNMآسیا با همکاري 
: دست اندرکاران تهیه سند- 5

دکتر محمد افتخاري-دکتر محسن ساغري- دکتر بابک فالحی 
:نحوه جلب مشارکت دست اندرکاران در تهیه سند-6

نگارش این سند به طور عمده توسط دکتر بابک فالحی و بر اساس مطالعات میدانی و تطبیقی اسناد مختلف 
آقایان دکتر محمد افتخاري و دکتر (و همچنین از طریق مشاوره با اساتید صاحب تجربه در این رشته 

. انجام شده است)  ساغري
:تعیین افق آینده- 7
كکهمیرودامیدبرجامياجراوجدیدشرایطبهتوجهبا
راايهستهپزشکیرشتهاساسکهتجهیزاتنمودنروزبهوپرتوداروهاتولیدجهتدربیشتريشایشگ

مراکزباارتباطدرتسهیلورشتهایندرپژوهشوآموزشتوسعهسببمتعاقباوفراهمدهندمیتشکیل
با عنایت به مراتب فوق و همچنین تامین ملزومات .گرددکشوردرودانشعلمتبادلوجهانعلمی

توانیم شاهد تحولی بنیادین در ارائه خدمات در این رشته باشیم و امید میرود در شش سال پیشرفت، می
.آینده تمام روش هاي تشخیصی و درمانی رایج در مراکز پزشکی هسته اي معتبر جهان در کشور انجام شود

جایگاه قابل مقایسه با کشور هاي پیشرفته آسیایی در توسعه درمان با رسیدن به:افق کوتاه مدت
پرتوداروها ، خود اتکایی در زمینه تولید پرتو دارو ها و برقراري عدالت در ارائه خدمات سالمت در حیطه 

در صورت محقق شدن ملزومات) به لحاظ کمی و کیفی(پزشکی هسته اي 
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) رتبه اول آسیا5تا سطح رتبه اول در بین کل منطقه و (د دانش برتري در زمینه تولی:افق میان مدت

مرکز 200نفر متخصص و حدود 380، تعداد 1404با توجه به رشد جمعیت تا سال   : افق بلند مدت
سی تی و به کارگیري حدود -پزشکی هسته اي فعال مجهز به دستگاه هاي تصویربرداري با اسپکت و اسپکت

در   کشور پیش بینی می گردد که به این ترتیب می تواند جایگاه ایران را در این PET-CTدستگاه  20
.زمینه به رتبه اول خاور میانه و اسیاي غربی و در کل آسیا به رتبه پنجم برساند

:ملزومات تحقق افق آینده- 8
پیشنهادزیرملزومات، اي و رسیدن به چشم انداز مطلوبهستهپزشکیجانبههمهتوسعهوکسترشبراي
:گرددمی

مجري برنامه آموزشیبه خصوص در مراکز آموزشینوسازي و به روز کردن تجهیزات تخصصی و - 1
دستیاري

، PET-CTدستگاه هاي نوین تصویربرداري مولکولی مانند   اندازيراهواستقرارروندتسریع- 2
PET-MR دستیاري پزشکی هسته ايآموزشدر دانشگاه هاي مجري ... ، تصویربرداري اپتیکال و

و پروسیجرهاي درمانی جدید با پرتوداروها PET-CTپوشش خدمات نوین پزشکی هسته اي نظیر - 3
در جهت عادالنه شدن خدمات سالمت در حیطه پزشکی هسته اي

مالی به مراکز یا واگذاري –عطاي استقالل اداري اصالح فرآیند هاي ارائه خدمت در مراکز دولتی و ا- 4
)درون سپاري(مدیریت مراکز به اساتید اهل فن خود رشته 

کیفی و رفع انحصار در این زمینهوکمینظرازمراکزنیازموردداروهايپرتوتامینچرخهاصالح- 5
در مراکز درمانی دولتی غیر نیازموردتجهیزاتنمودنروزبهوتامینجهتتسهیالتایجاد- 6

آموزشی
جدیدمراکزتاسیسوتجهیزات،انسانینیرويتامینمورددرسنجی علمینیاز- 7
دانشتولیدبرايبخشیبینتخصصیهايهمکاريتوسعه- 8
و تولید کنندگان دانشتشویق مادي و معنوي پژوهشگران- 9

پزشکی عمومی در جهت معرفی خدمات رشته پزشکی هسته اي آموزشیاصالح کوریکولوم -10
به دانش آموختگان پزشکی

مجهز به (جدید مراکزایجادورشتهالتحصیالنفارغتعدادبینمتعادلبرقرار نسبت-11
)دستگاه هاي به روز

ادامه همکاري هاي علمی بین مراکز تحقیقاتیبرقراري زمینه -12
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علوم بهزیستی و توانبخشیدانشگاه 
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: و نوآوري در علوم پزشکیترجمان بسته هاي تحول
توانبخشیآموزشیهمکاري در تدوین، بازنگري، و توسعه کوریکولوم هاي :محور

-: رشته گفتار درمانی

باز نگري در برنامه هاي درسی:رشته کاردرمانی
مقاطع تحصیلی شنوایی سنجیآموزشیتدوین کوریکولوم :رشته شنوایی سنجی

رشته فیزیو تراپیآموزش: رشته فیزیوتراپی
: رشته اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی

: رشته مشاوره توانبخشی
-:رشته مدیریت توانبخشی

:متولی
-:رشته گفتار درمانی

)کاردرمانیآموزشیگروه (دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی :رشته کاردرمانی
گروه شنوایی سنجی دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی با همکاري سایر :شنوایی سنجیرشته 

انجمن هاي علمی شنوایی سنجیدانشگاهها و
آموزشیگروه فیزیوتراپی ومعاونت محترم :رشته فیزیوتراپی

-:رشته اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی
-:رشته مشاوره توانبخشی

-:رشته مدیریت توانبخشی
:داف مندرج در سنداه

-:رشته گفتار درمانی
ایجاد مشارکت فعال دراجراي طرح هاي ملی و /دانشگاهآموزشکیفی توسعه کمی و: رشته کاردرمانی

تربیت نیروهاي متخصص /پیشگیري از معلولیت هاملی جهتوهاي پژوهشیارائه طرح/بین المللی
ایجادارتباط با مجامع علمی بین المللیمرزهاي دانش وتوسعه /توسعه تحقیقات بنیاديوپژوهشگر

گسترش زیر ساخت هاي الزم براي تربیت /جلب همکاري سایر مراکزشناسایی و:رشته شنوایی سنجی
آموزشیسعه کوریکولوم هاي وتبازنگري وهمکاري در تدوین،/نیروي انسانی

ي مرجعیت علمیحرکت به سووآموزشتوسعه کمی وکیفی : رشته فیزیوتراپی
-: رشته اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی
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-: رشته مشاوره توانبخشی
-: رشته مدیریت توانبخشی

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
-: رشته گفتار درمانی

ماه قابل اجراست 6بودجه الزم درمدت اهداف در صورت تامین نیروي انسانی و: رشته کاردرمانی
در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  گروه شنوایی شناسی مستقر بوده و در : شنوایی سنجیرشته 

.مقطع کارشناسی ارشد و دکتري دانشجو می پذیرد
رشته فیزوتراپی رادر مقطع کارشناسی انجام می آموزشدانشگاه کشور که 14یکی از : رشته فیزیوتراپی

نکمبود مراکز بالینی از جمله مهمتری. دکتري نیز دانشجو می پذیرددهد وعالوه بران در دو مقطع ارشد و
مشکالت در شرایط فعلی است 

-: رشته اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی
- : رشته مشاوره توانبخشی

-: رشته مدیریت توانبخشی
:وضعیت مطلوب بر اساس اهداف

-: رشته گفتار درمانی

پژوهشی در ارتباط قرار خواهند گرفتجدیدترین یافته هاي علمی وفارغ التحصیالن با : رشته کاردرمانی
این امر طبعا سبب تولید علم و بهبود کبفبت خدمات .باالي علمی برخوردار خواهند شداز استانداردهايو

منطقه اي گسترش علوم توان بخشی ودر سطح ملی ووخواهد شددرمانیتوان بخشی خصوصا کار
ی خواهد داشتدر پکاردرمانی را

با همکاري سایر آموزشیهاي کوریکولوماختصاص بخشی از کارکرد تدوین : رشته شنوایی سنجی
اختصاص بودجه الزم براي اجراي برنامه ها از طرف دانشگاه-دانشگاهها

آموزشگسترش مراکز بالینی بهبود کیفبت -مرحعیت علمی رشته فیزیوتراپی در منطقه: رشته فیزیوتراپی
ارتقاءسطح پایه رشته  –تبدیل دانشگاه به قطب پذیرش دانشجوي  فیزیوتراپی بین الملل –ی بالین

فیزیوتراپی به مقطع  دکتري حرفه اي 
- : رشته اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی

- :رشته مشاوره توانبخشی
- : رشته مدیریت توانبخشی
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:شاخص هاي پایش
-: رشته گفتار درمانی

ارزشیابی کاردرمانی در وزارت بهداشت به طور ماهیانه وواعضائ هیات ممتحنه ودبیر : رشته کاردرمانی
دانشگاهEDCمرکز -یا فصلی

ارزیابی پیشرفته برنامه بر اساس الگوي زمان بندي در پروپوزالی که ارائه می شوند: رشته شنوایی سنجی
میزان پذیرش در مقاطع باالتر –کیفیت ارائه خدمات –دانشجو رضایت مندي اساتید و:رشته فیزیوتراپی

دانشجوتناسب استاد و–
- : رشته اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی

- : رشته مشاوره توانبخشی
-: رشته مدیریت توانبخشی

:اقدامات پیشنهادي
-:رشته گفتار درمانی

اهداف جهت همکاري وکیفیبه موقع جهت پیشرفت کمی وتخصیص اعتبار مکفی و: رشته کاردرمانی
آمایش10مسئولین منطقه وآموزشمشارکت همکاران سایر  دانشگاهها و حمایت معاون محترم 

دانشگاه علوم بهزیستی با روساي سایر دانشگاههایی آموزشیمکاتبه معاون محترم : رشته شنوایی سنجی
آموزشیکوریکولومکه داراي رشته شنوایی سنجی  می باشند و همکاري فیمابین جهت تدوین 

ارتقائ _دانشجوییدرمانی و،آموزشیتوسعه فضاي –بالینی آموزشتوسعه مراکز :رشته فیزیوتراپی
تفویض اختیار _تبادل دانشجو با منطقه توسعه روابط بین الملل و–سطح پایه به مقطع  دکتري حرفه اي 

پذیرش دانشجو مقاطع تحصیلی تکمیلی به دانشگاه
- : مصنوعی و وسایل کمکیرشته اعضاي 

- :رشته مشاوره توانبخشی
-: رشته مدیریت توانبخشی
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توانبخشیآموزشیهمکاري در تدوین، بازنگري، و توسعه کوریکولوم هاي :محور

علوم توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیآموزشیگروه هاي : متولی

توانبخشی در تمام رشته آموزشیتدوین، بازنگري، و توسعه کوریکولوم هاي :اهداف مندرج در سند
روش هاي محوریتبا در کوریکلوم هاي جدیدخالقیت، نوآوري، فناوري و کارآفرینی مقاطع با تاکید بر 

ارزشهاي اخالقی و انسانی در برنامه هاي جدیدو مبتنی بر حل مسئله آموزش

بررسی و نیاز سنجی بازبینی کوریکولوم هاي : تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
توانبخشیآموزشدر تمام رشته مقاطع گروه هاي آموزشی

رشته مقاطع گروه هاي توانبخشی و تنظیم جدول بازبینی تمامی :  وضعیت مطلوب بر اساس اهداف
ساله، کارشناسی ارشد، چهارساله و دکتري سه سال یکبار5بازبینی کارشناسی 

:پایشهايشاخص
تعداد رشته ها علوم توانبخشی که بازبینی شده است .
 بابینی شده) کارشناسی، ارشد و دکتري( تعداد مقاطع.
رشته اي تدوین شده در حوزه علوم توانبخشیتعداد کوریکولوم هاي جدید بین

:اقدامات پیشنهادي
 توانبخشیآموزشتشکیل کمیته بازبینی کوریکولوم ها در کل گروه هاي
 دانش آموختگان، دانشجویان، اساتید( نیاز سنجی محیطی از ذینفعان برنامه(
اولبررسی وضعیت موجود کوریکولوم رشته هاي مختلف در دانشگاه هاي جهان
برقراري ارتباط الزم با بردهاي تخصصی و اساتید آن رشته در کشور
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:محور
گسترش زیرساخت هاي الزم براي تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور

:متولی
مشترك از افراد معرفی شده از دانشگاه هاي قطب دهعلمی و اجرایی کمیته 

:اهداف مندرج در سند
 شاغل و غیر شاغل( وضعیت آماري موجود از فارغ التحصیالن توانبخشی بررسی(
بررسی وضعیت نیاز به کادر حرفه اي توانبخشی در کشور مبتنی بر برنامه ریزي آمایشی
 توانبخشی آموزشضرورت تاسیس دانشکده هاي توانبخشی و یا گروه هاي بررسی
مورد نیاز در شهرها و استان هاي مختلف با همکاري تقسیم وظیفه براي تربیت نیروهاي تخصصی

وزارت مطبوع
: تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف

توانبخشیآموزشبررسی زیرساخت هاي موجود براي تربیت نیروي انسانی در تمام رشته مقاطع گروه هاي

: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف
دانشکده هاي تربیت کادر حرفه اي توانبخشی مورد نیاز کشور مبتنی بر سند آمایش سرزمین و تاسیس 

مبتنی بر برنامه ریزي توانبخشی مورد نیاز در شهرها و استان هاي مختلفآموزشتوانبخشی و یا گروه هاي 
مطبوعآمایشی و  با همکاري وزارت

:پایشهايشاخص
 شاغل و غیر شاغل( تعداد فارغ التحصیالن موجود توانبخشی(
تعداد رشته گروه هاي تخصصی توانبخشی مورد نیاز
 توانبخشی مورد نیاز در شهرها و استان هاي آموزشتعداد دانشکده هاي توانبخشی و یا گروه هاي

مختلف
:اقدامات پیشنهادي

 هاي مهارتی در سطح آموزشهمکاري در اجرایی سازي و استقرار نظام تربیت نیروهاي حد واسط و
منطقه بر اساس ضوابط اعالمی از سوي معاونت در بستر دانشگاه هاي علوم پزشکی مستقر در 

منطقه 
ي بررسی وضعیت توانبخشی در منطقه و امکان برقراري ارتباطات بین المللی براي تربیت نیروها
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مورد نیاز در سایر کشورهاآموزشیمتخصص مورد نیاز و راه اندازي دانشکده و گروه هاي 
ارائه مجوز تاسیس رشته گروه هاي تخصصی توانبخشی مورد نیاز با همکاري وزارت مطبوع
توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی بر اساس ظرفیتهاي موجود در منطقه و طبق •

ضوابط شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی و با همکاري کلیه دانشگاه هاي علوم پزشکی مستقر 
در منطقه 
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:محور
)علوم توانبخشی(متخصص مرتبط براي توسعه این حیطهتالش جهت تامین اعضاي هیت علمی و نیروهاي

: متولی
کمیته تامین نیروي انسانی و بررسی تعداد اعضاي هیت علمی مورد نیاز هر گروه و دانشکده توانبخشی

:اهداف مندرج در سند
نیاز سنجی اعضاي هیت علمی مورد نیاز هر گروه و دانشکده توانبخشی•
علمی مورد نیاز براي استان هاي مختلف مبتنی بر برنامه ریزي آمایشیهیاتتربیت اعضاي •
مداوم و مدون و برنامه هاي آموزشبرنامه ریزي توانمندسازي نیروي انسانی موجود از طریق •

فلوشیپ

: تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
اعضاي هیت علمی مورد نیاز هر گروه و دانشکده توانبخشیوضعیت  بررسی 

: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف
مورد نیاز براي استان هاي مختلف مداوم و مدون و آموزشعلمی توانمند از طریق هیاتتامین اعضاي 

مبتنی بر برنامه ریزي آمایشی
:پایشهايشاخص

جذب شده براي هر استانعلمی هیاتتعداد اعضاي •
تربیت شده براي هر استانعلمی هیاتتعداد اعضاي •

:اقدامات پیشنهادي
تشکیل کمیته بررسی نیاز سنجی
 علمی مورد نیازهیاتشناسایی و جلب اعضاي
بررسی صالحیت حرفه اي استادان مورد نیاز
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:محور
جلب همکاري سایر مراکز و دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور، داراي تجارب ارزشمند به منظور شناسایی و 

)علوم توانبخشی(توسعه این حیطه
: متولی

اطالعات پرسنلیکمیته همکاري بین دانشگاهی و مدیریت 

:اهداف مندرج در سند
شناسایی مراکز داراي تجارب ارزشمند در زمینه علوم توانبخشی•
ایجاد بانک اطالعات مراکز توانبخشی کشور•
جلب مشارکت و همکاري سازمان ها و مراکز علوم توانبخشی با همکاري سازمان نظام پزشکی و •

انجمن هاي علمی و حرفه اي توانبخشی در سراسر کشور

: تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف
میزان همکاري و مشارکت دانشگاه با سایر مراکز و دانشگاه ها و انجمن هاي علوم پزشکی بررسی وضعیت و 

در سراسر کشور
:وضعیت مطلوب بر اساس اهداف

توانبخشی در سراسر ایجاد ارتباط و همکاري و مشارکت فعال و ساختارمند با سایر مراکز مرتبط با علوم
کشور

:پایشهايشاخص
تعداد سازمانهاي حرفه اي توانبخشی همکار•
تعداد مراکز علمی توانبخشی جلب همکاري شده در سراسر کشور•
تعداد انجمن هاي علمی و حرفه اي توانبخشی همکار در سراسر کشور•

:اقدامات پیشنهادي
تالش جهت توسعه فعالیت هاي ملی براي جذب سازمان هاي فعال در حوزه علوم توانبخشی  •
راه اندازي شبکه ارتباطات علمی و برنامه هاي مشترك با سازمان ها و دانشگاه هاي مرتبط علوم •

توانبخشی
تشکیل ستاد مرکزي هماهنگی بین سازمانی در دانشگاه•

: ماموریت هاي ویژه
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: گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1
.سال از عمر بازبینی رشته مقاطع مختلف توانبخشی در کشور می گذرد5در حال حاضر بیش از 

:بررسی وضعیت رشته در مقایسه با کشورهاي منطقه- 2
. در سطح منطقه، رشته هاي توانبخشی سابقه دیرینه اي نداشته و رشته هایی نوپا هستند

:بندي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهاجمع-3
:نقاط قوت

 علمی عضو بردهاي مختلف توانبخشی هیاتوجود اعضاي
وجود دانشجویان مقطع دکتري رشته هاي مختلف توانبخشی در دانشگاه

:فرصت ها
تفویض مسئولیت بازبینی کوریکولوم ها به دانشگاه
وجود دانشگاه هاي مادر در قطب ده کشوري
:ضعف

عدم وجود نیروي کافی براي بررسی هاي بین المللی
:تهدید

)با عنایت به وجود برهاي توانبخشی( عدم وجود ساختار سازمانی مشخص جهت انجام فعالیت بازبینی 
:شناسایی دانشگاه ها و دست اندرکاران غیردانشگاهی کشور فعال در عرصه مربوط-4

عال در عرصه توانبخشی کشور در قطب ده مشغول خدمت بوده لیکن در حال حاضر مهمترین دانشگاه هاي ف
.بانک اطالعات توانبخشی در حال تدوین است

: دست اندرکاران تهیه سند- 5
و گروه هاي آموزشدانشگاه، دبیرخانه مرجعیت علمی توانبخشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزشیمعاونت 
توانبخشی دانشگاه با همکاري بردها و سایر دانشگاه هاي علوم پزشکی کشورآموزش

:نحوه جلب مشارکت دست اندرکاران در تهیه سند-6
پزشکی، کلیه دانشگاه هاي آموزشابتدا بر اساس مسئولیت تفویض شده از جانب وزارت بهداشت و درمان و 

نگی با بردهاي تخصصی تاونبخشی کشور و تامین علوم پزشکی کشور دعوت به همکاري شده و پس از هماه
. اعتبارات الزم پروژه هاي مربوطه اجرا خواهد شد

:تعیین افق آینده- 7
تشکیل کمیته هاي مربوطه و کسب اعتبارات الزم از وزارت مطبوع:افق کوتاه مدت
ل سا5برنامه ریزي براي بازبینی رشته مقاطع داراي سابقه بیش از : افق میان مدت
بخشینتنظیم جدول برنامه زمانبندي بازبینی دوره اي رشته مقاطع علوم توا: افق بلند مدت
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:ملزومات تحقق افق آینده-8
تعیین جایگاه حقوقی ساختاري دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در قطب ده با ابالغ رسمی
توانبخشی کشورتعیین جایگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در قبال بردهاي
ابالغ اعتبارات الزم جهت تحقق برنامه ها
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: گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1
.در حال حاضر اطالعات کاملی از وضعیت نیروي انسانی شاغل و غیر شاغل بطور کامل در دسترس نیست

:بررسی وضعیت رشته در مقایسه با کشورهاي منطقه- 2
.ي توانبخشی ضروري به نظر می رسدموجود در کشور و سطح منطقه، در رشته هانیاز به بررسی وضع 

:جمع بندي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها-3
:نقاط قوت

 وجود بانک اطالعات نظام پزشکی و انجمن هاي مختلف توانبخشی
 توانبخشی در کشوروجود اراده الزم براي تدوین بانک اطالعات دانش آموختگان رشته هاي مختلف

:فرصت ها
امکان دسترسی الکترونیک به اطالعات سیستم هاي مختلف
همکاري سازمان ها و نهاد هاي باالدستی از جمله وزارت مطبوع
:ضعف
عدم توانایی دسترسی به تمام دیتا بیس هاي موجود.

:تهدید
عدم ثبت نام افراد در سازمان هاي مورد بررسی
 برخی سازمانه اي ذیربطعدم همکاري مناسب

:شناسایی دانشگاه ها و دست اندرکاران غیردانشگاهی کشور فعال در عرصه مربوط-4
در حال حاضر مهمترین سازمان هاي دست اندکار، سازمان نظام پزشکی و معاونت منابع انسانی وزارت 

. پزشکی می باشدآموزشبهداشت درمان و 

: دست اندرکاران تهیه سند- 5
و با همکاري آموزشدانشگاه، دبیرخانه مرجعیت علمی توانبخشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزشیمعاونت 

سازمان نظام پزشکی، انجمن هاي حرفه اي و سایر سازمان هاي ذیربط
:نحوه جلب مشارکت دست اندرکاران در تهیه سند-6

پزشکی با سازمانهاي ذیربط مکاتبه آموزشابتدا بر اساس تفویض انجام شده توسط وزارت بهداشت درمان و
. شده و سپس از اطالعات گردآوري شده بانک اطالعات طراحی و اجرا خواهد شد

:تعیین افق آینده- 7
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تشکیل کمیته هاي مربوطه و کسب اعتبارات الزم از وزارت مطبوع:افق کوتاه مدت
مقاطع در دو سطح دانشجویی و دانش برنامه ریزي براي بررسی وضعیت موجود رشته: افق میان مدت

آموختگان
طراحی و اجراي نرم افزار تنظیم آمایش نیروي انسانی متناسب نیاز جامعه به رشته هاي : افق بلند مدت

توانبخشی در کشور

:ملزومات تحقق افق آینده-8
تفویض جایگاه حقوقی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در قطب ده با ابالغ رسمی
 تعیین جایگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در قبال نظام پزشکی، وزارت مطبوع و انجمن

هاي توانبخشی کشور
ابالغ اعتبارات الزم جهت تحقق برنامه ها
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: گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1
علوم توانبخشی متخصص مرتبط براي توسعه اعضاي هیت علمی و نیروهايدر حال حاضر اطالعات کاملی از 

یا از دانشگاه ها . در بخش هاي مختلف وزارت بهداشت وجود دارد که می بایست گردآوري و تحلیل شود
اخذ شود

:بررسی وضعیت رشته در مقایسه با کشورهاي منطقه- 2
علمی گروهاي توانبخشی کشور به نسبت کشورهاي هیاتمبتنی بر بررسی هاي اولیه وضعیت اعضاي 

. منطقه مناسب است

:جمع بندي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها-3
:نقاط قوت

 علمی با رتبه اي استادي و دانشیاري در تمام رشته مقاطع علوم توانبخشی در هیاتوجود اعضاي
کشور 

:فرصت ها
جامعه و تقاضاي دریافت خدمات توانبخشیشناخت علوم توانبخشی در اقشار مختلف
امکان جذب اساتید ایرانی در زمینه توانبخشی از سایر کشورها
:ضعف
 عدم وجود استاد تمام رشته هاي مختلف توانبخشی در

:تهدید
عدم ثبت نام افراد در سازمان هاي مورد بررسی
عدم همکاري مناسب برخی سازمانه اي ذیربط

:دانشگاه ها و دست اندرکاران غیردانشگاهی کشور فعال در عرصه مربوطشناسایی -4
در حال حاضر مهمترین سازمان هاي دست اندکار، سازمان نظام پزشکی و معاونت منابع انسانی وزارت 

. پزشکی می باشدآموزشبهداشت درمان و 
: دست اندرکاران تهیه سند- 5

و با همکاري آموزشدانشگاه، دبیرخانه مرجعیت علمی توانبخشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزشیمعاونت 
سازمان نظام پزشکی، انجمن هاي حرفه اي و سایر سازمان هاي ذیربط

:نحوه جلب مشارکت دست اندرکاران در تهیه سند-6
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پزشکی با سازمانهاي ذیربط مکاتبه آموزشابتدا بر اساس تفویض انجام شده توسط وزارت بهداشت درمان و 
. شده و سپس از اطالعات گردآوري شده بانک اطالعات طراحی و اجرا خواهد شد

:تعیین افق آینده- 7
تشکیل کمیته بررسی نیاز سنجی:افق کوتاه مدت
علمی مورد نیازهیاتشناسایی و جلب اعضاي : افق میان مدت
اي استادان مورد نیازبررسی صالحیت حرفه : افق بلند مدت

:ملزومات تحقق افق آینده-8
تفویض جایگاه حقوقی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در قطب ده با ابالغ رسمی
 تعیین جایگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در قبال نظام پزشکی، وزارت مطبوع و انجمن

هاي توانبخشی کشور
برنامه هاابالغ اعتبارات الزم جهت تحقق
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: گزارش تحلیل وضعیت موجود در کشور- 1
در حال حاضر سازمان هاي مختلفی از جمله وزارت بهداشت و مراکز تابعه، سازمان هالل احمر، سازمان 
بهزیستی کشور و سازمان هایی همچون بنیاد شهید و امور ایثار گران در زمینه خدمات توانبخشی فعالیت 

.می نمایند

:بررسی وضعیت رشته در مقایسه با کشورهاي منطقه- 2
در بررسی هاي اولیه در سطح منطقه، سازمان هاي متولی توانبخشی محدود و سازمان مستقل کمتر دیده 

. می شود

:جمع بندي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها-3
:نقاط قوت

امکان برقراري ارتباط با سازمان هاي توانبخشی
 علمی در سازمان هاي مختلف توانبخشیهیاتمشارکت اعضاي

:فرصت ها
 وجود سازمان هایی با تجارب مختلف در زمینه توانبخشی
 امکان بهره مندي از حمایت سازمان هاي بین المللی
وجود ارتباط موثر بین بخشی و روحیه و عالقه همکاري دسته جمعی در سازمان هاي توانبخشی
:ضعف
 بیش از حد اساتید به امور مختلف از جمله فعالیت هاي پژوهشی و امکان وقت گذاري اشتغال

محدود
:تهدید
عدم وجود ارتباط ساختاري بین سازمان هاي متولی توانبخشی

:شناسایی دانشگاه ها و دست اندرکاران غیردانشگاهی کشور فعال در عرصه مربوط-4
ها و هم بخش هاي دولتی مختلفی به ارائه خدمات توانبخشی ) NGO(در حال حاضر هم بخش خصوصی 

. می پردازند

: دست اندرکاران تهیه سند- 5



120
کشورگزارش عملکرد دبیرخانه منطقه ده آمایش آموزش عالی بخش سالمت 

و گروه هاي آموزشدانشگاه، دبیرخانه مرجعیت علمی توانبخشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزشیمعاونت 
دولتی متولی توانبخشی و بخش هاي ) NGO(توانبخشی دانشگاه با همکاري بخش هاي خصوصی آموزش

در کشور

:نحوه جلب مشارکت دست اندرکاران در تهیه سند-6
پزشکی، با کلیه مراکز آموزشابتدا بر اساس مسئولیت تفویض شده از جانب وزارت بهداشت و درمان و 

. مکاتبه و دعوت به همکاري شده و سپس در جلسات کار تفویض مسئولیت ها انجام خواهد شد

:ین افق آیندهتعی- 7
تشکیل کمیته هاي مربوطه و کسب اعتبارات الزم از وزارت مطبوع:افق کوتاه مدت
برنامه ریزي براي برقراري ارتباط پایدار بین مراکز: افق میان مدت
ل کمیته سیاستگذاري واحد و ارائه برنامه بیست ساله توانبخشییتشک: افق بلند مدت

:ملزومات تحقق افق آینده-8
 تعیین جایگاه حقوقی ساختاري دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در ارتباط با سازمان هاي

متولی توانبخشی در کشور
ابالغ اعتبارات الزم جهت تحقق برنامه ها



121
کشورگزارش عملکرد دبیرخانه منطقه ده آمایش آموزش عالی بخش سالمت 

هاپیوست


