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:محور

طراحی و اجرایی سازي الگوهاي واسپاري خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیر دولتی

:متولی
معاونت آموزشی–شوراي دانشگاه 

:اهداف مندرج در سند- 1

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

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف- 2
.کلینیکی در مراکز آموزشی درمانی اقدام دیگري صورت نگرفته استهاي بالینی پارابجز بخش

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

:پایشهايشاخص-4
تدوین و تصویب سند راهبردي گسترش جغرافیایی آموزش عالی سالمت در بخش غیردولتی
 مرتبط با واسپاري از سوي شوراي گسترش علوم پزشکیتعداد مصوبات
میزان مشارکت و سرمایه گذاري بخش غیردولتی در حوزه آموزش عالی
ار شده به بخش غیر دولتیذتعداد برنامه هاي واگ

:اقدامات پیشنهادي- 5
 موزشی عالی علوم پزشکی به بخش غیر دولتی در دانشگاه           آتشکیل کارگروه واسپاري خدمات
شناسایی ماموریت ها و خدمات قابل واگذاري حوزه آموزش به بخش غیر دولتی
شناسایی پتانسیل بخش غیر دولتی در حوزه ارائه خدمات آموزشی علوم پزشکی
 به بخش غیر دولتی بررسی تجارب سایر کشور ها در خصوص واسپاري خدمات اموزشی عالی
ها در خصوص واسپاري خدمات اموزشی به بخش غیر دولتی بررسی تجارب سایر دستگاه

)                       مانند اموزش و پرورش(
تحلیل جامع ذینفعان
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واسپاري به بخش غیر دولتی) هاي(بومی سازي الگو /تدوین
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