
ایران در دانشگاه علوم پزشکیهاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی ترجمان بسته
ند و ماموریت گراي برنامه هاي آموزشی عالی سالمتمتوسعه راهبردي هدف

:محور

بازنگري و ارتقا راهبردي و ماموریت گراي برنامه هاي آموزشی

:متولی
مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه –پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش

:اهداف مندرج در سند- 1
بر مزیت هاي منطقه اي و ماموریت هر دانشگاه توسط خود ها براي ایجاد رشته هاي جدید مبتنی تدوین برنامه دانشگاه

دانشگاه 
 بازنگري برنامه درسی دوره پزشک عمومی بر اساس نیازهاي نظام سالمت و با مدنظر قرار دادن سیاست
تدوین برنامه آموزشی دوره تخصصی پزشک خانواده و اجراي آن در دانشگاه هاي علوم پزشکی طراحی و
 جدید ارائه رشته آموزش پزشکی جهت شرکت حداکثري اعضاي هیئت علمی دانشـگاه در آن راسـتاي   طراحی مدل هاي

توسعه توانمندسازي اعضاي هیئت علمی در آموزش

:تحلیل وضعیت موجود در دانشگاه بر اساس اهداف- 2
اکنده از مزیت هاي کشوري در دسترس اطالعات پر
 در )لحاظ نشـده اسـت  به آموزشطرح راد به دلیل نگاه کلی(خرین رتبه بندي کشوري آرتبه دانشکده هاي دانشگاه در

.استرده هاي نسبتا مطلوب بوده 

: وضعیت مطلوب بر اساس اهداف-3
 استانداردهاي بین المللی بوده تا بتواند مزیت هـاي منطقـه اي   تدوین برنامه هاي راهبردي براي توسعه آموزش مبتنی بر

.در کشور ایجاد کند
اکثریت برنامه هاي تربیت نیروي انسانی در دانشگاه براساس ماموریت هاي تعریف شده باشد.

:پایشهايشاخص-4
 ماموریتشان ارائه نموده اندخود را مبتنی برمزیت هاي منطقه اي و تعداد دانشگاه هایی که برنامه توسعه رشته هاي.
 تعداد برنامه هاي بازنگري شده پزشکی عمومی مبتنی برنامه هاي نظام سالمت و استقرار پزشک خانواده
ارائه برنامه آموزشی تخصصی پزشک خانواده
   در آنطراحی مدل یا مدل هاي جدید ارائه رشته آموزش پزشکی جهت شرکت حداکثري اعضاي هیئت علمـی دانشـگاه

در راستاي توسعه توانمندسازي اعضاي هئیت علمی در آموزش



ایران در دانشگاه علوم پزشکیهاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی ترجمان بسته
ند و ماموریت گراي برنامه هاي آموزشی عالی سالمتمتوسعه راهبردي هدف

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

الملل دانشگاه 
 در زمینه بازنگري توانمندي هاي اعضاي هیئت علمیتقویت
 مجهز نمودن دانشگاه به تجهیزات جدید آزمایشگاهی و آموزشی
 برگزاري همایش ها و کنگره هاي علمی در خصوص ضرورت تاسیس رشته هاي جدید
 بازنگري برنامه هاي درسی دانشکده هاي داراي مزیت هاي کشوري
ریت گرا تدوین برنامه هاي درسی مامو


