
 دانشگاه يتوانمند ارتقاء و ییتمرکززدا ،ییگرا تیمأمور ،ینیسرزم شیآما بسته

  ها
 :محور

 ینیسرزم شیآما مناطق نمودن محور تیمامور

 :اهداف

 یفرهنگ انقالب یعال يشورا 762جلسه مصوب يها منطقه کالن يها رخانهیدب لیتشک 
 در سالمت عرصه در یعال آموزش شیآما یاجرائ ضوابط و است هایس«عنوان تحت

 »رانیا یاسالم يجمهور

 ها منطقه کالن مشارکت با نیسرزم شیآما ییاجرا ضوابط و ها استیس کامل استقرار 

 یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم يها دانشگاه و

 یبهداشت خدمات و یپزشک علوم يها دانشکده و ها دانشگاه نمودن محور تیمامور 
 سالمت یعال موسسات  آموزش و یدرمان

 يادار ،یمال امور در اراتیاخت )ضیتفو( يواگذار يدستورالعملها و نامه نیآئ نیتدو 
 خدمات و یپزشک علوم یاستان و یمل يها دانشگاه و هاکالن منطقه به یآموزش و

 یعال آموزش گسترش نمودن مند نظام و ییتمرکززدا يراستا در یدرمان یبهداشت
 سالمت

 حوزه در یپزشک علوم يها دانشگاه اراتیاخت ارتقاء يالگوها يساز ییاجرا و یطراح 

 سالمت یعال آموزش

 :شیپا يها شاخص

 ییزدا تمرکز درخصوص شده ابالغ و نیتدو يها دستورالعمل و هها نام نیآئ تعداد 

 سالمت یعال آموزش حوزه در

 و مناطق کالن مشارکت با نیسرزم شیآما ییاجرا ضوابط و ها استیس تحقق زانیم 
 هادانشگاه



 شده محور تیمامور سالمت یعال آموزش موسسات و ها دانشگاه تعداد 

 يهها دانشگا اراتیاخت ارتقاء يالگوها يساز ییاجرا و یطراح يها برنامه تحقق زانیم 
 یپزشک علوم

 شده لیتشک يا منطقه کالن يها رخانهیدب تعداد 

 :محور

 کشور در سالمت یعال آموزش یطیمح گسترش

 : اهداف

 و هااستیس«درخصوص  یفرهنگ انقالب یعالي شورا 762جلسه مصوبه نمودن یاجرائ 
  »رانیا یاسالم يجمهور در سالمت عرصه در یعال آموزش شیآما یاجرائ ضوابط

 سالمت یعال آموزش یکارشناس و یکاردان مقاطع رشته به یطیمح یدسترس شیافزا 

 یپزشک علوم آموزش يبرا شهرها ریسا به مهاجرت به انیدانشجو ازین کاهش 

 خدمات ارائه امکان توسعه با همگام یبوم آموختگان دانش يماندگار شیافزا 

 سالمت یعال آموزش ناوگان در یدولت ریغ بخش توان و امکانات از استفاده 

 سالمت نظام در تیاولو يدارا مقاطع رشته و یآموزش مراکز توسعه در يهدفمند 

 : شیپا يها شاخص

 منطقه آن در عیتوز براساس یشیآما مناطق در شده تیترب آموختگان دانش تعداد 

 یخصوص و یدولت( شده داده مجوز دیجد مقاطع رشته درصد و تعداد( 

 شده سیتاس سالمت یعال آموزش يها مجتمع و یآموزش مراکز تعداد 

 یبوم انیدانشجو درصد شیافزا زانیم 

 یپزشک علوم گروه آموختگان دانش به سالمت نظام ازین کاهش شده برآورد زانیم 

 :محور

 بخش به پزشکی علوم عالی آموزش خدمات يواسپار يالگوها يساز ییاجرا و یطراح

 یردولتیغ



 :اهداف

 علوم عالی آموزش در یردولتیغ بخش ینیآفر نقش يالگوها يساز ییاجرا و یطراح 

 پزشکی

 لیقب از نهادها و مراکز ریسا به آموزش حوزه يواگذار قابل يتهایمامور يواسپار 
 وزارت يهااستیس تحقق يراستا در ... و یعلم يها انجمن ،یپزشک نظام سازمان

 بهداشت

 راهبردي سند به توجه با غیردولتی بخش در پزشکی علوم آموزش نمودن مند نظام 

 سالمت عالی آموزش جغرافیایی گسترش

 غیردولتی بخش در پزشکی علوم آموزش بر نظارت 

 :شیپا يها شاخص

 بخش در سالمت عالی آموزش جغرافیایی گسترش راهبردي سند بیتصو و نیتدو 

 یردولتیغ

 یپزشک علوم گسترش شوراي يسو از يواسپار با مرتبط مصوبات تعداد 

 یعال آموزش حوزه در یردولتیغ بخش يگذار هیسرما و مشارکت زانیم 

 یردولتیغ بخش به شده واگذار يها برنامه تعداد 

 :محور

 و یمهارت يآموزشها و مداوم آموزش يها برنامه و مراکز یآموزش یاعتباربخش نظام ياجرا
 سالمت نظام در يا حرفه

 :اهداف

 نظام حوزه در يا حرفه و یمهارت هاي آموزش بخشی اعتبار نظام يساز ادهیپ و طراحی 

 سالمت

 مشمولین به مربوط هاي فعالیت موقع به رسانی اطالع و اطالعات روزرسانی به 

 سالمت حوزه مداوم آموزش هاي برنامه و مراکز بخشی اعتبار 



 مداوم يها آموزش تیفیک ارتقاء 

 آموزش يها برنامه در یپزشک علوم يها دانشگاه يها تیظرف و توان از نهیبه استفاده 

 مداوم

 مداوم آموزش مراکز یبرون یابیارز و یابیارز خود 

 گروه يها آموزش بیترغ قیطر از مداوم آموزش يها برنامه يکارآمد شیافزا 

 کیالکترون و یتعامل کوچک،

 :شیپا يها شاخص

 شده یاعتباربخش يا حرفه و یمهارت آموزش يها برنامه تعداد 

 شده یاعتباربخش مداوم آموزش هاي برنامه و مراکز تعداد 

 کشور در مداوم آموزش مراکز هیکل یبرون و یدرون يهایابیارز تعداد 

 به ها برنامه اریاخت ضیتفو و مراکز بر نظارت يبرا شده ینیب شیپ يندهایفرآ ياجرا 

 يشورا جلسه نیچهارم و یس و نیسوم و یس مصوبات مطابق مداوم آموزش مراکز
 مداوم آموزش یعال


