
  یپزشک آموزش در یعلم تیمرجع و ينگار ندهیآ بسته
 :محور

 یپزشک علوم آموزش در یعلم تیمرجع ریمس در حرکت رصد نظام یطراح

 :اهداف

 علوم آموزش حوزه در یعلم تیمرجع یفیتعر يها یژگیو نییتع و یمفهوم لیتحل 

 یپزشک

 یعلم تیمرجع يها شاخص نییتع 

 یعلم تیمرجع مورد در اطالعات يآور جمع نظام و ها سنجه توسعه 

 :شیپا يها شاخص

 یعلم تیمرجع يبرا شده احصا يها شاخص تعداد 

 یعلم تیمرجع تحقق یابیارز يها سنجه زانیم 

  
 :محور

 اندازچشم افق در پزشکی علوم آموزش در مرجعیت تحقق راه نقشه و نگاري آینده سند تدوین

 :اهداف

 پزشکی علوم آموزش بر حاکم ابرروندهاي و روندها تحلیل 

 علوم آموزش در نوآوري و فناوري دانش، هاي زیرحوزه داینامیسم یا پویایی تحلیل 

 پزشکی

 پزشکی علوم آموزش براي مطلوب و محتمل ممکن، سناریوهاي تدوین 

 پزشکی علوم آموزش توسعه هاي غایت و اهداف تعیین 

 هاي غایت و اهداف تعیین به نیل براي ضروري اقدامات و ها زیرساخت الزامات، تعیین 

 پزشکی آموزش علوم توسعه

 :پایش هاي شاخص



 پزشکی علوم آموزش مرجعیت راه نقشه و نگاري آینده سند تدوین 

 :محور

  1 پزشکی علوم آموزش حوزه در نوآوري نظام استقرار و طراحی
 :اهداف

 آموزشی هاي نوآوري گذاري اشتراك به و مرور ثبت، ملی سامانه استقرار و توسعه 

 هاي نوآوري )فایل مدیا( حجمی هاي فایل آرشیو ،2مخزنی سامانه استقرار و توسعه 

 آموزشی

 آموزشی هاي نوآوري از علمی و اجرایی هاي حمایت نظام استقرار 

 آموزشی هاي نوآوري از مالی هاي حمایت نظام استقرار 

 :پایش هاي شاخص

 ملی سامانه در شده ثبت آموزشی هاي نوآوري تعداد 

 مخزنی سامانه در شده آرشیو حجمی هاي فایل تعداد 

 حمایت مورد آموزشی هاي نوآوري تعداد 

 آموزشی هاي نوآوري از مالی حمایت میزان 

 :محور

 پزشکی آموزش راهبردي تحقیقات ملی مرکز استقرار 

 :اهداف

 ،کشور سطح در پزشکی آموزش در دانش بکارگیري و توسعه اکتساب، شناسایی 

 سرزمینی آمایش بر مبتنی و ملی نیازهاي مبناي بر پزشکی آموزش هاي اولویت تعیین 

 سالمت عالی آموزش

 کی، استراتژ و کالن هاي طرح مخصوصاً پژوهش، نتایج کاربست و ترجمان از حمایت 

 پزشکی آموزش ارتقاء زمینه در



 ،علوم هاي دانشگاه در آموزشی نوآوریهاي از معنوي و مادي حمایت و نظارت هدایت 

 غیردولتی و دولتی از اعم پزشکی

 عملی اقدامات به تحقیقات نتایج تبدیل جهت در پزشکی علوم هاي دانشگاه از حمایت 

 کشور پزشکی آموزش ارتقاء در

 :پایش هاي شاخص

 پزشکی آموزش راهبردي تحقیقات ملی مرکز استقرار 

 مرکز سوي از شده واگذار هاي پروژه تعداد 

 ها پروژه اجراي براي شده اعطا هاي گرنت و اعتبارات میزان 


