
  محور عدالت و پاسخگو آموزش بسته
 :محور

- يماریب بار( جامعه يازهاین بر یمبتن یآموزش نیازهاي ارزیابی و شناسائی نظام استقرار و طراحی
 سالمت حوزه در درمان و صیتشخ ،يریشگیپ با مرتبط يها يفناور ،)فاکتورها سکیر و ها

 کشور در سالمت حوزه در دانش يمرزها و )سالمت مداخالت(

 :اهداف

 بار( جامعه يازهاین بر یمبتن یآموزش نیازهاي ارزیابی و شناسائی نظام استقرار و طراحی 

 )فاکتورها سکیر و هايماریب

 يها يفناور بر یمبتن یآموزش نیازهاي ارزیابی و شناسائی نظام استقرار و طراحی 
 )سالمت مداخالت( یدرمان و یصیتشخ

 دانش يمرزها بر یمبتن یآموزش نیازهاي ارزیابی و شناسائی نظام استقرار و طراحی 

 سکیر و ها يماریب بار( جامعه يازهاین براساس )نهایدالیگا( ینیبال يراهنماها هیته 

 ،)فاکتورها

 سالمت حوزه در دانش يمرزها و )سالمت مداخالت( یدرمان و یصیتشخ يها يفناور 

 کشور در

 :شیپا يها شاخص

 یآموزش نیازهاي براساس شده يبازنگر /هیته )کولومهایکور( یآموزش يها برنامه تعداد 
 یآموزش يها برنامه کل به )فاکتورها سکیر و ها يماریب بار( جامعه يازهاین بر یمبتن

 يها يفناور براساس شده يبازنگر /هیته )ها کولومیکور( یآموزش يها برنامه تعداد 
 یآموزش يها برنامه کل به )سالمت مداخالت(یدرمان و یصیتشخ

 دانش يمرزها براساس شده يبازنگر /هیته )ها کولومیکور( یآموزش يها برنامه تعداد 

 یآموزش يها برنامه کل به



 بار( جامعه يازهاین براساس شده يبازنگر /هیته )ها نیدالیگا( ینیبال يراهنماها تعداد 

 )سالمت مداخالت( یدرمان و یصیتشخ يها يفناور ،)فاکتورها سکیر و ها يماریب

 کشور در سالمت حوزه در دانش يمرزها و

 :محور

 جامعه، نیازهاي به پاسخگوئی راستاي در )کولومهایکور( یآموزش يها برنامه تدوین و يبازنگر

 مقطع و رشته کیک تف به )یعلم تیمرجع( دانش يمرزها و یدرمان و یصیتشخ يها يفناور

 تحصیلی

 :اهداف

 يها يفناور جامعه، نیازهاي براساس ها رشته یتمام کولومیکور نیتدو و يبازنگر 
 )یعلم تیمرجع( دانش يمرزها و یدرمان و یصیتشخ

 و یصیتشخ يها يفناور جامعه، نیازهاي براساس ها رشته یتمام کولومیکور ي اجرا 
 )یعلم تیمرجع( دانش يمرزها و یدرمان

 و یصیتشخ يها يفناور جامعه، نیازهاي براساس ها رشته یتمام کولومیکور یابیارز 
 )یعلم تیمرجع( دانش يمرزها و یدرمان

 :شیپا يها شاخص

 یصیتشخ يها يفناور جامعه، نیازهاي براساس ها رشته شده يبازنگر کولومیکور تعداد 
 )یعلم تیمرجع( دانش يمرزها و یدرمان و

 و یصیتشخ يها يفناور جامعه، نیازهاي براساس ها رشته شده اجرا کولومیکور تعداد 
 )یعلم تیمرجع( دانش يمرزها و یدرمان

 یصیتشخ يها يفناور جامعه، نیازهاي براساس ها رشته شده یابیارز کولومیکور تعداد 
 )یعلم تیمرجع( دانش يمرزها و یدرمان و

 :محور



 دانشجویان، اساتید، نفعان،یذ سیاستگذاران، براي مناسب انگیزشی و تیحساس جادیا نظام طراحی

 توجه و جامعه واقعی نیازهاي به پاسخگوئی بهتر هرچه تحقق منظور به خدمات کنندگان ارائه

  (SDH) سالمت یاجتماع يکنندهها نییتع به
 :اهداف

 ارائه دانشجویان، اساتید، سیاستگذاران، در تیحساس جادیا يراهها استقرار و نییتع 

 جامعه نیازهاي به پاسخگوئی بهتر هرچه تحقق منظور به خدمات کنندگان

 ارائه دانشجویان، اساتید، سیاستگذاران، در مناسب انگیزشی يراهها استقرار و نییتع 

 جامعه نیازهاي به پاسخگوئی بهتر هرچه تحقق منظور به خدمات کنندگان

 ارائه دانشجویان، اساتید، سیاستگذاران، در تیحساس جادیا يراهها استقرار و نییتع 

 سالمت یاجتماع يهاکننده نییتع به توجه منظور به خدمات کنندگان

 ارائه دانشجویان، اساتید، سیاستگذاران، در مناسب انگیزشی يراهها استقرار و نییتع 

 سالمت یاجتماع يهاکننده نییتع به توجه منظور به خدمات کنندگان

 :شیپا يها شاخص

 دانشجویان، اساتید، سیاستگذاران، در تیحساس جادیا جهت شده اجرا يها برنامه تعداد 

 جامعه نیازهاي به پاسخگوئی بهتر هرچه تحقق منظور به خدمات کنندگان ارائه

 دانشجویان، اساتید، سیاستگذاران، در مناسب انگیزش جهت شده اجرا يهابرنامه تعداد 

 جامعه نیازهاي به پاسخگوئی بهتر هرچه تحقق منظور به خدمات کنندگان ارائه

 دانشجویان، اساتید، سیاستگذاران، در تیحساس جادیا جهت شده اجرا يها برنامه تعداد 

 سالمت یاجتماع يهاکننده نییتع به توجه منظور به خدمات کنندگان ارائه

 دانشجویان، اساتید، سیاستگذاران، در مناسب انگیزش جهت شده اجرا يها برنامه تعداد 

 سالمت یاجتماع يهاکنندهنییتع به توجه منظور به خدمات کنندگان ارائه

 :محور

 یپزشک علوم یانسان يروین تیترب تیریمد و يزیر برنامه نظام استقرار و یطراح



 :اهداف

 یپزشک علوم يها رشته هیکل و دندانپزشکان و پزشکان اطالعات بانک جادیا 

 1404سال یپزشک علوم يها رشته هیکل آموخته دانش ازین مورد تعداد برآورد 

 در یپزشک علوم يها رشته النیالتحص فارغ از استفاده جهت راهکارها نیبهتر نییتع 

 کمبود يدارا و محروم مناطق

 یبوم انیدانشجو رشیپذ جهت راهکارها نیبهتر نییتع 

 مناطق در یپزشک علوم يها رشته النیالتحص فارغ از استفاده يراهکارها نمودن ییاجرا 

 کمبود يدارا و محروم

 یبوم انیدانشجو رشیپذ يراهکارها نمودن ییاجرا 

 :شیپا يها شاخص

 یپزشک علوم يها رشته هیکل و دندانپزشکان و پزشکان اطالعات بانک تعداد 

 اطالعات بانک هر پوشش زانیم 

 1404سال يبرا شده برآورد يها رشته تعداد 

 در یپزشک علوم يها رشته النیالتحص فارغ از استفاده جهت راهکارها ستیل وجود 

 کمبود يدارا و محروم مناطق

 یبوم انیدانشجو رشیپذ جهت راهکارها ستیل وجود 

 يها رشته النیالتحص فارغ عیتوز در ینیج بیضر از استفاده با ينابرابر کاهش زانیم 
 یپزشک علوم

 خود منطقه در یبوم انیدانشجو تیفعال و رشیپذ زانیم 


