
  سالمت یعال آموزش يها برنامه يگرا تیمأمور و هدفمند ،يراهبرد توسعه بسته
 :محور

 یپزشک علوم آموزش يها برنامه يگرا تیمامور و يراهبرد ارتقاء و يبازنگر

 :اهداف

 و يا منطقه يها تیمز بر یمبتن دیجد يها رشته جادیا يبرا ها دانشگاه برنامه نیتدو 
 دانشگاه خود توسط دانشگاه هر تیمامور

 مدنظر با و سالمت نظام يازهاین براساس یعموم یپزشک دوره یدرس برنامه يبازنگر 

 دادن قرار

 خانواده پزشک استقرار استیس 

 دانشگاه در آن ياجرا و خانواده پزشک یتخصص دوره یآموزش برنامه نیتدو و یطراح 

 کشور یپزشک علوم يها

 ياعضا يحداکثر شرکت جهت یپزشک آموزش رشته ارائه دیجد يها مدل یطراح 
 در یعلم أتیه ياعضا يتوانمندساز توسعه يراستا در آن در دانشگاه یعلم أتیه

 آموزش

 :پایش هاي شاخص

 يا منطقه يها تیمز بر یمبتن را خود يها رشته توسعه برنامه که ییها دانشگاه تعداد 
 .اند نموده ارائه شانتیمامور و

 استقرار و سالمت نظام يازهاین بر یمبتن یعموم یپزشک شده يبازنگر يها برنامه تعداد 

 خانواده پزشک

 خانواده پزشک یتخصص یآموزش برنامه ارائه 

 یپزشک آموزش رشته ارائه دیجد يها مدل ای مدل یطراح 

 آموزش رشته دیجد يها مدل از استفاده یآموزش دوره که یعلم أتیه ياعضا تعداد 

 .کنندیم يسپر را یپزشک



 :محور

 یباالدست اسناد بر یمبتن یپزشک علوم یلیتحص مقاطع و ها رشته توسعه

 :اهداف

 ژهیو به یباالدست اسناد بر یمبتن 1404سال تا دیجد يها رشته توسعه جامع برنامه نیتدو 

 سالمت یعلم جامع نقشه

 برنامه هیته يبرا آن امکانات و تیظرف با متناسب هها دانشگا يبرا تیمأمور نییتع 

 دیجد يها رشته یآموزش

 ها تیاولو بر یمبتن و هدفمند بصورت مقاطع و ها رشته يراهبرد سند يساز ییاجرا 

 حداقل به آنها آموختگان دانش به کشور ازین که موجود يها رشته در يادیبن يبازنگر 

 ازین مورد يها رشته به آنها لیتبد و دهیرس

 :شیپا يها شاخص

 دیجد يها رشته توسعه جامع برنامه بیتصو و نیتدو 

 برنامه هیته يبرا یپزشک علوم يها دانشگاه نیب کار میتقس سند بیتصو و نیتدو 

 دیجد يها رشته یآموزش

 شوند یم يانداز راه که یباالدست اسناد بر یمبتن و هدفمند دیجد يها رشته تعداد. 

 است شده نیادیبن يبازنگر دستخوش که ییها برنامه تعداد. 

 :محور

 يا رشته انیم يها برنامه توسعه منظور به سالمت حوزه یفرابخش يها تیظرف ییشناسا

 :اهداف

 بطور سالمت حوزه از فراتر ... و صنعت ،یعال آموزش يها تیظرف ییشناسا و یبررس 

 یاستان و یمل

 ينگار ندهیآ اسناد بر یمبتن ندهیآ درازمدت يازهاین ییشناسا 

 ازهاین و ها تیظرف بر یمبتن دیجد يا رشته انیم يها رشته یطراح 



 دیجد يها رشته برنامه نیتدو يبرا کشور یپزشک علوم يها دانشگاه نیب کار میتقس 
 يا رشته انیم

 :شیپا يها شاخص

 سالمت حوزه از فراتر يها تیظرف ییشناسا مستند نیتدو 

 يا رشته انیم دیجد يها رشته شده نیتدو يها برنامه تعداد 

 اند داشته مشارکت نهیزم نیا در که ییهها دانشگا درصد. 

 شده يانداز راه دیجد يا رشته انیم يها رشته تعداد 

 :محور

 حدواسط يروهاین تیترب نظام استقرار و یطراح

 :اهداف

 يآموزشها و حدواسط يروهاین تیترب خصوص در استگذاریس نهاد سیتاس و یطراح 
 يا حرفه و یمهارت

 یمهارت حدواسط يها آموزش یاعتباربخش نظام بر ناظر يها نامه نییآ و مقررات نیتدو 
 سالمت نظام در يا حرفه و

 جمله از خدمات هیکل تنوع و یکفیت افزایش شامل سالمت، خدمات ارائه اعتالي 

 بهره جامعه، در دندان و دهان سالمت دانش ارتقاء پیرادندانپزشکی، ،يپرستار خدمات

 رفتارهاي عمومی ترویج و اجتماعی باورهاي پیدایش محور، سالمت رفتارهاي از مندي

 جامعه در ... و محور سالمت

 محور-حرفه کردیرو قیطر از سالمت نظام هدفمند ییزا اشتغال 

 سالمت حوزه در ماهر یانسان يروین تیترب قیطر از يور بهره شیافزا 

 :شیپا يها شاخص

 سالمت نظام در یمهارت و يا حرفه یعال يها آموزش استگذاریس نهاد سیتاس 



 حرفه يها آموزش یاعتباربخش نظام بر ناظر شده بیتصو و نیتدو يها نامه نییآ تعداد 

 سالمت نظام در يا

 تیترب و يا حرفه و یمهارت يها آموزش يمجر و شده یاعتباربخش مراکز تعداد 
 حدواسط يروهاین

 يروهاین تیترب و يا حرفه و یمهارت يها آموزش يمجر مراکز در فعال رانیفراگ تعداد 
 حدواسط

 یازسنجین يدارا و شده یاعتباربخش يا حرفه و یمهارت يها برنامه تعداد 

 حدواسط و يا حرفه ،یمهارت يها دوره در شده تیترب يروهاین تعداد 


