اقداماتراهبردیمنطقهآمایشی1
برایاجراییسازیبستههایتحولونوآوریدرآموزشعلومپزشکی

1

2

بستهآیندهنگاریوظرفیتسازیبرای
کسبمرجعیتعلمیدرعلومپزشکی

3

عنوان محور :طراحی نقشه راه حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

تعیین نقاط قوت و ظرفیت های منطقه ای به منظور کسب مرجعیت علمی با توجه به

زمان پایش /اتمام
پایش

شاخص پایش

مقطعی

پایان خرداد 97

سند تدوین شده

مقطعی

پایان خرداد 97

سند تدوین شده

تعیین ظرفیت های انسانی مورد نیاز بومی فعلی و آتی

مقطعی

پایان خرداد 97

سند تدوین شده

تعیین ظرفیت های منطقه ای برای کمک به اجرای ماموریتهای ویژه منطقه ای

مقطعی

پایان خرداد 97

سند تدوین شده

پیشنهاد تغییر در کوریکولومها بر اساس ماموریت های ویژه

مستمر

ساالنه

تعداد کوریکولوم های پیشنهاد شده

ارزیابی نقش اعضای هیئت علمی در حرکت در بستر مرجعیت علمی

مستمر

ساالنه

تشکیل ستاد کمیته های دانشگاهی مرجعیت علمی

مقطعی

پایان 96

استقرار کمیته

بارگزاری تجارب موفق اساتید در سامانه مدیریت دانش

مستمر

سه ماهه

تعداد تجارب بارگذاری شده

ماموریتهای ویژه تعیین شده منطقه ای
تعیین ظرفیت های اقلیمی صنعتی و نیازهای بومی فعلی و آتی در راستای تجاری سازی
محصوالت علمی

4

تعداد شاخص های موجود در ارتقای هیات
علمی

عنوان محور :تدوین سند آینده نگاری در آموزش علوم پزشکی در افق چشم انداز
ماهیت زمانی

اقدام دانشگاهی/منطقهای

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

نظام پویش نیازهای بومی بر مبنای تحلیلی و با رویکرد آینده نگارانه (تحلیل نیاز ها و
مقطعی

زیرساخت های مورد نیاز بومی و منطقه ای برای توسعه آموزش علوم پزشکی با رویکرد آینده

پایان خرداد 97

استقرار نظام

نگارانه)
اجرای برنامه رشد و بالندگی توانمندسازی اعضای هیئت علمی

مستمر

ساالنه

ورود اطالعات به سامانه رصد آینده نگارانه

مستمر

 6ماهه

5

تعداد هیات علمی شرکت کننده در دورههای
بازآموزی
سامانه به روز شده

عنوان محور :تقویت ظرفیت های نهادهای آموزش علوم پزشکی در جهت کسب مرجعیت علمی در حیطه های اولویت دار
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

حمایت از نشر کتب دانشگاهی در حیطه های اولویت دار ملی(ماموریت های ویژه منطقه ای)

مستمر

ساالنه

نسبت کتب منتشر شده منطبق بر اولویتها

جذب اعضای هیئت علمی بر اساس اولویتهای ماموریت منطقهای

مستمر

ساالنه

درخواست توسعه رشته مقاطع بر اساس اولویتها ماموریت های ویژه منطقه ای

مستمر

ساالنه

مقطعی

پایان 96

تفاهم نامه با معاونت های دیگر برای حمایت از پژوهش ها در راستای اولویت ها ماموریتهای
ویژه منطقه ای

6

نسبت هیات علمی جذب شده منطبق بر
اولویت های ماموریتی
نسبت درخواست های منطبق بر اولویتهای
ماموریتی
تفاهم نامه منعقد شده

عنوان محور :حمایت از تحقیقات راهبردی و ترجمان دانش در حوزه آموزش پزشکی
اقدام دانشگاهی/منطقهای
جهت دهی به تحقیقات حوزه آموزش علوم پزشکی مبتنی بر اولویت های ملی ماموریتهای ویژه
منطقه ای

7

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

مستمر

ساالنه

شاخص پایش
نسبت پروژه های مصوب منطبق بر
اولویت ها

8

بستهتوسعهکارآفرینیدربستردانشگاههاینسلسوم

9

عنوان محور :طراحی نقشه راه گذار به دانشگاه های نسل سوم
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

تشکیل کمیته دانشگاه های نسل سوم در سطح منطقه

مقطعی

پایان 96

استقرار کمیته

10

عنوان محور :بازینی و بازنگری ساختار و عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی براساس نقشه راه گذار به دانشگاه های نسل سوم و چهارم
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

مستمر

ساالنه

تعداد اعضای هیات علمی با وابستگی دوگانه

حمایت از اعضای هیئت علمی در جهت اتخاذ وابستگی های دوگانه و چندگانه در
دانشگاه ها

11

عنوان محور :کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی در قالب نظام نوآوری(ملی -منطقه ای)
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

حمایت از حضور اساتید در شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد

مستمر

ساالنه

طراحی نظام نوآوری منطقه ای

مقطعی

پایان 97

12

شاخص پایش
تعداد شرکت های دانش
بنیان ثبت شده
سند تدوین شده

عنوان محور :واقعی سازی هزینه های تمام شده خدمات آموزشی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تحقیقات مرتبط
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

مقطعی

پایان 97

مستمر

 6ماهه

شاخص پایش
هزینه تمام شده آموزش

محاسبه قیمت تمام شده آموزش بر اساس مدل ارایه شده توسط معاونت آموزش وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در دانشگاه برآورد شده
است

رهبری هزینه های خدمات آموزش در سطح دانشگاه های منطقه با هدف صرفه جویی

13

میزان کاهش هزینه های
آموزشی

عنوان محور :طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار ،عدالت محور و غیر بودجه ای آموزش عالی سالمت در راستای تحقق دانشگاه های هزاره سوم
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

مستمر

6ماهه

اسناد تخصیص و هزینه

تخصیص سهم آموزش از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه مطابق شیوه نامه های
مربوطه

14

بستهآموزشپاسخگووعدالتمحور

15

عنوان محور :شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه حال و آینده جامعه (بار بیماریها ،حوادث و ریسک فاکتورها) ،فنآوریهای مرتبط با پیشگیری ،تشخیص،
درمان پیشگیری در حوزه سالمت(مداخالت سالمت) و مرزهای دانش در حوزه سالمت در کشور و مناطق آمایشی
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

مشارکت در پروژه های نیازسنجی دبیرخانه های شورای آموزشی مرتبط

مقطعی

شهریور 97

تعداد پروژه های مشارکتی

مشارکت و همکاری در روند تدوین سند پیامدهای رشته های مختلف

مقطعی

اسفند 97

تعداد اسناد مشارکتی

16

عنوان محور :تدوین و بازنگری ،ابالغ و ارزشیابی برنامههای آموزشی (کوریکولومها) در راستای پاسخگویی به جامعه و با رویکرد آموزش مبتنی بر توانمندی
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

طراحی نظام نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های درسی دانشگاهی بر اساس برنامه

مقطعی

آموزشی کشوری
نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های درسی دانشگاهی بر اساس برنامه آموزشی

مستمر

کشوری مبتنی بر پاسخگویی به جامعه

17

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

مهر 97

نظام نظارت بر تدوین و اجرای
برنامه های درسی

سالیانه

تعداد برنامه های نظارت شده

عنوان محور :طراحی و استقرار نظام انگیزشی مناسب برای سیاستگذاران ،ذینفعان ،اساتید ،دانشجویان ،ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هر چه بهتر پاسخگویی بهه نیازههای واقعهی
جامعه و توجه به تعیین کنندههای اجتماعی سالمت
ماهیت زمانی

اقدام دانشگاهی/منطقهای
شناسایی و تامین عرصه های آموزش مورد نیاز برای پیاده سازی مواجهه زود دانشجویان درعرصه های جامعه و
آموزش مبتنی بر جامعه
ایجاد بستر الزم برای ارتباط موثر دانشکده ها با مراکز بهداشتی-درمانی،راه اندازی مرکز آموزش پاسخگوی
استاندارد ،بهینه سازی فیلدآموزشی جامعه نگر با توجه به مراکز در دسترس به منظور تسهیل امر اموزش
تدوین شیوه نامه های مرتبط با ارزشیابی و نظام پرداخت اعضای هیأت علمی در راستای تشویق اساتید فعال در
زمینه آموزش در عرصه های جامعه
پیش بینی منابع حمایتی الزم برای حضور دانشجویان و اساتید رشته های مختلف در عرصه های جامعه

18

مستمر

مستمر

مقطعی
مستمر

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

سالیانه

تعداد عرصه های شناسایی
شده

6
مهر 97

سالیانه

تعداد دانشجویان آموزش
دیده در مراکز جامعه نگر
شیوه نامه تدوین شده

میزان منابع اختصاص یافته

عنوان محور :طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

برآورد و جذب منابع انسانی موردنیاز بخش سالمت در برش دانشگاهی مطابق الگوی کشوری

مقطعی

خرداد 97

سند برآورد نیروی انسانی

19

عنوان محور :طراحی و استقرار نظام آموزش های مهارتی و حرفه ای در راستای ارتقای پاسخگویی نظام آموزش عالی سالمت
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

برآورد نیازهای منطقه ای /دانشگاهی به آموزشهای مهارتی

مقطعی

اردیبهشت 97

20

شاخص پایش
سند برآورد نیاز به آموزش
های مهارتی

بستهتوسعهراهبردی،هدفمندو
ماموریتگرایبرنامههایآموزشعالیسالمت
21

عنوان محور :بازنگری و ارتقای راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزش( )Edicational Programعلوم پزشکی بر مبنای اسناد باالدستی
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

تدوین و پیشنهاد برنامه های آموزشی رشته های جدید بر اساس ظرفیت های منطقه ای

مقطعی

شهریور 97

ارائه برنامه ها

شناسایی ظرفیت های بومی منطقه ای با نگاه به برنامه های موجود

مقطعی

اسفند 97

ارائه ظرفیت ها

انطباق برنامه های آموزشی موجود با ظرفیت های بومی منطقه ای

مستمر

ساالنه

ارائه برنامه انطباق

بازنگری کوریکولوم های کلیه رشته های هر منطقه براساس نیاز های منطقه ای

مقطعی

 6ماه برای نوبت اول و سپس هر

تعداد برنامه ها بازنگری

 4سال یکبار

شده

همکاری در تدوین کوریکولوم رشته های جدید براساس نیاز های ملی منطقه ای

مقطعی

شهریور98

همکاری در تدوین شیوه نامه همکاری های آموزشی بین بخشی

مقطعی

بهمن 96

میزان همکاری

مقطعی

اسفند 96

ارائه برنامه

پیشنهاد برنامه های آموزشی میان رشته ای بر اساس ظرفیت های فوق

مقطعی

ابان 97

ارائه برنامه

همکاری در شناسایی عناوین حیطه های مورد نیاز نیروهای حدواسط

مقطعی

اسفند 96

ارائه عناوین

مقطعی

تیر 97

مطالعه  ،بررسی و ارائه ظرفیت های میان رشته ای منطقه ای آموزش عالی خارج از حوزه سالمت با
همکاری دانشگاههای تحت پوشش

نیاز سنجی و پیشنهاد عناوین حیطه های شناسایی شده مورد نیاز نیروهای حدواسط هر منطقه با کمک
دانشگاهها

22

تعداد برنامه هایی که
همکاری کرده اند

ارائه عناوین نیازسنجی
شده

عنوان محور :بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی ( )Curriculumدر راستای پاسخگوئی به نیازهای ملی و منطقه ای ،فنهآوری ههای روز و مرزههای دانهش )مرجعیهت علمهی( بهه
تفکیک رشته و مقطع تحصیلی
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

بازنگری کوریکولوم های کلیه رشته های هر منطقه براساس نیاز های منطقه ای

مقطعی

همکاری در تدوین کوریکولوم رشته های جدید براساس نیاز های ملی منطقه ای

مقطعی

23

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

 6ماه برای نوبت اول و سپس هر

تعداد برنامه ها بازنگری

 4سال یکبار

شده

شهریور98

تعداد برنامه هایی که
همکاری کرده اند

عنوان محور :توسعه و راه اندازی برنامه های میان رشته ای از طریق شناسایی ظرفیت های فرابخشی حوزه سالمت
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

همکاری در تدوین شیوه نامه همکاری های آموزشی بین بخشی

مقطعی

بهمن 96

میزان همکاری

مقطعی

اسفند 96

ارائه برنامه

مقطعی

ابان 97

ارائه برنامه

مطالعه  ،بررسی و ارائه ظرفیت های میان رشته ای منطقه ای آموزش عالی خارج از حوزه سالمت با
همکاری دانشگاههای تحت پوشش
پیشنهاد برنامه های آموزشی میان رشته ای بر اساس ظرفیت های فوق

24

عنوان محور :طراحی و استقرار نظام تربیت نیروهای حدواسط در راستای ارتقای پاسخگویی نظام آموزش عالی سالمت
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

همکاری در شناسایی عناوین حیطه های مورد نیاز نیروهای حدواسط

مقطعی

اسفند 96

ارائه عناوین

مقطعی

تیر 97

نیاز سنجی و پیشنهاد عناوین حیطه های شناسایی شده مورد نیاز نیروهای حدواسط هر منطقه با کمک
دانشگاهها

25

ارائه عناوین نیازسنجی
شده

26

بستهماموریتگراییوارتقاءتوانمندیدربسترآمایشسرزمینی

27

عنوان محور :توسعه ماموریتگرایی در مناطق آمایش سرزمینی و دانشگاههای علوم پزشکی
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

بررسی و اعالم توانمندیهای دانشگاهها و دانشکدههای کالن مناطق در خصوص ماموریت

*

اسفند 96

تعداد ماموریت های اعالم

بازبینی شیوهنامه اجرایی ابالغ شده و چگونگی اداره دبیرخانهها در مناطق

*

خرداد 97

شیوه نامه بازبینی شده

بهرهبرداری و واگذاری ماموریتهای ویژه جدید در درون دانشگاههای کالن مناطق

*

اردیبهشت 97

ماموریت های توزیع شده

پیشنهاد واگذاری اختیارات به کالن مناطق با توجه به اسناد باالدستی و ظرفیتها

مقطعی

96/12/15

مکاتبه

بررسی و ارزیابی و اعالم یک ماموریت ویژه هر کالن منطقه به وزارت متبوع

مقطعی

96/12/15

مکاتبه

 6ماهه

درصد پیشرفت ماموریت

شده

در بین دانشگاههای منطقه

اجرای ماموریت های محول شده از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مستمر

28

ها

عنوان محور :گسترش محیطی آموزش عالی سالمت در کشور
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

برآورد و اعالم نیاز به راهاندازی رشتههای جدید /مقاطع جدید علوم پزشکی با توجه به اسناد باالدستی

مقطعی

احصای نیروی انسانی مورد نیاز توسط دانشگاهها و کالن مناطق بر اساس رشته های جدید /مقاطع جدید علوم پزشکی و
اعالم به وزارت متبوع

زمان پایش /اتمام
پایش

شاخص پایش

30بهمن ماه96

سند نیروی انسانی

 30بهمن ماه 96

تعداد رشته ها

مقطعی
تا سه ماهه اول 97

پیشنهاد مدل توسعه رشتههای نوین پزشکی به وزارت متبوع

سند توسعه رشته های
نوین

ارائه فهرستی از مشوق های انگیزشی جهت ماندگاری نیروهای هیئت علمی پس از طرح و تصویب در هیئت های امناء و
مراجع ذیصالح

29

مقطعی

97/11/30

راهبردهای تدوین شده

عنوان محور :گسترش واسپاری خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیردولتی
ماهیت زمانی

اقدام دانشگاهی/منطقهای
پیشنهاد برنامه آموزشی نظاممند کوتاهمدت بر مبنای نیازهای بخش دولتی و غیردولتی

پیشنهاد آیین نامه نظارت منطقه ای بر آموزش عالی سالمت در بخش غیردولتی (دانشگاه آزاد اسالمی)

30

مستمر

مقطعی

زمان پایش /اتمام
پایش
 6ماهه

شاخص پایش
سند برنامه های آموزشی
مورد نیاز

97/06/30

آیین نامه

بستهاعتالیاخالقحرفهای

31

عنوان محور :توسعه آموزش اخالق پزشکی مبتنی بر ارزش های ایرانی – اسالمی

ردیف

ماهیت زمانی اقدام

اقدام

مستمر

زمان پایش* /زمان اتمام

شاخص پایش

مقطعی

1

برگزاریکرسی های نظریه پردازی اخالق پزشکی کشور



 6ماهه

2

عقد تفاهمنامه همکاری علمی ،تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاههای معتبر منطقه و



 6ماهه

تعداد برنامههای آموزشی /
ترویجی برگزار شده از
سوی کانونهای اخالق
حرفهای دانشجویی /
دستیاری در دانشگاه با
تایید معاونت فرهنگی
دانشجویی دانشگاه
تعداد کارگاههای آموزشی/
بازآموزی برگزار شده
برای اعضای هیئت علمی/
دانشجویان /دستیاران/
پرسنل دانشگاه در زمینه
اخالق حرفهای

3

دنیا ازنظر اخالق پزشکی توسط وزارت بهداشت و توزیع عادالنه این امکانات بین

منعقد شده با مراکز داخلی

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مرتبط

و بددین المللددی در زمیندده
اخالق حرفه ای



برگزاری کارگاه با موضوعات مرتبط با اخالق پزشکی /حرفهای برای اعضای هیئت

 6ماهه

تعداد کارگاههای آموزشی/
بددازآموزی برگددزار شددده

علمی دانشگاه
4

تعددداد تفدداهم نامددههددای



برگزاری کارگاه یا بازآموزی با موضوعات مرتبط با اخالق پزشکی /حرفهای برای
حرفه مندان
32

 6ماهه

برای اعضای هیئت علمی/
دانشدددجویان /دسدددتیاران/

ردیف

ماهیت زمانی اقدام

اقدام

مستمر
5



برگزاری دورههای مرتبط اخالق پزشکی /حرفهای برای کارکنان نظام سالمت در

زمان پایش* /زمان اتمام

مقطعی
 6ماهه

پرسنل دانشدگاه در زمینده
اخالق حرفهای

قالب دورههای ضمن خدمت
6

شاخص پایش



برگزاری برنامه مدون آموزش اخالق پزشکی بهصورت تم طولی برای رشتههایی که

 6ماهه

تعداد گروه هدای آموزشدی

دوره کارآموزی بالینی دارند .پزشکی ،پرستاری ،مامایی ،دندانپزشکی ،داروسازی،

دارای برنامه مدون ارزیابی

فیزیوتراپی ،کارشناسی رادیوتراپی ،کارشناسی رادیولوژی ،علوم آزمایشگاهی و ...

اخددالق حرفددهای مصددوب
شورای آموزش گروه

33

عنوان محور :طراحی و استقرار نظام دیده بانی ،نیازسنجی ،آسیب شناسی و ارتقاء ارزش ها و اخالق حرفه ای پزشکی در نظام آموزش عالی سالمت

ردیف

ماهیت زمانی اقدام

اقدام

مستمر

مقطعی

زمان پایش* /زمان
اتمام

1

تدوین گزارش منطقه ای آموزش اخالق پزشکی بهصورت ساالنه



 6ماهه

2

تهیه گزارش ساالنه پایش وضعیت کمیتههای اخالق در آموزش دانشگاه های علوم



 6ماهه

شاخص پایش
تعداد مطالعات منتشر
شددددده پیمایشددددی

پزشکی منطقه

ارزشهددای اخددالق
حرفددهای و آمددوزش
اخددالق پزشددکی در
میدددان فراگیدددران در
دانشگاه

3

تشکیل کمیته دانشگاهی اخالق در اموزش پزشکی در دانشگاههای منطقه



 6ماهه

تعداد جلسات کمیتده
اخددالق در آمددوزش
دانشگاه

34

عنوان محور :تدوین استانداردها و راهنماهای اخالقی در اموزش پزشکی و انجام اقدامات الزم برای مدیریت مناسب کوریکولوم پنهان با هدف نهادینه سازی ارزش های حرفه ای در
موسسات آموزش عالی سالمت

ردیف

ماهیت زمانی اقدام

اقدام

مستمر


1

زمان پایش* /زمان اتمام

شاخص پایش

مقطعی
 6ماهه

تعددداد راهنماهددا /کدددهای
تدوین شده در حوزه اخالق

همکاری در تدوین آیین نامه  /کدهای اخالق علوم پزشکی با هماهنگی

علدددوم پزشدددکی ،مصدددوب

شورای عالی اخالق پزشکی

شورای عالی اخالق پزشکی
کشور

35

عنوان محور :ترویج و توسعه زیرساخت های اخالق حرفهای در مراکز آموزش عالی نظام سالمت

ردیف

ماهیت زمانی اقدام

اقدام

مستمر

مقطعی



1

زمان پایش* /زمان اتمام

شاخص پایش

 6ماهه

تعداد برنامههدای آموزشدی /
ترویجی برگزار شده از سوی

فعال سازی کانونهای اخالق حرفهای دانشجویی و دستیاری در دانشگاههای

کانون های اخدالق حرفده ای

علوم پزشکی کشور

دانشدددجویی  /دسدددتیاری در
دانشددگاه بددا تاییددد معاونددت
فرهنگی دانشجویی دانشگاه

2



انعقاد و اجرای تفاهمنامه جهت همکاریهای مختلف ازجمله تبادل استاد و

 6ماهه

و اسددتاد در زمیندده اخددالق

دانشجو با دانشگاههای خارج از کشور
3



انعقاد و اجرای تفاهمنامه تبادل استاد و دانشجو با دانشگاههای علوم انسانی

 6ماهه

داخل کشور
4

5

اجرای برنامه تبادل دانشدجو



 6ماهه

انعقاد و اجرای تفاهمنامه تبادل استاد و دانشجو با حوزههای علمیه منطقه

حرفددددهای میددددان مراکددددز
دانشگاهی علوم پزشدکی بدا
سدددایر مراکدددز دانشدددگاهی/
حددوزوی کشددور در زمیندده
اخالق حرفهای



تسهیل شرکت اعضای هیات علمی دانشگاههای منطقه در همایش های بین

1400

میزان حضور اعضای هیئدت
علمی در همدایشهدای بدین

المللی مرتبط با اخالق پزشکی

المللی مرتبط

36

بستهبینالمللیسازیآموزشعلومپزشکی

37

عنوان محور :بازنگری و بسترسازی برای استقرار نقشه آمایش بین الملل آموزش علوم پزشکی کشور
ماهیت زمانی

اقدام دانشگاهی/منطقهای
انعقاد قرار داد با شهرداری ها توسط دانشگاه های علوم پزشکی جهت نصب بنر و اقدام به برگزاری
جشنواره ها در زمینه ایجاد فرهنگ بین المللی در سطح منطقه
تشکیل میز همکاری به نام هریک از کشورهای مخاطب منطقه

مستمر
مقطعی

تالش در جهت جذب دانشجوی خارجی

مستمر

تبادل اعضای هیات علمی وابسته خارجی

مستمر
مستمر

برگزاری دوره های آموزشی مشترک

38

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

سالیانه

تفاهم نامه و گزارش اقدام

شهریور 97

تشکیل میز همکاری

سالیانه

تعداد دانشجوی خارجی جذب
شده

سالیانه

تعداد عضو هیات علمی جذب
شده

سالیانه

تعداد دوره مشترک برگزار شده

عنوان محور :ایجاد و توسعه همکاریهای بین المللی و ارائه برنامه های آموزش بین الملل
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

ایجاد و توسعه شبکه دانشگاهی با هدف بین المللی سازی و ارتقا سطح بین الملل دانشگاه ها

مستمر

 6ماهه

تعداد اعضای شبکه

 6ماهه

تعداد برنامه های مشترک در

عقد تفاهم نامه های علمی ،سازمانی و خدماتی برای دانشجویان و اساتید بین الملل

مستمر

انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه های منطقه در جهت قرار دادن لینک دانشگاه ها در وب سایت
یکدیگر

39

مستمر

حال اجرا
سالیانه

تعداد وب سایت های معرفی
شده

عنوان محور :تالش در جهت معرفی ظرفیت های آموزش عالی سالمت کشور در سطح منطقه و جهان
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

برگزاری المپیادهای ورزشی و مسابقات فرهنگی و هنری با حضور دانشجویان خارجی داخل کشور

مستمر

سالیانه

گزارش اجرا

به روز رسانی eductionIran

مستمر

 3ماهه

تعداد برنامه های بارگذاری

استانداردسازی فرایندها مطابق دستورالعملهای مربوطه

مقطعی

40

شده
شهریور 97

فرایندهای استاندارد شده

عنوان محور :اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های و موسسات آموزش علوم پزشکی کشور
ماهیت زمانی

اقدام دانشگاهی/منطقهای
تسهیل ورود دانشگاههای منطقه به فرایندهای اعتباربخشی بین المللی

مستمر

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

سالیانه

تعداد دانشگاههای وارد
شده در فرایند
اعتباربخشی

41

42

بستهتوسعهآموزشمجازیدرعلومپزشکی

43

عنوان محور :ایجاد و توسعه زیرساختهای آموزش مجازی برای استفاده واحدهای مجازی دانشگاههای علوم پزشکی با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی
ماهیت زمانی

اقدام دانشگاهی/منطقهای

همکاری برای غنی سازی محتوایی موکس ملی (آرمان) و راهبری همکاری با شورای آرمان در
دانشگاه علوم پزشکی مجازی در منطقه

زمان پایش /اتمام
پایش

شاخص پایش
تعداد آموزش های ارائه شده در آرمان
تعداد مدرس ارائه دهنده آموزش از دانشگاه

مستمر

ساالنه

مستمر

ساالنه

تعداد محتوای الکترونیکی ارائه شده در آرمان

مقطعی

ساالنه

مشاهده آیین نامه ها

مقطعی

ساالنه

گزارش برگزاری کارگاه

مستمر

ساالنه

مشاهده صورتجلسات

های منطقه

تدوین محتواهای الکترونیکی رشتههای علوم پزشکی و همکاری برای ارائه آنها از طریق MOOCs
تدوین آیین نامه های مرتبط با آموزش مجازی با همکاری دانشگاه های منطقه (پیشنهاد اضافه شدن
اقدام)
برگزاری کارگاه های آموزشی  LMSجهت توانمندسازی اعضای هیات علمی (پیشنهاد اضافه شدن
اقدام)
تشکیل کمیته/کارگروه آموزش مجازی (پیاده سازی نرم افزار  ،LMSارزیابی و تدوین محتوای
تخصصی و ( ) ...پیشنهاد اضافه شدن اقدام)

44

عنوان محور :اعتباربخشی موسسهای و برنامهای و طراحی استانداردهای فرایندی آموزش مجازی علوم پزشکی
ماهیت زمانی

اقدام دانشگاهی/منطقهای

بررسی و اقدام برای راهاندازی یک دانشکده مجازی در هر منطقه آمایشی و طی مراحل صدور احکام
اعتباربخشی و صدور مجوز بر اساس آییننامه مصوب

زمان پایش /اتمام
پایش

شاخص پایش
کسب مجوز از شورای گسترش وزارت برای

مقطعی

مهر 98

یک دانشکده مجازی در هر منطقه آمایشی بر
اساس ساختار اعتباربخشی مصوب

45

عنوان محور :تدارک و تامین اطالعاتی و انسانی الزم برای توسعه آموزش مجازی
ماهیت زمانی

اقدام دانشگاهی/منطقهای

همکاری در تدوین کوریکولومهای مرتبط با حوزه فضای مجازی بر اساس نیازها و روند اعالم شده دبیرخانه شورای

زمان پایش /اتمام
پایش

شاخص پایش
تعدا برنامه تدوین شده بر اساس

مقطعی

 5ساله

شناسایی ظرفیتهای موجود برای توسعه آموزش مجازی در سطح منطقه

مستمر

دو ساالنه

ارائه گزارش

شناسایی منابع راهبردی مورد نیاز برای توسعه آموزش مجازی در سطح منطقه

مستمر

دو ساالنه

ارائه گزارش

برآورد سرمایه انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه آموزش مجازی در سطح منطقه

مستمر

 5ساله

ارائه گزارش

شناسایی رشته مقطع آموزش مجازی در دانشگاه های کالن منطقه ( 4رشته) (پیشنهاد اضافه شدن اقدام)

مستمر

دو ساالنه

ارائه گزارش

عالی آموزش مجازی

سفارش دبیرخانه شوای عالی
آموزش مجازی

46

عنوان محور :برنامهریزی برای استقرار یادگیری ترکیبی در برنامههای حضوری و توسعه رشتهها و دورههای مجازی داخلی و بینالمللی
ماهیت زمانی

اقدام دانشگاهی/منطقهای
پایش برنامه دانشگاه های تحت پوشش منطقه برای توسعه استقرار یادگیری ترکیبی در برنامههای حضوری مطابق با

زمان پایش /اتمام
پایش

شاخص پایش

مستمر

دو ساالنه

مستمر

دو ساالنه

سیاست گذاری برای توسعه رشتهها و دورههای کوتاه مدت مجازی یا ترکیبی بر اساس مقررات

مستمر

دو ساالنه

ارائه گزارش

همکاری در تدوین نظام جامع توانمندسازی و انگیزشی حمایتی استقرار آموزش مجازی(پیشنهاد اضافه شدن اقدام)

مستمر

دو ساالنه

ارائه گزارش

تجمیع اقدامات در زمینه آموزشهای مجازی و سایر بخش ها (بازآموزی) (پیشنهاد اضافه شدن اقدام)

مستمر

دو ساالنه

ارائه گزارش

آییننامههای مصوب و استانداردهای برنامهای اعتباربخشی برنامههای مجازی
سیاستگذاری برای استفاده از ظرفیتهای آموزش مجازی برای توسعه و تسریع روند بینالمللی شدن و جذب
دانشجویان خارجی

47

ارائه گزارش

ارائه گزارش

48

بستهارتقاءنظامارزیابیوآزمونهایعلومپزشکی

49

عنوان محور :ارتقای آزمونهای علوم پزشکی با بهرهمندی از تجربیات بینالمللی
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

ارائه پیشنهاد اصالحی در خصوص سامانه طرح و بانک سئوال

مقطعی

پایان مرداد 97

ارائه پیشنهاد

همکاری در تدوین استاندارد های آزمون های از راه دور

مقطعی

اسفند 96

تدوین استاندارد ها

پایش آزمون های منطقه ای از نظر انطباق با استاندارد ها

مستمر

سالیانه

50

تعداد برنامه های پایش
شده

عنوان محور :ارتقاء مراکز سنجش آموزش پزشکی منطقهای/دانشگاهی به منظور بهبود فرآیند پذیرش ،سنجش و ارزشیابی
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

تبدیل مراکز آزمون منطقه ای به مراکز سنجش منطقه ای

مقطعی

اسفند 96

تعداد مراکز تبدیل شده

تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مراکز سنجش

مستمر

سالیانه

51

تعداد نیروی تربیت شده موجود در مراکز
سنجش

عنوان محور :تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیالت تکمیلی
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

تنوع بخشی آزمون های منطقه ای و دانشگاهی از نظر کیفیت  ،نوع و تواتر آزمونها

مستمر

نیم ساالنه

استفاده از بستر فضای مجازی برای برگزاری آزمونهای متنوع

مستمر

سالیانه

52

شاخص پایش
تعداد برنامه های متحول
شده
تعداد برنامه های متحول
شده

عنوان محور :طراحی و پیادهسازی نظام ارزیا ی تکوینی و نهایی و تایید صالحیت حرفهای دانشآموختگان /دانشجویان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

برگزاری آزمون صالحیت حرفهای در سطح منطقه /دانشگاه

مستمر

 6ماهه

53

شاخص پایش

54

بستهاعتباربخشیبرنامهها،موسساتوبیمارستانهایآموزشی

55

عنوان محور :استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

پایش بر انجام فرایند اعتباربخشی در دانشگاههای منطقه

مقطعی

 6ماهه

بر اساس مکاتبات

تدوین گزارش تحلیلی اعتباربخشی کالن منطقه

مقطعی

 6ماهه

مشاهده گزارش

حمایت برای انجام اعتباربخشی از نظر نیروی انسانی ارزیابی

مقطعی

 6ماهه

تعداد برنامه های حمایتی و انجام انها

تعامل با کمیسیون ملی اعتبار بخشی ستاد

مستمر

ساالنه

مکاتبات/جلسات/گزارشات

انجام ارزیابی بیرونی دانشگاه در کالن منطقه

مقطعی

 6ماهه دوم سال

بر اساس ارزیابی سنجه ها

56

عنوان محور :استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی (مراکز ارائه خدمات آموزشی)
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

پایش بر انجام فرایند اعتباربخشی

مقطعی

 6ماهه

بر اساس مکاتبات

تدوین گزارش تحلیلی اعتباربخشی کالن منطقه

مقطعی

 6ماهه

مشاهده گزارش

حمایت برای انجام اعتباربخشی از نظر نیروی انسانی ارزیابی

مقطعی

 6ماهه

تعداد برنامه های حمایتی و انجام آنها

تعامل با کمیسیون ملی اعتبار بخشی ستاد

مستمر

ساالنه

مکاتبات/جلسات/گزارشات

انجام ارزیابی بیرونی دانشگاه در کالن منطقه

مقطعی

 6ماهه دوم سال

بر اساس ارزیابی سنجه ها

57

عنوان محور :اعتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

تشکیل کمیته اعتباربخشی برنامه ها در کالن منطقه

مستمر

 2ماهه

بر اساس ابالغ ها

پایش برفعالیت کمیته های دانشگاهی

مستمر

 2ماهه

بر اساس گزارشات

تحلیل گزارشات اعتباربخشی برنامه های دانشگاهی کالن منطقه

مقطعی

 6ماهه

بر اساس تعداد تحلیل های انجام شده

ارائه گزارشات دورهای به ستاد

مقطعی

 6ماهه

بر اساس تعداد گزارشات رسیده

58

عنوان محور :اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزشهای مهارتی و حرفه ای در نظام سالمت
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

تشکیل کمیته اعتباربخشی برنامه ها در کالن منطقه

مستمر

 2ماهه

بر اساس ابالغ ها

پایش برفعالیت کمیته های دانشگاهی

مستمر

 2ماهه

بر اساس گزارشات

تحلیل گزارشات اعتباربخشی برنامه های دانشگاهی کالن منطقه

مقطعی

 6ماهه

بر اساس تعداد تحلیل های انجام شده

ارائه گزارشات دورهای به ستاد

مقطعی

 6ماهه

بر اساس تعداد گزارشات رسیده

59

60

بستهتوسعهوارتقایزیرساختهایآموزشعلومپزشکی

61

عنوان محور :توسعه سرمایه انسانی و ارتقای نقش آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه آموزش پزشکی

مستمر

زمان پایش /اتمام
پایش
ساالنه

62

شاخص پایش
تعداد اعضای هیأت علمی معرفی شده برای کارشناسی ارشد آموزش
پزشکی

عنوان محور :بسترسازی رای کمال و تعالی ( )Excellenceرشتههای علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشتهای
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام
پایش

شاخص پایش

تعیین ظرفیتهای منطقهای /دانشگاهی برای راهاندازی حیطههای میان رشتهای

مقطعی

خرداد 97

سند ظرفیت های منطقه

تأمین هیأت علمی مورد نیاز برای راهاندازی رشتههای نوین و میان رشتهای

مستمر

ساالنه

تعداد هیات علمی جذب شده برای رشته های نوین

مستمر

ساالنه

درخواست راهاندازی رشتههای نوین و میان رشتهای مطابق مأموریتهای
واسپاری شده

63

تعداد درخواست ها

عنوان محور :تقویت زیرساختهای تجهیزاتی آموزشی دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی به ویژه گروههای دستاندرکار تربیت دانشهجویان کارشناسهی ارشهد و دکتهری تخصصهی
()PhD
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام
پایش

شاخص پایش

تهیه فهرست جامع آزمایشگاههای آموزشی منطقه /دانشگاه و تجهیزات موجود

مقطعی

پایان شهریور97

فهرست تجهیزات

تشکیل شبکه منطقهای آزمایشگاههای آموزشی

مقطعی

شهریور97

شبکه منطقه ای

64

عنوان محور :بهروزرسانی سیستم اطالعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور
اقدام دانشگاهی/منطقهای
بهروزرسانی نرمافزارها و سختافزارهای الزم برای اتصال به سامانههای یکپارچه آموزش علوم
پزشکی کشور

65

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

مستمر

 6ماهه

شاخص پایش
سخت افزارها و نرم افزارهای
به روز شده

عنوان محور :تقویت زیرساختهای تجهیزاتی بیمارستانهای آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزش
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

فهرست نویسی تجهیزات و امکانات آموزشی بیمارستانهای منطقه /دانشگاه

مقطعی

خرداد 97

فهرست تجهیزات

اختصاص سهم از درآمدهای اختصاصی برای تأمین تجهیزات آموزشی بیمارستانها

مستمر

ساالنه

گزارش هزینه کرد

66

عنوان محور :ارتقا و بهروزرسانی نظام جامع اطالعرسانی آموزش علوم پزشکی
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

درج اخبار حوزه آموزش در پایگاه اینترنتی دانشگاه

مستمر

سه ماهه

فعال نمودن رابط روابط عمومی منطقه /دانشگاه با ستاد

مقطعی

پایان 96

67

شاخص پایش
تعداد اخبار مندرج در پایگاه
اینترنتی
تعداد رابطین فعال در منطقه

عنوان محور :تقویت رشد متوازن و همه جانبه دانشجویان به عنوان اصلیترین درونداد نظام آموزش علوم پزشکی کشور
اقدام دانشگاهی/منطقهای

ماهیت زمانی

زمان پایش /اتمام پایش

شاخص پایش

فعال کردن کمیتههای استعداد درخشان دانشگاه /منطقه

مستمر

 6ماهه

گزارش عملکرد

68

