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به  کشور  پزشکی،  علوم  آموزش  در  نوآوری  و  تحول  برنامه  در 
پزشکی  علوم  دانشگاه  به  و  شده  تقسیم  آمایشی  منطقه ی  ده 
منطقه 10  در کالن  مستقر  دانشگاه های  از  یکی  به عنوان  ایران 
تحولی  برنامه های  تحقق  راستای  در  مستقیمی  مسئولیت های 
معاونت  منعقده  تفاهم نامه ی  اساس  بر  که  است  شده  واگذار 
آموزشی وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکی ایران در دو دسته ی 

ماموریت های ویژه و مشترک  قرار می گیرد.
از جمله ماموریت هایی که در راستای اجرایی سازی ماموریت های 
واسپاری شده در راستای تحقق اهداف بسته های تحول و نوآوری 
در آموزش علوم پزشکی به این دانشگاه سپرده شده است همکاری 
برنامه ریزی و مدیریت تربیت نیروی  در طراحی و استقرار نظام 
انسانی علوم پزشکی است. اجرای نظام اعتباربخشی بیمارستان ها، 
نظام  در  مهارتی  آموزش های  و  مداوم  آموزش  برنامه های  مراکز، 
سالمت را از دیگر وظایف محوله به این دانشگاه می توان برشمرد و  
دانشگاه موظف است این برنامه ها را در سطح ملی پیگیری نماید.

همکاری در تدوین نقشه ی آمایش بین الملل آموزش علوم پزشکی 
و همکاری در طراحی الگوی تحول در نظام پذیرش دانشجویان 
علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیالت تکمیلی از دیگر اموری 
است که در حوزه ی ماموریت های مشترک منطقه در دانشگاه علوم 

پزشکی ایران پیگیری می شود.

دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیل

دانشگاه رئیس  سخن 



دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دو دهه ی 
اقتصادی  اجتماعی-  تحوالت  با  همگام  اخیر 
و  منطقه  جهان،  سطح  در  خود  پیرامون 
کشور دست خوش تغییرات زیادی گردیده اند. 
ماموریت های محوله به حوزه ی آموزش اغلب 
نسبی  به طور  موارد  بسیاری  در  و  پراکنده 
یک  در  و  آموزش  ذاتی  وظایف  با  نامرتبط 
مشهود  همه  از  بیش  آن  در  روزمرگی  سخن 
بود. اجرای طرح تحول در نظام سالمت موجب 
گردید تا به دنبال آن مراحل بعدی  طرح تحول 
در آموزش به صورت ماموریت های مشترک و 
تعریف  پزشکی  علوم  دانشگاه های  برای  ویژه 
وزارت  آموزشی  معاونت  راه  این  در  شود. 
تدوین  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
برگزاری نشست های مشورتی  و  طرح مذکور 
متعدد در سطح معاونین و کارشناسان صاحب 
نظر به عنوان متولی آموزش پزشکی نقش فعال 

و موثری ایفا نمودند. 
با اجرای طرح تحول، دانشگاه ها وارد مرحله ی 
جدیدی از فعالیت های کامال مرتبط و هدفمند 
و  استعدادها  موارد  از  بسیاری  در  و  گردیدند 
آشکار  دانشگاه ها  توانایی های  بروز  زمینه های 
گردید. مسلما تداوم این طرح در سالیان آتی 
آموزش  نظام  برای  ثمربخشی  نتایج  می تواند 

پزشکی کشور داشته باشد.

دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی

)با  کشور  سالمت  عالی  آموزش  نظام  بودن  کم نظیر 
بیش از 18000 عضو هیئت علمی و 180000 دانشجو 
بین  در  را  ایران  تحصیلی-...(  مختلف  مقاطع  در 
کشورهای منطقه در جایگاهی کم نظیر قرار داده است. 
با توجه به این مهم، تدوین برنامه های تحولی در قالب 
12 بسته و 46 محور گامی شایسته در راستای اعتالی 
بسته های  اهداف  است. تحقق  آموزش عالی سالمت 
همه جانبه ی  مشارکت  گروی  در  نوآوری  و  تحول 
راستا  این  در  و  است  پزشکی  علوم  دانشگاه های 
با همکاری همه جانبه ی  ایران  پزشکی  دانشگاه علوم 
و  کارکنان  کارشناسان،  هیئت علمی،  اعضای 
دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی کوشیده است تا با 
راه اندازی 12 کارگروه تخصصی در صدد احقاق اهداف 
ماموریت های  تنها  نه  و  باشد،  عالی سالمت  آموزش 
آموزشی  معاونت  سوی  از  محوله  ویژه ی  و  مشترک 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را پیگیری 
نماید، بلکه با اجرای گسترده ی این طرح در ابعاد 12 
گانه و با نگاه به کسب جایگاه مرجعیت علمی کشور 
در منطقه در افق 1404 برنامه های خود را به صورت 

هدفمند پیش ببرد.
از مهمترین دستاوردهای برنامه تحول در نظام آموزش 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  هدفمندی  سالمت  عالی 
است و امید می رود در سال های آینده با تقویت روحیه 
مشارکت بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور، شاهد 
و  علم  عرصه های  در  کشور  پیش  از  بیش  درخشش 

فنآوری باشیم.
 

دکتر شعله بیگدلی

مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان 
بستری اصلی برای طراحی و اجرای فعالیت های تحول و 
نوآوری در آموزش علوم پزشکی در نظر گرفته شد و به این 
ترتیب توانست فرصت مغتنمی برای مشارکت فعال اعضای 
پیچیده ی  و  مهم  فرایند  در  دانشجویان  و  علمی  هیات 
آموزش فراهم نمود که پیش  از این مغفول واقع شده بود.  

استراتژی های  نوآوری،  و  تحول  بسته های  ابالغ  با 
به طور  وزارتی  آموزش در سطح ستاد  تعالی  و  توسعه 
کلی مشخص شد و فرایند ترجمان آن ها به عهده ی 
در  گردید.  واگذار  آموزش  توسعه ی  و  مطالعات  مراکز 
موضوع  ایران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  راستا  همین 
سال  از  را  تحولی  بسته های  عملیاتی سازی  و  اجرایی 
در  یازده گانه  کارگروه های  و  دبیرخانه  تشکیل  با   94

دستور کار خود قرار داد. 
تحولی  طرح های  همه ی  ماهیت  که  آنجایی  از 
و  ویژه  دستاورد  نمی توان  می باشد  بلندمدت  و  زمان بر 
خارق العاده ای را از بسته های تحول و نوآوری در آموزش 
علوم پزشکی انتظار داشت، اما در همین زمان محدود 
موفقیت های آموزشی بزرگی در دانشگاه علوم پزشکی 
ایران رقم خورده است که تداوم آن حمایت مدیران و 

مسئوالن وزارتی و دانشگاهی را می طلبد. 
آنچه که در مستند پیش رو از نظرتان می گذرد برخی از 
دستاوردهای یک سال و اندی است که از عمر بسته های 
انتقادات سازنده و  تحولی می گذرد. بدون شک نظرات و 
ارزشمند شما پویندگان تحول و تعالی به غنای گزارش های 

بعدی خواهد افزود.

دکتر مرضیه نجومی

دانشگاه آموزشی  معاون  دانشگاهسخن  آموزشی  معاون  مشاور  مطالعاتسخن  مرکز  مدیر  سخن 
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ش علوم پزشـکی 
دسـتاوردهای تحـول و نـوآوری در آموز

شگاه علوم پزشکی ایران 
در دان

پزشکی آموزش علوم  در  نوآوری  و  بسته های تحول  اجرایی سازی  روند 

بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی به منظور تحقق یکی از مهمترین اهداف حوزه آموزش "تامین نیازهاي ملی 
و حضور در عرصه هاي منطقه اي و جهانی با رویکرد تحول و نوآوري" در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی تدوین گردید تا چراغ راه متولیان امر آموزش در دانشگاه هاي علوم پزشکی سراسر کشور باشد. در راستاي عملیاتی 
نمودن بسته هاي تحولی در سطح کشور، دانشگاه هاي علوم پزشکی با توجه به توانمندي و ظرفیت هاي بومی، به مناطق آمایشی 
ده گانه تقسیم بندی شدند. در گام بعدي حیطه هاي راهبردي توسعه آموزش علوم پزشکی شناسایی و در قالب ماموریت هاي 
مشترک و ویژه تبیین و طی تفاهمنامه به مناطق آمایشی و دانشگاه ها واگذار گردید. نهایتاً این برنامه در قالب 11 بسته تحولی 
و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که در مجموع 46 محور مختلف را براي طراحی، پیاده سازي و رصد برنامه تحول و 

نوآوري در آموزش علوم پزشکی در بر می گیرد. 
دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دانشگاه تیپ یک، در تقسیم بندی های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان 
زیر مجموعه ی کالن منطقه ی آمایشی ده، با توجه به سیاست های کالن منطقه و وزارت متبوع و با توجه به اهمیت اجرایی سازی 
و پایش فعالیت های مرتبط با بسته های تحول و نوآوری در زمستان 1394 اقدام به راه اندازی دبیرخانه تحول و نوآوری در حوزه 
معاونت آموزشی دانشگاه نمود. پس از راه اندازی دبیرخانه ی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی 
ایران و با توجه به ضرورت تعامل بین اعضای هیات علمی دانشگاه، کارکنان و دانشجویان، در هر بسته ی تحولی گروهی از اعضای 

هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان مرکز مطالعات مشارکت داده شدند. 
حوزه ریاست

دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

کارگروه 1
آینده نگاری و 
مرجعیت علمی

کارگروه 2
دانشگاه نسل

سوم
کارگروه 3

آموزش پاسخگو
کارگروه 4

توسعه راهبردی
کارگروه 5
آمایش 

سرزمینی
کارگروه 6

اخالق حرفه ای
کارگروه 7

بین المللی سازی
کارگروه 8

آموزش مجازی
کارگروه 9

نظام ارزیابی
کارگروه 10

اعتبار بخشی
کارگروه 11

توسعه 
زیرساخت ها



و  پزشکی  دانشگاه علوم  در  و شرایط موجود  امکانات  به  کلی  نگاهی 
یران ا درمانی  بهداشتی  خدمات 

شاخص های  و  محورها  کالن،  سیاست های  گرفتن  درنظر  با  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تحقق  راستای  در  اجرایی  کارگروه   12 راه اندازی  به  اقدام  تحولی،  بسته های  در  مندرج 
بسته های تحولی نمود و با پیگیری مداوم اقدامات انجام شده پایش فعالیت ها را بر عهده 
داشته است. از اهم فعالیت های این دبیرخانه در سال 1395 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 برگزاری مرتب جلسات کارگروه های اجرایی بسته های تحولی
 پایش مستمر فعالیت های کارگروه های اجرایی 

 دریافت گزارش عملکرد سه ماهه ی اول سال از تمامی کارگروه ها
 ثبت کلیه ی مستندات در سامانه های آتنا و پایش 

 راه اندازی و به روز رسانی سایت تحول و نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران
 تصویب 12 طرح تحقیقاتی HSR مبتنی بر سیاست ها و محورهای بسته های تحولی

 مشارکت مسئوالن  پیگیری بسته های تحولی در جلسات کارگروه ها 
 ارائه ی بازخورد مستمر به دبیران اجرایی کارگروه های بسته های تحولی 

 تعریف و تقویت فعالیت های کمیته ی دانشجویی
 برگزاری جلسه ی مشترک مسئوالن اجرایی بسته های تحولی به منظور تعیین فرصت ها و 

چالش های تجربه شده در دوره ی اجرای بسته ها 
 صدور احکام برای دبیران اجرایی و اعضای جدید کارگروه ها

 امکان سنجی راه اندازی ستاد و سامانه ی نوآوری 
 استخراج شاخص های مرجعیت علمی

راهبردی؛  تحلیل 
به وضعیت موجود نگاهی 



ش علوم پزشـکی 
دسـتاوردهای تحـول و نـوآوری در آموز

شگاه علوم پزشکی ایران 
در دان
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معاونت  حوزه ی  مسئولین  مشترک  جلسات  در  شرکت   
آموزشی و ریاست دانشگاه با دانشکده های پرستاری و مامایی، 
پزشکی  و  توانبخشی  علوم  پزشکی،  اطالع رسانی  و  مدیریت 
به عنوان بخشی از جلسات ادواری با هدف ترجمان بسته های 

تحولی در دانشکده های تابعه ی دانشگاه
 برگزاری کارگاه آموزشی در راستای مجازی سازی دروس 

 ارائه ی برنامه ی زمانبندی ثابت برای برگزاری جلسات ماهانه 
به منظور:

-  ارائه گزارش عملکرد کارگروه های بسته های تحولی

- ارائه ی بازخورد گروه همکاران و مسئولین پایش برنامه ها 
 فعالیت های این دانشگاه در راستای ماموریت ویژه ی "توسعه 
شده  آورده  جداگانه  مستند  یک  در  سالمت"  مدیریت  علوم 

است.
 اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی 

 به عالوه این دانشگاه خود را در اجرای ماموریت های محوله ی 
از سوی معاونت آموزشی وزارت متبوع متعهد می داند و  زیر 
علوم  دانشگاه های  سایر  با  همه جانبه  همــکاری  آمادگی 

پزشکی کشور را دارد. 
 همکاری در طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت 

تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی 
علوم  آموزش  بین الملل  آمایش  نقشه  تدوین  در  همکاری   

پزشکی کشور
 همکاری در طراحی تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم 

پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیالت تکمیل
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و مرجعیت علمی آینده نگاری  بسته ی 

 تشکیل کارگروه خبرگان علمی در دانشگاه
 برگزاری جلسات مداوم و مکرر

 شرکت در بیش از 38 جلسه با اساتید و فرهیختگان در خصوص شاخص های مرجعیت داخل 
و خارج دانشگاه

برگزاری کارگاه های آموزشی:
 آشنایی با مفاهیم اولیه آینده نگاری

 آشنایی با رصد مرجعیت علمی
 آشنایی با مرجعیت علمی

 نوآوری در آموزش پزشکی
mind map آشنایی با 

 برنامه ریزی استراتژیک

 محصوالت پژوهشی
 تهیه کتابچه )آشنایی با مرجعیت و راه کارهای دستیابی به آن(

 ارائه ی 4 طرح های تحقیقاتی  
 ارسال خالصه مقاله )3 مقاله( همایش آموزپزشکی )جشنواره شهید مطهری(

و   دستاوردها تهیه پمفلت و بروشور اقدامات 



8

ش علوم پزشـکی 
دسـتاوردهای تحـول و نـوآوری در آموز

شگاه علوم پزشکی ایران 
در دان

 تدوین شاخص های مرجعیت علمی
 تهیه شناسنامه برای شاخص ها

 تهیه بانک اطالعاتی حیطه های سرامدی دانشگاه
 تدوین حیطه های سرآمدی بر اساس مناطق آمایشی

 تدوین اولیه شاخص ها

 تهیه پیش نویس آیین نامه و ساختار نوآوری
 تهیه پیش نویس آیین نامه راه اندازی ستاد نوآوری

 تهیه چارت نوآوری
 تشکیل جلسات با واحد حقوقی و تشکیالت دانشگاه

 راه اندازی ستاد نوآوری

نسل سوم دانشگاه های  به سوی  حرکت 

محور1: بازبینی و بازنگری ساختار و عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی در گذار به دانشگاه های نسل سوم 

 دستاوردها
 بومی سازی و تدوین استانداردهای دانشگاه های کارآفرین 

 گردآوری استانداردهای موجود )ساختاری، کارکردی، فرآیندی و زیرساختی( دانشگاه های کارآفرین 
 بررسی وضعیت دانشگاه های نسل سوم جهان )بررسی ساختار و عملکرد( 

 راه اندازی کارگاه هایی جهت آشنایی دانشجویان با مباحث کارآفرینی و دانشگاه های کارآفرین
 تدوین پرسشنامه جهت نظرسنجی و بررسی اطالعات افراد درمورد کارآفرین و فرهنگ کارآفرینی 

 تدوین پروپوزال و ارائه طرح پژوهشی با عنوان »طراحی الگویی جهت نیل به سمت دانشگاه های نسل سوم در دانشگاه علوم 
پزشکی ایران«
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محور2: کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی در قالب نظام نوآوری )ملی - منطقه ای(

 دستاوردها
 طراحی برنامه های آموزشی تولید محور مبتنی بر نیازهای کشور 

 طراحی مدل شرکت های دانش بنیان در حوزه آموزش سالمت 
 برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های آموزش کارآفرینی و همچنین تشکیل جلسات مصاحبه جهت شناسایی افراد مستعد و 

ارزش آفرین 
 تشکیل گروه مجازی )تلگرام( جهت تسهیل فرآیندکارگروه و مشارکت های گروهی مدون و هماهنگ اعضاء

 بررسی تعداد شرکت های دانش بنیان تاسیس شده در کشور
 تدوین پرسشنامه ای با موضوع بررسی وضعیت عوامل کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های علوم پزشکی ایران 

 تدوین پروپوزال در خصوص طراحی مدل شرکت های دانش بنیان در حوزه آموزش سالمت 

محور3: طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور و غیربودجه ای آموزش 
عالی سالمت مبتنی بر مطالعات هزینه  اثربخشی، بازگشت سرمایه و افزایش بهره وری 

 دستاوردها
 طراحی مدل جامع و بومی درآمدزایی دانشگاه های علوم پزشکی

 طراحی مدل بومی گرانت های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی
 تشکیل گروه مدیران سالمت فردا و پذیرش اعضاء از میان دانشجویان حتی دانشجویان جدید و برگزاری دوره های آموزشی 

جهت آموزش ایده پردازی و طراحی مدل کسب و کار و پرورش نگاه خالقانه به دروس مطالعه شده 
 بررسی چگونگی ارتباط صحیح و منسجم بین دانشگاه و مراکز کسب و کار و پیش بینی مشکالت احتمالی

 ارائه طرح پژوهشی جهت بررسی طرح ها و پروپوزال های دانشگاه از نظر ارتباطشان با صنعت و نیازهای کشور
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ش علوم پزشـکی 
دسـتاوردهای تحـول و نـوآوری در آموز

شگاه علوم پزشکی ایران 
در دان

و عدالت محور پاسخگو  آموزش 

محور1: طراحي و استقرار نظام شناسائي و ارزیابي 
)بار  جامعه  نیازهای  بر  مبتنی  آموزشی  نیازهاي 
مرتبط  فنآوری های  فاکتورها(،  و ریسک  بیماری ها 
در حوزه سالمت  درمان  و  پیشگیری، تشخیص  با 
)مداخالت سالمت( و مرزهای دانش در حوزه سالمت 

در کشور

 دستاوردها
 تشکیل کارگروه و هسته مطالعاتی 

ابالغی  عملیاتی  برنامه  فعالیت های  اجرای  برای  برنامه ریزی   
وزارت بهداشت

 استخراج داده های بار بیماری ها در راستای مطالعات نیازسنجی
 تدوین فهرست برنامه های آموزشی دارای اولویت برای بازنگری 

کوریکولوم و تدوین برنامه
در  محیطی  ارزشیابی های  و  نیازسنجی  اطالعات  گردآوری   
خصوص فرآیند و پیامدهای برنامه در دست بازنگری/ تدوین، و 

توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان آن

محور2: طراحي نظام ایجاد حساسیت و انگیزشي 
اساتید،  ذی نفعان،  سیاست گذاران،  براي  مناسب 
دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق 
هرچه بهتر پاسخگوئي به نیازهاي واقعي جامعه و 
:)SDH( توجه به تعیین کننده های اجتماعی سالمت

 دستاوردها
و  مطالعات  مرکز  نمایندگان  برای  توجیهی  جلسه  برگزاری   

توسعه آموزش در دانشکده ها
 برگزاری جلسات و بازدید از مصادیق

محور3: طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت 
تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی:

 دستاوردها
 تعیین بهترین راهکارها جهت پذیرش دانشجویان بومی در هر 

منطقه آمایشی
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عالی سالمت آموزش  برنامه های  ماموریت گرای  و  راهبردی، هدفمند  توسعه ی  بسته ی                                                 

محور1: توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد باال دستی

 دستاوردها
 تدوین برنامه پنج ساله برای راه اندازی رشته های تحصیلی جدید در هر منطقه و دانشگاه بر اساس مزیت های منطقه ای و ماموریت دانشگاه ها

محور2: طراحی و استقرار نظام تربیت نیروهای حد واسط

 دستاوردها
 تدوین و اجرای برنامه دانشگاه برای حمایت از اعضای هیئت علمی جهت شرکت در دوره های گواهی نامه و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

 تدوین و اجرای برنامه چرخشی بالینی کارورزان پزشکی در مراکز جامع مراقبت سالمت خانواده
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ش علوم پزشـکی 
دسـتاوردهای تحـول و نـوآوری در آموز

شگاه علوم پزشکی ایران 
در دان

دانشگاه ها توانمندی  رتقاء  ا و  یی  زدا تمرکز  گرایی،  ماموریت  آمایش سرزمینی،  بسته ی                                                      

محور1: ماموریت محور نمودن مناطق آمایش سرزمینی

 دستاوردها
با عنوان برون سپاری فعالیت ها و رشته های قابل   تدوین پروپوزال 
دانشگاه  پتانسیل  و  بررسی ظرفیت ها  دانشگاه،  از  به خارج  واگذاری 

علوم پزشکی ایران
 برگزاری کارگاه های آموزشی

 ترجمان و مفهوم سازی آمایش سرزمین 
 شفاف سازی نحوه ارزیابی و پایش کارگروه ها
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اخالق حرفه ای اعتالی  بسته ی                                                                                                                                                                                                               
محور 1 : طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی 

مبتنی بر ارزش

 دستاوردها
 آموزش اخالق حرفه ای به صورت تم طولی 

 تدوین درسنامه جامع اخالق پزشکی
 استفاده از روش های آموزشی نوین 

 تدوین برنامه مدون آموزش اخالق پزشکی

محور 2 : طراحی و استقرار نظام دیده بانی، 
نیازسنجی، آسیب شناسی و ارتقاء ارزش ها و 
اخالق حرفه ای پزشکی در نظام آموزش عالی 

سالمت
 دستاوردها

 ساماندهی کمیته اخالق مراکز آموزشی درمانی  
بالینی اخالق حرفه ای )کودکان حضرت علی  راند  برگزاری   
سوختگی  شفایحیائیان،  )ص(،  اکرم  رسول  حضرت  اصغر)ع(، 

شهید مطهری، فیروزگر و شهید هاشمی نژاد( 
 برگزاری همایش کشوری اخالق پزشکی 

محور 3 :تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت 
کوریکولوم پنهان  برای نهادینه سازی ارزش ها و اخالق 

حرفه ای در موسسات آموزش عالی سالمت

 دستاوردها
 تدوین منشور اخالق سازمانی 

 تدوین دستورالعمل رفتار حرفه ای جامعه پزشکی  
در  حرفه ای  اخالق  استانداردهای  رعایت  شاخص  نمودن  لحاظ   
رتبه بندی و اعتباربخشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علوم 

پزشکی 
 تدوین کدهای اخالق حرفه ای

محور 4 : ترویج و توسعه زیرساخت های اخالق 
حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سالمت

 دستاوردها
 تشکیل شورای اخالق پزشکی دانشگاه  

 تشکیل گروه اخالق پزشکی  
 تشکیل کانون اخالق حرفه ای دانشجوئی 

 تقویت ارتباط بین دانشگاهی
 برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی با تاکید بر اخالق حرفه ای
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ش علوم پزشـکی 
دسـتاوردهای تحـول و نـوآوری در آموز

شگاه علوم پزشکی ایران 
در دان

پزشکی آموزش علوم  المللی سازی  بین  بسته ی                                                                                                                                                                  

محور1:  تدوین سند بین المللی سازی آموزش پزشکی 

 دستاوردها
بین الملل  آمایش  نقشه  استقرار  برای  بسترسازی  و  تدوین   

آموزش علوم پزشکی کشور
 تصویب تدوین سه طرح HSR با عناوین:

پزشکی  علوم  آموزش  بین المللی سازی  توسعه  و  جریان سازی   
از  از کارگاه های ترجمان دانش و دعوت  استفاده  با  در دانشگاه 

معاونین و مقامات وزارت متبوع و مقامات بین المللی 
آموزشی  گروه های  بهبود  قابل  نقاط  و  توانمندی ها  شناسایی   
جهت برگزاری دوره های تحصیالت تکمیلی بین المللی و پذیرش 

دانشجوی خارجی 
 بررسی آمادگی گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
برای فعالیت در عرصه بین المللی به ویژه تعیین نگرش اعضای 

هیئت علمی گروه های آموزشی

محور2:  طراحی مسیر راه ) Road Map( و اجرایی سازی 
شبکه تبادالت علمی و برنامه های آموزشی مشترک 

با دانشگاه های معتبر جهان

 دستاوردها
 تدوین آئین نامه تشویق اعضای هیأت علمی به منظور فعالیت 

در زمینه بین المللی سازی
 تدوین کوریکولوم مصوب وزارت به زبان انگلیسی و بارگذاری 

در سایت دانشکده ها   
 تدویـن و تصویـب طرح هـای تحقیقاتـی بـه منظور شناسـایی 
عرصه هـای )داخلـی و خارجـی( برگـزاری برنامه هـای آموزشـی 
مشـترک در دانشـگاه بـا توجـه بـه ویژگی هـای ممتاز آموزشـی 

دانشـگاه منطقه آمایشـی
 انعقاد بیش از 30 تفاهم نامه همکاری های علمی بین دانشگاهی 

با کشورهای مختلف دنیا
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محور3: طراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم 
پزشکی کشور )Education Iran( به منظور معرفی 

ظرفیت آموزش عالی سالمت کشور  در سطح دنیا

 دستاوردها
زبان  به  وزارت  مصوب  کوریکولوم های  ترجمه  در  همکاری   

بین المللی
سایت  در  بارگذاری  و  انگلیسی  زبان  به  کوریکولوم ها  ترجمه   

دانشکده ها
 تهیه محتوای معرفی دانشگاه به زبان بین المللی 

زبان  و  به روز بودن  لحاظ  از  دانشکده ها  کلیه  سایت  بررسی   
انگلیسی 

 رائه گزارش بررسی سایت ها و اعالم نواقص آن برای نمایندگان 
کلیه دانشکده ها و ارسال نامه بهبود سایت به دانشکده ها 

و  دانشگاه  سایت  وب  جهت  عربی  زبان  به  محتوی  تهیه   
دانشکده ها 

محور4: اعتباربخشی بین المللی دانشگاه ها و 
موسسات آموزش علوم پزشکی کشور 

 دستاوردها
 تدوین سند اعتباربخشی بین المللی دانشگاه

 انتخاب سازمان اعتباربخشی بین المللی
 طراحی فرم های خود ارزیابی

 جمع بندی فرآیند خود ارزیابی
 انجام فرایند خودارزیابی

 اجرای الزامات اعتبار بخشی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی 
ASICS ایران در سازمان اعتباربخشی

بین المللی  شبکه  در  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  عضویت   
 QISAN کیفیت آموزش کوایسان

دانشگاهی  بین المللی  رتبه بندی  موسسه  در  دانشگاه   عضویت 
این  در  دانشگاه  اطالعات  ثبت  و  جمع آوری  و  رویترز  تامپسون 

موسسه
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ش علوم پزشـکی 
دسـتاوردهای تحـول و نـوآوری در آموز

شگاه علوم پزشکی ایران 
در دان

پزشکی در علوم  آموزش مجازی  توسعه  بسته ی                                                                                                                                                                      

 دستاوردها
 هدف1: تدوین محتواهای الکترونیکی رشته های علوم پزشکی و ارائه 

آنها از طریق MOOCs با مشارکت کامل دانشگاه های علوم پزشکی
course committee عضویت در 

 تولید محتواهای آموزشی مولتی میدیا 
 تهیه پادکست برای اساتید

 شرکت در کمیته های مشورتی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
 تولید 23 محتوای آموزشی استاندارد

 تهیه  فایل های بیاموزیم )4 فایل( در جهت کمک به تولید محتوا  اعضای 
VEC هیات علمی و قرار دادن آن در سایت

 برگزاری30 کارگاه آشنایی با نرم افزارهای تولید محتوا جهت توانمندسازی 
اعضای هیئت علمی

اعضای  مشارکت  میزان  بررسی   
اس  ام  ال  سامانه  در  علمی  هیئت 
در  هیئت علمی  عضور  )مشارکت84 

بارگزاری 1907 فایل آموزشی(
 عناوین طرح های واگذار شده به دانشگاه مجازی:

و  مدت  کوتاه  دوره های  برگزاری  شیوه نامه   
پودمانی آماده برگزاری اولین نشست خبرگان 

 طراحی و راه اندازی کتابخانه مجازی 

محور1: طراحی، راه اندازی و استقرار دانشگاه مجازی علوم پزشکی  
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 برگزاری آزمون های بین المللی زبان 
 هـدف2: طراحـی و راه انـدازی نرم افزارهـای تخصصـی 
بـرای ادغام آموزش مجـازی در برنامه های عملـی و بالینی 
)ماننـد سـامانه ملـی راند مجـازی، سـامانه های مشـاوره 

پزشـکی، بیمارسـتان مجـازی، داروخانه مجـازی و ...(
 Storyline برگزاری کارگاه های 

از  استفاده  جهت   Adobe Captivate نرم افزار  از  استفاده   
کالس های بر خط

بریتیش  دانشگاه  مرکز شبیه سازی  رئیس  با  تقاهم نامه  امضاء   
کلمبیا جهت استفاده از LMS و کتابخانه مرکز

 نصب نرم افزار همانندجو در کتابخانه پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطالعات ایران )ایران داک(

LMS نصب برنامه راند مجازی تحت 

 LMS مرور و آموزش نرم افزارهای تولید محتوا در 
 ارزیابی زیر ساخت های  نرم افزاری و سخت افزاری بیمارستان های  

دانشگاه برای برگزاری morning report  به صورت الکترونیکی
 ارائه فرآیند برگزاری ژورنال کالب الکترونیکی

در  الکترونیکی  کالب  ژورنال   2 برگزاری   
بیمارستان رسول)ص(

و   )e-Porfolio( کارپوشه  راه اندازی  و  طراحی  هدف3:   
کارنما )e-Logbook( برای ارائه به دانشگاه های متقاضی 

 تدوین نیازهای اجرایی کارپوشه و کارنما برای اجرا در سیستم
 انتخاب پیمان کار با انگیزه و توان الزم

 عقد تفاهم نامه و شروع پیاده سازی مدل آرکه تایپ
 برنامه ریزی برای استقرار و تست اولیه

محور2: طراحی استانداردهای فرآیندی آموزش علوم پزشکی و اعتبار بخشی برنامه های مربوطه

 دستاوردها
 هدف: تدوین و تصویب نظام جامع توانمندسازی و انگیزشی - حمایتی استقرار 

آموزش مجازی در دانشگاه ها 
 برگزاری جلسات کارگروه در این حیطه

 برگزار کارگاه های تولید محتوا جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی
معرفی  برای  دانشگاه  بنرهای  و  دانشگاه  در  مستقر  تلویزیون شهری  از  استفاده   

سامانه  و تشویق دانشجویان
 و اعضای هیئت علمی به استفاده از امکانات آموزش مجازی 

 برگزاری23جلسه کارگروه در این حیطه

 برگزاری 30 کارگاه تولیــد 
محتـوا جهت توانمند ســـازی 

اعضای هیئت علمی
مجازی  آموزش  سازمانی  ساختار  طراحی   

در دانشگاه علوم پزشکی ایران
اعتبار بخشی  الگوی دانشگاهی نظام  ارائه   

آموزش مجازی
 طراحی فرایند مجازی سازی دروس
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محور3: تدارک و تامین زیرساخت ها و منابع فیزیکی، اطالعاتی و انسانی الزم برای توسعه آموزش مجازی

 دستاوردها
 هدف1: بررسی شناسایی وضعیت و امکانات موجود 

 تهیه گزارش از مشارکت اعضای هیات علمی و دانشکده ها در 
سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه

 )مشارکت 87 عضو هیات علمی در بارگزاری 1579 فایل آموزشی( 
 ارزیابي وضعیت منابع فیزیکی، اطالعاتی و انسانی موجود 

 )LMS( ارتقاء سامانه یادگیری الکترونیکی 
 ایجاد سایت واحد آموزش مجازی جهت انتشار و انعکاس اخبار 

و آموزش مفاهیم کلی
 استفاده آزمایشی از نرم افزار تحت وب کتابخانه دیجیتال جهت 

بهره برداری در طرح کتابخانه مجازی
 تعیین منابع مورد نیاز بر اساس اولویت و براساس امکانات دانشگاه 

 تجهیز اتاق اکوستیک نصب شده در سالن همایش رازی 
 نصب اتاق اکوستیک در دانشکده مدیریت 

 بهره برداری از اتاق آکوستیک دانشکده توانبخشی  
جهت  مرکزی  کتابخانه  در  نفره   60 سایت  دو  آماده سازی   

برگزاری آزمون های بین الملل زبان 
آزمون هـای  برگـزاری  سـایت 100نفـره جهـت  آماده سـازی   

زبـان بین المللـی 
در   )e-book(دیجیتال منبع  هزار   40 به  نزدیک  فراهم سازی   

حوزه های مختلف آموزش پزشکی و علوم وابسته

 دیجیتال سازی 21هزار عنوان از پایان نامه های تمام رشته های 
موجود در دانشگاه علوم پزشکی ایران

 هدف2: شناسایی رشته - مقاطع نوین در زمینه یادگیری 
الکترونیکی و آموزش های مجازی در سطح جهان 

 برگزاری دوره غیر حضوری کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی
پرستاری  رشته  ارشد  کارشناسی  غیرحضوری  دوره  برگزاری   

جامع نگر
ارائه بصورت   تهیه کوریکولوم رشته ترجمه در سالمت جهت 

غیر حضوری
 تهیه کوریکولوم رشته مدیریت و رهبری آموزش مجازی 

 هدف3: شناسایی دروس و رشته های قابل ارائه بصورت 
مجازی

 عناوین طرح ها: 
- ارائه الگوی طراحی کتابخانه مجازی برای دانشگاه علوم پزشکی 

در فضای مجازی 
بصورت  رشته ها  و  دروس  ارائه  برنامه  تدوین  هدف4:   

مجازی 
)HSR طراحی ساختار سازمانی آموزش مجازی )در قالب طرح 

 برگزاری کارگاه های تولید محتوا به صورت مجازی برای آشنایی 
اعضای هیئت علمی
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محور4: ظرفیت سازی در برنامه ها و کوریکولوم های متداول آموزشی به منظور ارائه و ارزیابی قسمتی از 
برنامه ها و کوریکولوم ها به صورت مجازی با تاکید بر رشته مقاطع تحصیالت تکمیلی 

 دستاوردها
   هدف: تدوین کوریکولوم و حداقل 3 برنامه آموزشی 

 تهیه کوریکولوم و برگزاری دوره آموزشی پزشکی مجازی در مقطع کارشناسی ارشد
 تهیه کوریکولوم برگزاری دوره آموزشی پرستاری جامع نگر مجازی در مقطع کارشناسی ارشد

 آماده سازی محتوای جهت ارائه در کارگاه های غیر حضوری آموزش مداوم  
 عنوان طرح: 

- طراحی شیوه نامه دوره های کوتاه مدت 
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پزشکی آزمون های علوم  و  رزیابی  ا نظام  رتقا  ا بسته ی                                                                                                                                                       

محور1: تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع  تحصیالت تکمیلی

 دستاوردها
 بررسی وضعیت آزمون های کتبی پذیرش دانشجوی تحصیالت 

تکمیلی مرکز سنجش
ارتقای فرایند آزمون های کتبی پذیرش دانشجوی تحصیالت   

تکمیلی در مرکز سنجش
پذیرش  غیرمتمرکز   کتبی  آزمون های  وضعیت  بررسی   

دانشجوی تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها
 ارتقای فرایند آزمون های کتبی غیرمتمرکز پذیرش دانشجوی 

تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها
دانشجوی  پذیرش  شفاهی  آزمون های  وضعیت  بررسی   

تحصیالت تکمیلی در مناطق آمایشی و دانشگاه ها
 ارتقای فرایند آزمون های شفاهی پذیرش دانشجوی تحصیالت 

تکمیلی در مناطق آمایشی و دانشگاه ها
اجرای  زمان  از  دانشجویان  افت تحصیلی  میزان  روند  بررسی   

اقدامات تا 5 سال
 بررسی روند تحلیل آزمون ها و نظرسنجی دانشجویان به طور 

مستمر برای پایش اثربخشی اقدامات
بر  تکیه  با  تصمیم گیری  توانمندی  برای سنجش  برنامه ریزی   

وظایف دانش آموختگان در عرصه خدمات سالمت
 برنامه ریزی برای سنجش خصوصیات غیر شناختی داوطلبان

انجام  از  بعد  قبولی  از  پس  رشته  تغییر  درصد  روند  بررسی   
اقدامات

 بررسی روند درصد موفقیت داوطلبان پس از قبولی در مقطع 
تحصیالت تکمیلی )میزان دانش آموختگی(



.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

محور2:طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نهایی و تایید صالحیت حرفه ی دانش آموختگان علوم پزشکی در 
راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی

 دستاوردها
لحاظ  منظور  به  برنامه ریزی  استاندارد  آزمون های  از  استفاده  میزان  ارتقا   
نمودن مجموعه ای از فعالیت های داوطلب در ارزیابی صالحیت های حرفه ای 
بررسی نقش اساتید در برگزاری آزمون های عدالت محور بررسی نقش مشاوره 

تحصیلی در تعیین گرایش تحصیلی داوطلبان
 تدوین برنامه های درسی علوم پزشکی مبتنی بر شایستگی و نیاز داوطلبان 

بازنگری برنامه های درسی هر 5 سال یک بار

آموزشی بیمارستان های  و  اعتبار بخشی موسسات                                                                                                                                                       

 دستاوردها
 اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای در دانشکده ها و معاونت های مربوطه

 ابالغ استانداردهای اعتباربخشی به دانشکده ها 
 جمع آوری مستندات و فرم های اعتباربخشی دانشکده های تابعه 

محور1: طراحی و اجرای برنامه اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 

 برگزاری جلسات تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص 
راهکار رفع چالش ها

 ارائه گزارش منظم به وزارت متبوع
 مرور مستندات خود ارزیابی توسط ارزیابان بیرونی
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محور2: طراحی و اجرای برنامه اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی)مراکز ارائه خدمات آموزشی(

 دستاوردها
 پیگیری ابالغ شروع برنامه اعتباربخشی کشوری توسط دانشگاه 

علوم پزشکی ایران 
 تدوین چارچوب و گام های اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی 
بیمارستان ها، مراکز و برنامه های آموزش های مهارتی و حرفه ای 

در نظام سالمت
مراکز  اعتباربخشی  رابطین  مشخصات  فرم  تدوین  و  طراحی   

آموزشی درمانی کشور
 طراحی و تدوین فرم مشخصات مراکز آموزشی درمانی  

اعتبار  فرایند  کردن  یکپارچه  کشوری جهت  کارگاه  برگزاری   
بخشی و توانمندسازی ارزیابان بیرونی

 درخواست ارسال گزارش ارزیابی درونی مراکز آموزشی سراسر کشور
 تدوین اظهارنامه اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی 

 طراحی نرم افزار اعتباربخشی
 عناوین طرح ها:

- آموزش مسئولین ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان های کشور
- آموزش بین المللی مدرسان اعتبار بخشی بیمارستان های کشور

پزشکی آموزش علوم  زیرساخت های  ارتقای  و  توسعه  بسته ی                                                                                                        

 12 بسته ی پایش بسته های تحولی
 برگزاری جلسات 

 برگزاری کارگاه آموزشی کار با سامانه پایش 
مجرب  کارشناسان  از  متشکل  کارگروه  تشکیل   

جهت کار با سامانه 
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.  اهداف اصلی
 دستیابی به مرجعیت علمی در حیطه ی دانش علوم پزشکی

 ارتقاء بهبود استانداردهای آموزشی در دانشکده های تابعه 
 توسعه ی آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سالمت 

 ارتقاء کیفی تحقیقات سالمت در حوزه ی آموزش 
 تحول کمی و کیفی برنامه های آموزشی، ارتقاء جایگاه دانشگاه در رتبه بندی کشوری

 جذب نیروی انسانی فعال و با انگیزه در رشته های دندانپزشکی و داروسازی 
 توسعه قطب های آموزشی

)Intersectoral Collaboration( گسترش ارتباطات و همکاری های بین بخشی 
 تقویت ارتباط با دانش آموختگان و ارتقای مشارکت دانشجویان در حوزه آموزش

 ادغام برنامه آموزش علوم پایه و بالینی )در قالب برنامه اصالحات(
 ارتقای نرم افزارها و سامانه های آموزشی به منظور کنترل درون دادها، فرایندها و برون دادهای آموزشی

 ظرفیت سازی و جذب دانشجویان بین المللی
 تبلیغ و اطالع رسانی در زمینه دستاوردها و قابلیت های آموزشی دانشگاه

 تداوم توجه دانشگاه بر شرکت دانشجویان و اعضای هیات علمی در جشنواره های مختلف آموزشی 
و تدوین جشنواره های داخلی جدید

آتی برنامه های                                                                                                                                                                                 

تی آ برنامه های 
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 ایجاد سیستم کارانه برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی
 اعتال و توسعه آموزش مجازی در سطح دانشگاه

 ارتقای کیفی آموزش علوم پزشکی
 ارتقای سطح علمی پژوهشی مدیریتی و مشاوره ای و سایر قابلیت های اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی

 فعال سازی دفاتر توسعه دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی
 تقویت جایگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  AMEE ترجمه و انتشار راهنماهای آموزشی 
 افزایش سطح توانمندی مدیریت و رهبری آموزشی  مدیران سطوح مختلف دانشگاه

 ارتقاء رتبه ی آموزشی دانشگاه در سطح ملی و منطقه ای
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نامه ها تفاهم                                                                                                                                                                                 

 آموزش مجازی

پیوستها
و مکاتبات( نامه ها  )تفاهم   
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 تفاهم نامه AMEE اعتالی اخالق حرفه ای
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انعقاد بیش از 30 تفاهم نامه همکاری های علمی بین دانشگاهی با کشورهای مختلف دنیا به شرح جدول زیر:

Country University/Organization Name

Austria )United Nations Office on Drug and Crime (UNOCD
Canada )University of British Columbia (UBC

England

Imperial College London
King’s University

Sheffield University
World Association of Laparoscopy Surgeons

)University College London (Hospitals

Germany
RWTH Aachen University

Tubingen University
Japan Asian Productivity Organization

Romania Carol Davila University of Medicine and Pharmacy

Sweden
Karolinska University Hospital

Linkoping University
University of Uppsala

Switzerland
)World Health Organization (WHO

UNAIDS

Turkey

Gazi University
Ankara University

Hacettepe University
Yildirim Beyazit University

Ege University
Dokuz Eylul University

USA

University of Michigan
)American Ophthalmology Association(AOA
International Society of Refractive Surgery
)United Nations Population Fund (UNFPA

Australia Macquarie University
Italy Sapienza University of Rome
Spain University of Santiago de Compostela

 Russia Belarusian State Medical University
United Kingdom  Lancaster University

France Greater Paris University Hospitals
Belgium GENT University
Belarus Belarusian State Medical University, Minsk
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 دبیر اجرایی کارگروه: دکتر بیتا مهروی
- سرپرست دفتر اختراعات و نوآوریها 

- عضو هیات علمی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی

 دبیر اجرایی کارگروه: دکتر حمیدرضا پازکی طرودی
- سرپرست مدیریت روابط عمومی

- عضو هیات علمی دانشگاه 

علمی مرجعیت  و  ری  نگا ینده  آ ه  و گر ر کا

سوم نسل  های  ه  نشگا ا د سوی  به  حرکت  ه  گرو ر کا

محور لت  وعدا پاسخگو  موزش  آ ه  و گر ر کا

 اعضای کارگروه اجرایی:
 دکترشعله بیگدلی، دکتر امید پورنیک، دکتر سوگند تورانی، 
سلیمه  دکتر  شهبازی،  علی  دکتر  سنجری،  محمدعلی  دکتر 
رودسری،  مسرور  دریادخت  الری پور،  رضا  دکتر  گوهری نژاد، 

دکتر ریحانه محمدی دکتر نعمتی انارکی 
زارعی،  حامد  دانشور،  سارا  حیدری،  نازیال  امیرکافی،  علی   

حدیث رحیمی، سارا رحیمی، فایزه قادری

 اعضای گارگروه اجرایی:
 دکتر سلطان احمد ابراهیمی، دکتر پروین ابراهیمی، دکتر 
عزیز رضاپور، دکتر حسین شعبانی نژاد، دکتر محمود هورمند، 

دکتر محمدمراد فرج اللهی 
ندا حبیبزاده،  نیا،  تقوی  بنگاله، منصوره  زهرا   سعیدباقری، 

محمدجواد ستودیان، عرفان غالبی، فاضل گرجی پور 

 دبیر اجرایی کارگروه: دکتر زهرا رام پیشه
- عضو هیات علمی 

 اعضای گارگروه اجرایی:
لیالجانانی،  دکتر  پرویزی،  سرور  دکتر  ابهری،  بیگلری  دکتر 
دکتر بتول طایفی نصرآبادی، سیما علیرضایی طهرانی، دکتر 

مازیار مرادی الکه

نوآوری و  بسته های تحول  دانشگاهی  اعضای کمیته 
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 دبیر اجرایی کارگروه: دکتر ناهید ابوطالب
- رئیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی

- عضو هیات علمی 

سالمت لی  موزش عا آ مه های  نا بر ی  ا یت گر مور ما و  هدفمند  هبردی،  ا ر توسعه  ه  و گر ر کا

 اعضای گارگروه اجرایی:
 دکتر پروانه رحیمی مقدم، دکتر زهره سهرابی، دکتر یاسر 

عزیزی، دکتر رضا الری پور 
 منیره میریوسفی ،کامران رخشان

 دبیراجرایی کارگروه: دکتر سوگند تورانی
- عضو هیئت علمی

 دبیر اجرایی کارگروه: دکتر بهنام ثبوتی
- دبیر شورای اخالق پزشکی دانشگاه

- عضو هیئت علمی

ه ها نشگا ا د نمندی  ا تو تقای  ر ا و  یی  ا د ز کز  تمر یی،  ا گر یت  مور ما مینی،  ز سر مایش  آ ه  و گر ر کا

ی فه ا حر اخالق  عتالی  ا ه  و گر ر کا

 اعضای گارگروه اجرایی:
دکتر سید احمد احمدی، دکتر الهام افضل، دکتر فاطمه حق دوست 
دکتر  رجب نژاد،  محمدرضا  دکتر  دهناد،  افسانه  دکتر  اسکوئی، 
شهناز ریماز، دکتر عباس شیخ طاهری، دکتر مینا فروزنده، علی 

قربانی، دکتر امید مرادی مقدم، دکتر بیتا مهروی

 اعضای گارگروه اجرایی: 
دکتــر مرتضــی اشــرفی،دکتر کامــران آقاخانــی، الهــام امیــری 

تبــار، دکتــر مجیدرضــا خلــج زاده، دکتــر مینــا فروزنــده 
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ش علوم پزشـکی 
دسـتاوردهای تحـول و نـوآوری در آموز

شگاه علوم پزشکی ایران 
در دان

پزشکی علوم  مونهای  ز آ و بی  یا ز ر ا م  نظا ء  تقا ر ا ه  و گر ر کا

 دبیر اجرایی کارگروه: دکتر شهنام صدیق معروفی
- مدیر گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی

- عضو هیئت علمی

 اعضای گارگروه اجرایی: 
 دکترجمیله ابوالقاسمی، دکتر آیدین آرین خصال، دکتر مریم 
مسعود  دکتر  سهرابی،  زهره  دکتر  ریماز،  شهناز  دکتر  جاللی، 
صالحی، دکتر احمدعاشوری، سمیه علیزاده، علی قربانی، دکتر 

جلیل کوهپایه زاده ، دکتر مرادی مجد، دریادخت مسرور
 سمیه علیزاده

پزشکی علوم  ر  د زی  مجا موزش  آ توسعه  ه  و گر ر کا

 دبیر اجرایی کارگروه: دکتر افسانه دهناد
- عضو هیئت علمی و مدیر گروه زبان انگلیسی

- مسئول واحد آموزش مجازی دانشگاه 

 اعضای گارگروه اجرایی:
 دکتر امیدپورنیک، دکتر شعله بیگدلی، دکتر سودابه جاللی، دکتر 
آلیس خاچیان، دکتر پروانه رحیمی، دکتر حسین شعبانی نژاد، 
دکتر آنژیال عطایی، دکتر بهاره عمرانی، دکتر الدن فتی، دکتر رضا 
قنواتی، دکتر سلیمه گوهری نژاد، دکتر مصطفی لنگری زاده، دکتر 

فاطمه محمدی، دکتر لیال نعمتی انارکی، دکتر نواحی  
فروزان  عربانی نژاد، حامد شیرازی نژاد،  مریم  احمدی،  فاطمه   
عشوری، محمدحسن کشاورزی، زهرا نهاردانی، شروین یارمحمدی

پزشکی علوم  موزش  آ زی  سا لمللی  ا بین  ه  و گر ر کا

 دبیر اجرایی کارگروه: دکتر محمدصادق قاسمی
- معاون و رئیس پردیس بین الملل

 اعضای گارگروه اجرایی: 
 دکتر سیداحمد احمدی، دکتر افتخار اردبیلی، دکتر حمیدپیروی، 
دکتر میترا زراتی، دکتر مینو شهیدی، دکتر محمدباقر شیران، 
دکتر نسرین صیفوری، دکتر محمدکاظم عاطف وحید، دکتر هما 

عزیزیان، دکتر کاظم موسوی زاده 
 زهره فکری
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موزشی آ نهای  ستا ر بیما و  موسسات  بخشی  ر عتبا ا ه  و گر ر کا

 دبیر اجرایی کارگروه: دکتر محمدرضا ملکی
- رئیس دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

 اعضای گارگروه اجرایی:
 دکتر محمدرضا آل بویه، دکتر معصومه خیرخواه، دکتر زهره 
دکتر  سرا،  نوحه  شبنم  دکتر  نجومی،  مرضیه  دکتر  سهرابی، 
باقر زاده، دکتر سلیمه گوهری نژاد،  حمید رواقی، دکتر کوثر 

دکتر علی مظاهری نژاد 
 فاطمه احمدی، مرجان عباس زاده توسلی، سعید باقری فاطمه 

بکشلو، سمیه چهره، عبدا... شجاعی، رویا میرزایی
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ش علوم پزشـکی 
دسـتاوردهای تحـول و نـوآوری در آموز

شگاه علوم پزشکی ایران 
در دان

پزشکی علوم  موزش  آ یرساخت های  ز تقای  ر ا و  توسعه  ه  و گر ر کا

پایش ه  و گر ر کا

 دبیر اجرایی کارگروه: دکتر بهنام جامعی
- رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب

- عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

 دبیر اجرایی کارگروه: دکتر آرین خصال
- عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

 اعضای گارگروه اجرایی:
روشنک  دکتر  اکبرفهیمی،  دکترمالحت  احمدی،  فاطمه 

رضایی، دکتر سلیمه گوهری نژاد

 اعضای گارگروه اجرایی:
فاطمه احمدی، دکتر سلیمه گوهری نژاد





ایران پس  دانشـگاه علوم پزشـکی 
از گذشـت بیش از40 سـال از زمان 
تاسیس، دوران هایی از گذار و تحول 
را تجربه کرده اسـت. مسیـر تحول 
استقـالل،  و  انتزاع  از  پس  دانشگاه 
باری دیگر از سال 92 در قالب سند 
گشـته  آغاز  استـراتژیک  برنامه ی 
نوآوری  و  ابالغ سنـد تحول  اسـت. 
آموزش در علوم پزشـکی از سـوی 
وزارت بهداشت درساختاری هم افزا با 
سند پیشـگفت، مهر تاییدی برتداوم 

این حرکت تحول آمیز است.




