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عالي در حوزه يكي از دستاوردهاي بزرگ نظام سالمت در طول سالهاي پس از انقالب اسالمي گسترش دانشگاهها و مراكز آموزش 

امروز شاهد آن . تأمين منابع انساني حوزه سالمت گرديده است هايزمينهبرخي از بهداشت و درمان است كه منجر به خودكفايي كشور در 

  .باشند نقاط كشور مشغول خدمت رساني به آحاد مختلف جامعه مي هستيم كه جوانان مستعد و نخبه كشور با تربيت در اين مراكز، در اقصي

كه گسترش فعاليت دانشگاههاي موجود و  استمنابع انساني سالمت، زمان آن رسيده  توجه به شرايط كشور در مورددر سالهاي اخير و با 

 سند آمايش سرزميني آموزش عالي سالمتسند آمايش سرزميني آموزش عالي سالمتسند آمايش سرزميني آموزش عالي سالمتسند آمايش سرزميني آموزش عالي سالمتشود كه اين امر در قالب و هدفمند اندازي مراكز جديد، در يك بازمهندسي جديد سازماندهي  راه

  .در وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در حال پيگيري بوداز چند سال پيش 

سند خوشبختانه با همت كليه مسئوالن و متوليان حوزه آموزش و حمايتهاي ارزشمند وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 

فرهنگي در تاريخ هشتم  پس از طي فرآيندي نسبتاً طوالني در نشست شوراي عالي انقالب آمايش سرزميني آموزش عالي سالمت

  . ارديبهشت سال جاري به تصويب رسيده و ابالغ گرديد

سازي اين سند در نظام آموزش عالي سالمت دستاوردهاي بزرگي را نصيب اين حوزه خواهد نمود كه در زير به اهم آنها اشاره  عملياتي

  :شود مي
 تسهيل دسترسي به آموزش عالي سالمت و گسترش عدالت در آموزشتسهيل دسترسي به آموزش عالي سالمت و گسترش عدالت در آموزشتسهيل دسترسي به آموزش عالي سالمت و گسترش عدالت در آموزشتسهيل دسترسي به آموزش عالي سالمت و گسترش عدالت در آموزش �

 مندي از نيروهاي بومي مندي از نيروهاي بومي مندي از نيروهاي بومي مندي از نيروهاي بومي     مين منابع انساني حوزه سالمت براي استانهاي مختلف كشور با بهرهمين منابع انساني حوزه سالمت براي استانهاي مختلف كشور با بهرهمين منابع انساني حوزه سالمت براي استانهاي مختلف كشور با بهرهمين منابع انساني حوزه سالمت براي استانهاي مختلف كشور با بهرهتأتأتأتأ �

 بهره مندي از شبكه گسترده بهداشت و درمان كشور در امر آموزش عالي سالمتبهره مندي از شبكه گسترده بهداشت و درمان كشور در امر آموزش عالي سالمتبهره مندي از شبكه گسترده بهداشت و درمان كشور در امر آموزش عالي سالمتبهره مندي از شبكه گسترده بهداشت و درمان كشور در امر آموزش عالي سالمت �

 المللي و ورود به بازارهاي جهاني آموزش عاليالمللي و ورود به بازارهاي جهاني آموزش عاليالمللي و ورود به بازارهاي جهاني آموزش عاليالمللي و ورود به بازارهاي جهاني آموزش عالي    تسهيل حضور دانشگاههاي بزرگ كشور در عرصه رقابتهاي بينتسهيل حضور دانشگاههاي بزرگ كشور در عرصه رقابتهاي بينتسهيل حضور دانشگاههاي بزرگ كشور در عرصه رقابتهاي بينتسهيل حضور دانشگاههاي بزرگ كشور در عرصه رقابتهاي بين �

 ايي در امر آموزش عالي سالمت و تسريع در فرآيندهاي اجرايي و در نهايت تربيت منابع انسانيايي در امر آموزش عالي سالمت و تسريع در فرآيندهاي اجرايي و در نهايت تربيت منابع انسانيايي در امر آموزش عالي سالمت و تسريع در فرآيندهاي اجرايي و در نهايت تربيت منابع انسانيايي در امر آموزش عالي سالمت و تسريع در فرآيندهاي اجرايي و در نهايت تربيت منابع انسانيتمركز زدتمركز زدتمركز زدتمركز زد �

 گرايي در دانشگاههاي علوم پزشكيگرايي در دانشگاههاي علوم پزشكيگرايي در دانشگاههاي علوم پزشكيگرايي در دانشگاههاي علوم پزشكي    سازماندهي مراكز آموزش عالي و گسترش مأموريتسازماندهي مراكز آموزش عالي و گسترش مأموريتسازماندهي مراكز آموزش عالي و گسترش مأموريتسازماندهي مراكز آموزش عالي و گسترش مأموريت �

نگري اجراي مراه با آيندهاميدوارم با نگاه جامع و وسيع و هضمن تقديم يك نسخه از ابالغ سند مزبور از سوي رياست محترم جمهوري، 

مورد  شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشوردر  27/2/1394و  11/8/1391كليات اين سند در تاريخ . اين سند پيگيري گردد

 . بحث و تصويب قرار گرفته است

  

 
 
 
 
 
 
 


