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ان به منظور تحقق طرح تحول و کشور شامل استان های ایالم ،کردستان ،کرمانشاه و همد 3دبیرخانه کالن منطقه 

آمایش آموزش عالی  3آموزش علوم پزشکی و آمایش سرزمین و با تأکید بر اولویتهای کشور و کالن منطقه  در نوآوری

 است شکل گرفته بخش سالمت کشور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 عناوین شاخص محل استقرار دبیرخانه کالن منطقه

تنها فرودگاه بین المللی غرب کشور 

پرجمعیت ترین استان کالن منطقه 

 

 

 

 

شکی کرمانشاه: دانشگاه علوم پز3محل استقراردبیرخانه کالن منطقه   

3دبیرخانه کالن منطقه   
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  3آدرس سایت دبیرخانه کالن منطقه  
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3خدمات الکترونیک کالن منطقه   
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 اولین و دومین  نشست قبل از تعیین دبیرخانه
 

 

در  آمایش 3نشست هم اندیشی کالن منطقه دومین 

 برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ندیشی نشست هم ا94 /3/10در روز پنجشنبه مورخ 

معاونین آموزشی دانشگاههای کرمانشاه ، همدان ، ایالم و 

کردستان با حضور ریاست محترم دانشگاه و تیم مدیریتی 

معاونت آموزشی و کارشناسان و نمایندگان دانشگاههای 

 مذکور برگزار گردید.

آمایش در سه پانل در صبح و  3نشست کالن منطقه 

هی مورد بررسی و بعدازظهر بصورت هم اندیشی و کار گرو

ارائه قرار گرفت . در پایان این جلسه دستاوردهای تصمیم 

گیری شده بصورت تفاهم نامه مورد امضاء معاونین آموزشی 

 چهار دانشگاه مذکور قرار گرفت.

 

 

 

3نشست های کالن منطقه   
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 نشست سوم و چهارم

 

 آمایشی 3چهارمین نشست کالن منطقه 

ن نشست که با حضور معاونین آموزشی دانشگاه در ای

های کرمانشاه ،همدان ،ایالم و کردستان و اعضای 

هیآت همراه هر چهار دانشگاه در محل جامع مهارت 

های بالینی معاونت آموزشی انجام گرفت در دو نوبت، 

صبح و عصر تصمیمات موثر ی مصوب شد و مسیر 

 .اهداف کالن منطقه هموارتر گردید

 

 

  

 در دانشگاه علوم پزشکی همدان
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الینیبآمایشی جهت تدوین سواالت آزمون ارزیابی صالحیت  3برگزاری کمیته علمی کالن منطقه   

آمایش با حضور  3کمیته علمی کالن منطقه 

متخصصان جراحی و گوش و حلق بینی از چهار 

دانشگاه کردستان،ایالم،همدان و کرمانشاه در تاریخ 

مرکز مهارت های بالینی دکتر عزت اهلل در  95/1/25

صادقی آزمون ارزیابی صالحیت بالینی را جهت 

 بانک سواالت کشوری تدوین نمودند
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 پنجمین نشست کالن منطقه در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
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میلی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر نشت دوره ای مدیران آموزش و تحصیالت تکبرگزاری 

در استان کرمانشاه کشور و دبیران شاهد و ایثارگر ده کالن منطقه آمایشی   

  

 27/2/1395مورخ     3جلسه توسعه تحصیالت تکمیلی دانشگاه های علوم پزشکی قطب آمایشی کالن منطقه

با حضور مدیران محترم تحصیالت تکمیلی درمحل دفتر معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و

 27/2/1395دانشگاه های منطقه مورخ 

 
 

 

3نشست های مهم کالن منطقه   
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آمایش با حضور جناب آقای دکتر الریجانی معاون  3ششمین نشست دانشگاه های کالن منطقه 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  آموزشی  

در کرمانشاه ششمین نشست  
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3ی بسته ها در کالن منطقه گزارش اجرا  
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آمایشی3مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری کالن منطقه    

 مسئول بسته درکالن منطقه دانشگاه مسئول بسته های تحول و نوآوری :

بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی -1

 در آموزش پزشکی

 محمد رضادکتر کرمانشاه

 سلحشور

بسته حرکت به سوی دانشگاه های -2

 نسل سوم

دکتر عبیداهلل  کردستان

 فرجی

بسته آموزش پاسخگوو عدالت -3

 محور

دکتر حمید تقی  ایالم

 نژاد

بسته توسعه راهبردی، هدفمند و -4

ماموریت گرای برنامه های آموزش 

 عالی سالمت

خدایار دکتر  همدان

 عشوندی

مینی، ماموریت بسته آمایش سرز-5

گرایی، تمرکز زدایی و ارتقاء توانمندی 

 دانشگاه ها

دکتر جهانگیر  ایالم

 عبدی

محمود دکتر  کردستان بسته اعتالی اخالق حرفه ای-6

 کالهدوزان

بسته بین الملل سازی آموزش علوم -7

 پزشکی

محمد باقر  دکتر  کرمانشاه

 شمسی

بسته توسعه آموزش مجازی در -8

 علوم پزشکی

 محمد رضا دکتر مانشاهکر

 سلحشور

بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون -9

 های علوم پزشکی

 اکیا علیشادکتر کرمانشاه

بسته اعتباربخشی مؤسسات و -10

 بیمارستان های آموزشی

حسین عماد دکتر  همدان

 ممتاز

بسته توسعه و ارتقاء زیرساخت های -11

 آموزش علوم پزشکی

 بهزاددکتر همدان

 حیدرپور
 

 

 

 

آمایش 3مسئولین بسته ها در کالن منطقه   معرفی 
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بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش -1

 پزشکی

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 دکتر محمد رضا سلحشور
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 سو قاتیتحق مرکز ،functional MRI خواب، قاتیتحق مرکزی)قاتیتحق مراکز تیتقو و جادیا جهت در تالش .1

 (کرمانشاهی پزشک علومی )نابارور وی باروری درمان ،یقاتیتحق مرکز مواد، مصرف

 (کرمانشاهی پزشک علومی)آموزش مقاالت تیکم و تیفیک شیافزا جهت در ریز نیقوان نمودن مصوب  .2

 مقطع در را پژوهش در آموزش موضوع بای مقاالت بتوانند انینشجودا همه undergraduate 

 شود اضافه دیاساتی ها نامه انیپا سقف به آموزش موضوع بایی ها نامه انیپا 

 شوند گرفته نظر در ها رشته تمامی برای تخصص مقاالت عنوان به مرتبه ارتقاء در آموزش در پژوهش مقاالت 

  نشود کم آنها ازیامت از و

 انیدانشجو شرکت جهت مشخص برنامه و ادیالمپی استگذاریسی شورا مهر، تا مهر نام با نامه وهیش نیتدو .3

 (کرمانشاهی پزشک علومی )علمی ادهایالمپ در

 (کرمانشاهی پزشک علوم) توسعه و مطالعات مرکزی آموزش مجله تیتقو .4

 (کرمانشاهی پزشک علوم)کشور از خارجی ها دانشگاه با مشترک کورس 2 جادیا .5

 (کرمانشاهی پزشک علوم)دانشگاهی سیانگل تیسا جادیا .6

 (کرمانشاهی پزشک علوم)مقاالت پاداش دیجد نامه نییآ هیته .7

 

 

 

 

 

 3 منطقهی دردانشگاههای پزشک آموزش دری علم تیمرجع وی نگار ندهیآ بستهی های خروج
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 (کرمانشاهی پزشک علوم)اری پزوهش جذب طرح نامه نییآ هیته .8

ی شکپز علومی)داخلی ها شیهما و ها کنگره به انیدانشجو اعزام نهیهز کمکی اعطا نامه وهیش هیته .9

 (کرمانشاه

 (کرمانشاهی پزشک علوم)کشور از خارجی رانیا دانشمندان 3یهمکار جلب .10

 (کرمانشاهی پزشک علومی)جار سال دری میش و بحران تیریمد ن،یرت ،یمل وی الملل نیب کنگره سهی برگزار .11

 (همدانی پزشک علوم)1395 خرداد 5 در ارتشی پزشک علوم دانشگاهی علم تیمرجع شیهما در مقاله هیارا  .12

 طهیحی احصا هدف با SciVal گاهیپا بهی دسترسی برا متبوع وزارتی فناور و قاتیتحق معاونت بای هماهنگ .13

 (همدانی پزشک علومی)علم تیمرجعی پژوهشی ها

 تیمرجع جادیا جهت در دانشگاهی آموزش معاونت وی فناور و قاتیتحقی معاونتها نیب نامه تفاهم انعقاد .14

 (انکردستی پزشک علومی)علم

 ارتش دانشگاه در 6/3/95 دری پزشک آموزشی علم تیمرجعی مل شیهما نیسومی برگزار دری همکار .15

 (کردستانی پزشک علوم)

 (کردستانی پزشک علوم)95 ماه مهر دری نیبالی ولوژیکروبیمی الملل نیب کنگره .16

 (کردستانی پزشک علوم) "دیجد نسل دانشمندان"ی پژوهش-یآموزش برنامهی طراح .17

 (کردستانی پزشک علوم)ی مطالعات فرصت اعطای اجرایی ستورالعملدی طراح .18

 (کردستانی پزشک علوم)آن کردن زبانه چند و دانشگاه تیسا وبی ارتقا .19

 



 

  24 
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 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 تدوین و شناسایی 1

 مرجعیت شاخصهای

 های دانشگاه در علمی

 منطقه یپزشک علوم

ایجادکمیته مرجعیت و آینده 

 نگاری

 انجام نشده بود

اصالح فرایندهای  2

 آموزشی جاری و پر تکرار

 انجام نشده بود ایجاد کمیته تخصصی در منطقه

 وجود نداشت کولیکولوم در منطقه 15تولید  نیروهای حد واسط 3

 محدود تقویت کمیته کاربست نتایج تحقیقات آموزشی 4

کمی و کیفی افزایش  5

مقاالت پژوهش در 

آموزش، پوسترها و 

 فرایندهای آموزشی

تصویب قوانین ویژه، ایجاد 

 تسهیالت و امتیاز

 انجام نشده بود

نظام جمع آوری و  6

 شناسایی نوآوریها

ایجاد کمیته ایده پردازان 

 آموزشی

 وجود نداشت

تقویت مراکز موجود و ایجاد  مراکز تحقیقاتی 7

 مراکز جدید

 دمحدو

 وجود نداشت ایجاد نقشه راه و برنامه احصاء سرآمدی در منطقه 8

 استعداد دانشجویان 9

 درخشان

 وجود نداشت حمایت ویژه کمیسیون تشکیل

 وجود نداشت ایجاد کارنامه پایه و بالینی ارزشیابی آموزشی اساتید 10

 وجود نداشت وجود نظام مشخص و شیوه نامه توانمند سازی اساتید 11

تقویت و ایجاد شیوه نامه و  المپیاد دانشجویی 12

 برنامه مشخص

 بی توجه

 مرجعیت گسترش بحث 13

 علمی

بسته در تمامی  ترجمان

دانشکده ها و شرکت در 

 همایش های ملی و منطقه ای

 وجود نداشت
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برگزاری چندین کالس درس  و  آموزش مجازی 14

کارگاه به صورت مجازی و تهیه 

ب قوانین در زیر ساختها و تصوی

 این خصوص

 وجود نداشت

انجمنهای علمی  15

 دانشجویی

 وجود نداشت ایجاد و تقویت

مجله آموزشی مرکز  16

 مطالعات و توسعه

 ضعیف تقویت

تصویب قوانین ویژه، ایجاد  کتب مرجع 17

 تسهیالت و امتیاز

 محدود

 ضعیف تقویت قطب های آموزشی 18

 محدود جذب دانشجویان خارجی 19

ایجاد طرح های آموزشی و  همکاریهای بین مللی 20

پژوهشی مشترک ، کورسهای 

مشترک و برگزاری کارگاه با 

 دعوت از اساتید

 محدود

تقویت سایت فارسی و ایجاد  سایت دانشگاه 21

 سایت انگلیسی

سایت انگلیسی 

 وجود نداشت

ایجاد صفحه شخصی برای هر  معرفی اساتید دانشگاه 22

 استاد

 توجود نداش

ایجاد فرصتهای مطالعاتی  فرصت های مطالعاتی 23

 داخلی و خارجی

 وجود نداشت

 محدود حمایت از نخبگان و اساتید اساتید 24

افزایش اقدامات در جهت  مقاالت 25

 افزایش کمی و کیفی مقاالت

 ضعیف

در سطح مراکز آموزشی درمانی  اعتبار بخشی 26

 و موسسه انجام شد

 انجام نشده بود

 محدود توسعه رشته ها و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 27

سازماندهی ثبت اختراعات،  اختراعات 28

 ابداعات و مالکیت معنوی

 ضعیف
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کنگره های ملی و بین  29

 المللی

برگزاری کنگره های بین 

المللی رتین، مدیریت 

 بحران و شیمی

 کمتر

 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 و سرآمدی های حیطه استخراج سرآمدی های حیطه 1

 در شدن سرآمد قابلیت دارای

 آموزشی حوزه

 

 وجود نداشت

 و ها پژوهش نمودن هدفمند پژوهش 2

 های فیلد در پژوهش بر تاکید

 (Research Line) خاص

 توجه کمتر

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

تشکیل شورای مرجعیت دانشگاه و برگزاری  شورای مرجعیت 1

 جلسات

وجود 

 نداشت

اقدام الزم جهت شناسایی توانمندیهای ویژه  شناسایی توانمندیها 2

 در حوزه های مختلف  دانشگاه

انجام 

 نشده بود

 انعقاد تفاهم 3

 

انعقاد تفاهم نامه بین معاونتهای تحقیقات و 

فناوری و معاونت آموزشی دانشگاه در جهت 

 ایجاد مرجعیت علمی

وجود 

 نداشت

الین های تحقیقاتی و  4

 زشیآمو

شناسایی الین های تحقیقاتی و آموزشی 

دانشگاه جهت ارتقای سطح مرجعیت  علمی 

 دانشگاه

 

 محدود

همایش ملی مرجعیت  5

 علمی

 

همکاری در برگزاری سومین همایش ملی 

 6/3/95مرجعیت علمی آموزش پزشکی در 

در دانشگاه ارتش و معرفی محصوالت  

تراریخت به عنوان یک دستاورد علمی در 

ه دانشگاه کردستان درهمایش و برگزاری غرف

 پانل

 

 محدود
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دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- 3کالن منطقه تحول و نو آوری آموزشطرح   دبیرخانه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنگره بین المللی میکروبیولوژی بالینی در  کنگره های بین المللی 6

 95مهر ماه 

 محدود

7  

 مرجعیت شورای مصوبات

 علمی

 علمی مرجعیت شورای مصوبات گنجاندن

 همه فعالیتهای و سیاستگذاریها در دانشگاه

 محترم معاونتهای

 

وجود 

 شتندا

 تحقیقاتی الینهای 8

 معاونت در تخصصی

 و فناوری و تحقیقات

 آموزشی معاونت

 معاونت در تخصصی تحقیقاتی الینهای ایجاد

 و آموزشی معاونت و فناوری و تحقیقات

 راستا همین در ها نامه پایان هدایت

 

 محدود

 پژوهشی-آموزشی برنامه 9

 جدید نسل دانشمندان"

 یپژوهش-آموزشی برنامه طراحی

 جدید نسل دانشمندان"

وجود  

 نداشت

 فرصت اعطای اجرایی دستورالعمل طراحی مطالعاتی فرصت اعطای 10

 تکنولوژیهای یا هاروش انتقال جهت مطالعاتی

 از پزشکی علوم حیطه در نوین و پیشرفته

 داخل به کشور از خارج مراکز

 محدود

 با المللی بین و ملی ارتباط 11

 دانشگاهی مراکز سایر

 مراکز سایر با المللی بین و ملی ارتباط تقویت

 تحقیقاتی و دانشگاهی

 ضعیف

 آموزش در پژوهش 12

 پزشکی

 محدود پزشکی آموزش در گسترش پژوهش

 یک زبانه دانشگاه سایت چند زبانه کردن وب دانشگاه سایت وب 13

 بر تاکید با ارتقا نامه آیین بازنگری ارتقا نامه آیین 14

 معاونت وسطت علمی مرجعیت

 معاونت و فناوری و تحقیقات

 آموزشی

انجام 

 نشده بود

 پیشرو مرکز چند از بازدید جهت در هماهنگی پیشرو مرکز چند از بازدید 15

 کشور در علمی مرجعیت زمینه در

 محدود

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم
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 ینده نگاری شامل منتخبین و برجستگان آموزشی دانشگاهتشکیل کمیته مرجعیت علمی و آ .1

علمی و  مرجعیت شاخصهای تدوین و منطقه در راستای شناسایی پزشکی علوم های دانشگاه رایزنی با .2

 توانمندیهای قطب

در  آموزش بر حاکم ابرروندهای و روندها تحلیل اقدام به اصالح فرایندهای جاری آموزشی در دانشگاه و .3

 دانشگاه

  آموزشی نوآوریهای انتخاب و قدام به شناساییا .4

 اقدام به تقویت حیطه های سرآمدی .5

 توجه ویژه به اجرایی نمودن ایده ها و نتایج تحقیقاتی آموزشی .6

 تصویب قوانین ویژه در جهت افزایش کمی و کیفی پژوهش در آموزش .7

 

 

 اقدام به ایجاد سیستمی مبنی بر جمع آوری نوآوری های آموزشی .8

 ر همایش های ملی مرجعیت و ارایه مقاله و پوستر شرکت  د .9

 ایجاد نقشه راه و برنامه در راستای سرآمدی در منطقه بر اساس ایده های نوآورانه دریافتی در بخش آموزش .10

  درخشان استعدادهای از حمایت گسترده تر .11

 ایجاد سیستم الکترونیک ارزشیابی اساتید)کارنامه آموزشی الکترونیک( .12

 م توانمند سازی اساتید در دانشگاهتقویت سیست .13

 

یمعل تیمرجع وی نگار ندهیآ بستهدر تحقق  پزشکی اقدامات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

 کرمانشاه-دکتر محمد رضا سلحشور
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 تقویت بیشتر دانشجویان در المپیادهای علمی  .14

 ایجاد سیستم مشخص در جهت معرفی اساتید برجسته دانشگاه  .15

 پزشکی در دانشگاه علوم آموزش در علمی مرجعیت کسب های شاخص تبیین و ترجمان .16

 ترغیب به استفاده از روشهای نوین آموزشی در دانشگاه .17

 پیشرو های دانشگاه با ی ارتباط موثر دانشگاهبرقرار .18

 افزایش کیفی و کمی فرایندهای آموزشی دانشگاه  .19

 تاسیس انجمن های علمی دانشجویی  .20

 تقویت مجالت دانشگاه .21

 تأسیس دانشکده های جدیدتالش در جهت  .22

 رشته های تحصیالت تکمیلی موجود حفظ و ارتقا .23

  و دستیاری تخصصی و فوق تخصصی( Ph.Dتخصصی)افزایش رشته  مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری  .24

 حوزه آموزشدر اعتبار بخشی  ویژه بهبود شاخص های .25

 تقویت آموزش مجازی .26

 جلب همکاری دانشمندان خارج از کشور .27

 ایجاد فرصت های مطالعاتی داخلی و خارجی .28

 افزایش همکاریهای بین المللی .29

 ایجاد کورسهای مشترک با دانشگاه های دیگر .30

 انگلیسی دانشگاه تقویت سایت .31

 افزایش کیفیت و کمیت مقاالت با مصوب نمودن قوانین و آیین نامه های پژوهشی .32
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 نشر کتب مرجع .33

 ساماندهی ثبت اختراعات و ابداعات و رعایت حق مالکیت معنوی .34

 جلب همکاری دانشمندان ایرانی خارج از کشور .35

 یافزایش شرکت اساتید و دانشجویان در همایشهای ملی و بین الملل .36

 برگزاری همایشها و کنگره های ملی و بین المللی .37

 

 

 

 تشکیل کارگروه مرجعیت علمی و آینده نگاری )اسامی دبیر و اعضای محترم پیوست شده است( .1

 برگزاری جلسات هم اندیشی و مشخص شدن موارد زیر: .2

 تاکید و تمرکز بر فیلدهای پژوهشی    .3

 یشنهاد انتشار دو زبانه مقاالتپ .4

 توانمند سازی نیروی انسانی .5

 تدوین سیاستهای حامی در جهت دستیابی به مرجعیت .6

 انجام تحقیقات کاربردی .7

 تاکید به انتشار تولیدات علمی به زبان علمی دنیا نه زبان فارسی .8

 اصالح کوریکولومهای آموزشی .9

 اختصاص پاداشهای ویژه و سیاست گذاری در راستای کسب مرجعیت علمی .10

 های بین المللی و بین رشته ای در پژوهش هاتاکید به مشارکت .11

 

 اقدامات دانشگاه علوم پزشکی همدان

 بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش 
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 انتخاب فیلدهای تحقیقاتی  .12

 

 

 

 

  جلساتو برگزاری  فناوری و تحقیقات معاونت و آموزشی معاونت نظر زیر علمی مرجعیت دبیرخانه ایجاد .1

 اقدام الزم جهت شناسایی توانمندیهای ویژه در حوزه های مختلف  دانشگاه در این راستا و تکمیل فرم .2

 شناسایی توانمندیهای ویژه توسط دانشکده بهداشت ، پرستاری و پزشکی

انعقاد تفاهم نامه بین معاونتهای تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی دانشگاه در جهت ایجاد مرجعیت  .3

 علمی

 شناسایی الین های تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه جهت ارتقای سطح مرجعیت  علمی دانشگاه .4

در دانشگاه ارتش و  6/3/95ری سومین همایش ملی مرجعیت علمی آموزش پزشکی در همکاری در برگزا .5

معرفی محصوالت  تراریخت به عنوان یک دستاورد علمی در غرفه دانشگاه کردستان درهمایش و برگزاری 

 پانل 

ینی در برنامه ریزی جهت شبکه سازی علمی  در داخل و خارج از کشور :کنگره بین المللی میکروبیولوژی بال .6

 95مهر ماه 

 درخواست معرفی نماینده تام االختیار دانشکده ها در شورای مرجعیت علمی دانشگاه توسط معاون آموزشی .7

 سطح در بتواند که بلفعلی یا بلقوه ظرفیتهای و توانمندیها ارایه جهت محترم معاونتهای به نامه ارسال .8

 .شود شناخته الگو یک بعنوان کشوری

 محترم معاونتهای همه فعالیتهای و سیاستگذاریها در دانشگاه علمی مرجعیت رایشو مصوبات گنجاندن .9

 

 

 

کردستان پزشکی علوم دانشگاه اقدامات  

 بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش
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 در ها نامه پایان هدایت و آموزشی معاونت و فناوری و تحقیقات معاونت در تخصصی تحقیقاتی الینهای ایجاد .10

 راستا همین

 با مختلف های زمینه در دقیق اطالعات به آسان دسترسی برای مختلف معاونتهای در دیتابیسها ایجاد .11

  آموزشی معاونت و فناوری و تحقیقات معاونت هماهنگی

 توسط باال توانمندی با محققین تربیت منظور به "جدید نسل دانشمندان" پژوهشی-آموزشی برنامه طراحی .12

 آموزشی معاونت و فناوری و تحقیقات معاونت

 در نوین و پیشرفته تکنولوژیهای یا هاروش انتقال جهت مطالعاتی فرصت اعطای اجرایی دستورالعمل طراحی .13

 آموزشی معاونت و فناوری و تحقیقات معاونت توسط داخل، به کشور از خارج مراکز از پزشکی علوم حیطه

 و فناوری و تحقیقات معاونت توسط تحقیقاتی و دانشگاهی مراکز سایر با المللی بین و ملی ارتباط تقویت .14

 آموزشی معاونت

 تحقیقات همچنین و پزشکی آموزش در پژوهش گسترش جهت در آن اجرای و زیری برنامه سیاستگذاری، .15

 دانشگاه EDC توسط نگر جامعه

 دانشگاه EDC توسط نگر جامعه تحقیقات گسترش جهت در آن اجرای و ریزی برنامه سیاستگذاری، .16

 و انگلیسی زبان دارای فارسی، زبان از غیر که صورتی به آن، کردن زبانه چند و دانشگاه سایت وب ارتقای .17

 معاونتها همه توسط دانشگاه در علمی مرجعیت زمینه در سازی فرهنگ باشد نیز کردی

 معاونتها همه توسط علمی روش با دانشگاه بهداشتی و درمانی آموزشی، پژوهشی، اولویتهای تعیین .18

 آموزشی معاونت و فناوری و تحقیقات معاونت توسط علمی مرجعیت بر تاکید با ارتقا نامه آیین بازنگری .19

 اطالعات فناوری واحد توسط دانشگاه اینترنتی سایت و دانشگاه اینترنتی زیرساختهای اساسی اصالح .20

 دانشگاه

 کشور در علمی مرجعیت زمینه در پیشرو مرکز چند از بازدید جهت در هماهنگی .21
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 برنامه عملیاتی مرجعیت علمی و آینده نگاری در آموزش پزشکی

 راحی نظام رصد حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی: ط 1محور 

 خیر بلی شاخص های پایش ردیف
تعدا

 د
 مالحظات

 3  * مراکز تحقیقات با تشکیالت مصوبایجاد  1

مرکز تحقیقات -1

 میکروبشناسی بالینی

مرکز تحقیقات پیشگیری از -2

 اجتماعی-آسیبهای روانی

مرکز تحقیقات گیاهان -3

 دارویی

2 
کنفرانس های علمی برگزار شده بین المللی در سه 

 سال اخیر
*  2 

کنگره بین المللی -1

 میکروبشناسی پزشکی

2-

کنگرهبینالمللیاپیدمیولوژیبالی

 نیوکنگرهاپیدمیولوژیایران

  5  * چاپ کتاب به زبان فارسی در سه سال اخیر 3

 1  * مجالت علمی و پژوهشی انگلیسی 4
Journal of Basic 

Research in Medical 

Sciences 
  1  * مجالت علمی و پژوهشی فارسی 5

  1  * تبادل تفاهم نامه با دانشگاه های داخل منطقه 6

  2  * تبادل تفاهم نامه با دانشگاه های دیگر 7

  2  * تبادل تفاهم نامه با دانشگاه های خارجی 8

  10  * عضویت در انجمن ها و مراکز علمی خارج کشور 9

 

 

 مرجعیت علمی و آینده نگاری در آموزش پزشکی 

 اقدامات دانشگاه ایالم
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 بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم-2

دانشگاه  علوم 

 پزشکی کردستان

 دکتر عبیداهلل فرجی
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های کالن منطقهخروجی ها و وضعیت قبلی و فعلی بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم دانشگاه   

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر  -نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یبازنگرو  ینیبازب

وضعیت  عنوان فعالیت ردیف

 فعلی

 وضعیت قبلی

%100 تشکیل کارگروه تخصصی 1  - 

%100 ژه دانشگاه ملی سنگاپورگزارش جامع و کامل از دانشگاه های کارآفرین و بطور وی 2ارائه  2  - 

%100 آن یها تیفعال شتریمرکز رشد در جهت گسترش هرچه ب تیتقو 3  - 

%100 توسعه زیرساختها و منابع دانشگاه با توجه به مدل دانشگاه کارآفرین 4  - 

شد  5 سل فناور در مرکز ر شجویی با هدف تربیت ن سترش کمیته های فناوری دان ایجاد و گ

 دانشگاه

100%  - 

سترش تفکر نوآور در  6 شگاه  در جهت گ شد دان سالمت  در مرکز ر برگزاری کافه فناوری 

 دانشگاه

100%  - 

شرکت های دانش بنیان و  7 سیس  شاوره ها و برگزاری کارگاه های مختلف جهت تا ارائه م

 تقویت فعالیت های آنها در مرکز رشد دانشگاه

100%  - 

%100 وماسیون سازی فرآیندهای اداری فناوران دانشگاهراه اندازی سامانه وندا جهت ات 8  - 

سنتزی و اتاق تمیز در کشور و دانشگاه  9 سایت های تولید مواد  راه اندازی یکی از بزرگترین 

 به منظور تولید و آموزش تولید جدیدترین داروهای سنتزی

100%  - 

وختگان دانشگاه با توسعه ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای جذب کارآفرینان و دانش آم 10

 مرکز رشد

100%  - 

برگزاری نخستین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری سالمت با عنوان اینوتک سالمت برای  11

 نخستین بار در کشور

100%  - 

طراحی و اجرای الگوهای کارآفرینی با برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای مرکز رشد  12

 رمایه گذار و افراد خالق و کارآفرین و نوآوردانشگاه برای جذب س
100%  - 

شگاه و بخش  13 شترک میان دان شگاه و انجام پروژه های م صنعت دان تقویت حوزه ارتباط با 

 صنعت و خدمات

100%  - 

سالمت در جهت  14 صدف  سالمت با عنوان  صنعت، دانشگاه، فناوری  سامانه  طراحی و استقرار 

 اساتید در بخش صنعت   توسعه مشارکت دانشجویان و

100%  - 

%100 برگزاری تور فناوری 15  - 

%100 عقد قرارداد با کارگزار رسمی فن بازار ملی ایران 16  - 

شگران، و  17 شی، پژوه ستاوردهای پژوه سازی د شتر در جهت تجاری  سازی هرچه بی ستر ب

 اساتید دانشگاه

100%  - 

%100 ، کتابچه و سایت به زبان انگلیسیانتشار فعالیت های مرکز رشد در قالب کلیپ 18  - 

%100 مورد داخلی 16انجام یک مورد ثبت اختراع بین المللی و  19  - 

 4 3 شرکت دانش بنیان 7راه اندازی  20
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 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 - %100 تشکیل کارگروه ویژه خصوصی سازی خدمات آموزشی 1

 - %100 برگزاری جلسات کارگروه ویژه خصوصی سازی  در دانشگاه 2

 - %100 آمایشی 3ر جلسات کارگروه ویژه کالن منطقه مشارکت د 3

 - %100 نیازسنجی خدمات آموزشی قابل واگذاری و قابل ارائه به بخش خصوصی 4

 - %100 مشارکت درتهیه الگوی توسعه خصوصی سازی آموزش عالی سالمت 5

 - %100 مشارکت در تهیه شناسنامه مأموریت خصوصی سازی 6

 - %50 اری خدمات آموزشی نیروهای حدواسط به بخش خصوصیتهیه شیوه نامه گذ 7

 

 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 - %100 تشکیل کارگروه ویژه خصوصی سازی خدمات آموزشی 1

 - %100 برگزاری جلسات کارگروه ویژه خصوصی سازی  در دانشگاه 2

 - %100 آمایشی 3وه ویژه کالن منطقه مشارکت در جلسات کارگر 3

 - %100 نیازسنجی خدمات آموزشی قابل واگذاری و قابل ارائه به بخش خصوصی 4

 - %100 مشارکت درتهیه الگوی توسعه خصوصی سازی آموزش عالی سالمت 5

 - %100 مشارکت در تهیه شناسنامه مأموریت خصوصی سازی 6

 - %100 یاری، رادیوتراپی به بخش خصوصیتهیه شیوه نامه گذاری آموزش دست 7

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم

وضعیت  عنوان فعالیت ردیف

 فعلی

 وضعیت قبلی

 - %100 تشکیل کارگروه ویژه خصوصی سازی خدمات آموزشی 1

 - %100 برگزاری جلسات کارگروه ویژه خصوصی سازی  در دانشگاه 2
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 - %100 آمایشی 3منطقه مشارکت در جلسات کارگروه ویژه کالن  3

 - %100 نیازسنجی خدمات آموزشی قابل واگذاری و قابل ارائه به بخش خصوصی 4

 - %100 مشارکت درتهیه الگوی توسعه خصوصی سازی آموزش عالی سالمت 5

 - %100 مشارکت در تهیه شناسنامه مأموریت خصوصی سازی 6

کارآموزی آزمایشگاه به بخش تهیه شیوه نامه گذاری خدمات آموزشی دوره های  7

 خصوصی

50% - 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده تشکیل کارگروه تخصصی 1

گزارش جامع و کامل از دانشگاه های کارآفرین و بطور  2ائه ار 2

 ویژه دانشگاه ملی سنگاپور

 وجود نداشته انجام شده

 تیفعال شتریمرکز رشد در جهت گسترش هرچه ب تیتقو 3

 آن یها

 وجود نداشته انجام شده

توسعه زیرساختها و منابع دانشگاه با توجه به مدل دانشگاه  4

 کارآفرین

 وجود نداشته انجام شده

ایجاد و گسترش کمیته های فناوری دانشجویی با هدف  5

 تربیت نسل فناور در مرکز رشد دانشگاه

 وجود نداشته انجام شده

برگزاری کافه فناوری سالمت  در مرکز رشد دانشگاه  در  6

 جهت گسترش تفکر نوآور در دانشگاه

 وجود نداشته انجام شده

 

 بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -  دکتر محمود امیری 
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ی کارگاه های مختلف جهت تاسیس ارائه مشاوره ها و برگزار 7

شرکت های دانش بنیان و تقویت فعالیت های آنها در مرکز 

 رشد دانشگاه

 وجود نداشته انجام شده

راه اندازی سامانه وندا جهت اتوماسیون سازی فرآیندهای  8

 اداری فناوران دانشگاه

 وجود نداشته انجام شده

ید مواد سنتزی و راه اندازی یکی از بزرگترین سایت های تول 9

اتاق تمیز در کشور و دانشگاه به منظور تولید و آموزش 

 تولید جدیدترین داروهای سنتزی

 وجود نداشته انجام شده

ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای جذب کارآفرینان و  10

 دانش آموختگان دانشگاه با توسعه مرکز رشد

 وجود نداشته انجام شده

 نشاهدانشگاه علوم پزشکی کرما

 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 وجود نداشته انجام شده تشکیل کارگروه تخصصی 1

برگزاری نخستین رویداد ملی کارآفرینی و فناوری سالمت با  2

 عنوان اینوتک سالمت برای نخستین بار در کشور

 وجود نداشته انجام شده

طراحی و اجرای الگوهای کارآفرینی با برگزاری نمایشگاه  3

توانمندی ها و دستاوردهای مرکز رشد دانشگاه برای جذب 

 سرمایه گذار و افراد خالق و کارآفرین و نوآور

 وجود نداشته انجام شده

تقویت حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه و انجام پروژه های  4

 ت و خدماتمشترک میان دانشگاه و بخش صنع

 وجود نداشته انجام شده

طراحی و استقرار سامانه صنعت، دانشگاه، فناوری سالمت با  5

عنوان صدف سالمت در جهت توسعه مشارکت دانشجویان و 

 اساتید در بخش صنعت  

 وجود نداشته انجام شده

 وجود نداشته انجام شده برگزاری تور فناوری 6

 وجود نداشته انجام شده ن بازار ملی ایرانعقد قرارداد با کارگزار رسمی ف 7

بسترسازی هرچه بیشتر در جهت تجاری سازی دستاوردهای  8

 پژوهشی، پژوهشگران، و اساتید دانشگاه

 وجود نداشته انجام شده

انتشار فعالیت های مرکز رشد در قالب کلیپ، کتابچه و سایت به  9

 زبان انگلیسی

 وجود نداشته انجام شده

 - انجام شده مورد داخلی 16یک مورد ثبت اختراع بین المللی و انجام  10

 4 3 شرکت دانش بنیان 7راه اندازی  11
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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

وضعیت  عنوان فعالیت ردیف

 فعلی

 وضعیت

 قبلی

ایجاد و گسترش کمیته های فناوری دانشجویی با هدف تربیت نسل فناور در  1

 مرکز رشد دانشگاه

وجود  انجام شده

 نداشته

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

ت وضعی عنوان فعالیت ردیف

 فعلی

وضعیت 

 قبلی

برگزاری کافه فناوری سالمت  در مرکز رشد دانشگاه  در جهت گسترش  2

 تفکر نوآور در دانشگاه

وجود  انجام شده

 نداشته
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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یدر گذار به دانشگاه ها یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

وضعیت  عنوان فعالیت ردیف

 فعلی

وضعیت 

 قبلی

سیون سااازی فرآیندهای اداری  8 راه اندازی سااامانه وندا جهت اتوما

 فناوران دانشگاه

 وجود نداشته انجام شده

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 نسل سوم یادر گذار به دانشگاه ه یعلوم پزشک یساختار و عملکرد دانشگاه ها یو بازنگر ینیبازب

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

راه اندازی یکی از بزرگترین سایت های تولید مواد سنتزی و اتاق تمیز  9

یدترین  جد ید  ید و آموزش تول به منظور تول گاه  ش شور و دان در ک

 داروهای سنتزی

 وجود نداشته انجام شده
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م سالمت)اعضای کارگروه: تشکیل کارگروه ماموریت ویژه توسعه الگوهای خصوصی سازی در آموزش نظا .1

دکتر عبیداهلل فرجی، دکتر یداهلل زارع زاده، دکتر محمود کالهدوزان، دکتر محمدجعفر رضایی، دکتر بختیار 

 پیروزی(

تشکیل کارگروه ماموریت حمایت از شرکتهای دانش بنیان مستقر در منطقه در زمینه آموزش پزشکی  .2

تر فردین فتحی، دکتر سینا ولیئی، دکتر طاهره پاشایی، دکتر نادر )اعضای کارگروه: دکتر یداهلل زارع زاده، دک

 اسماعیل نسب، دکتر ابراهیم قادری(

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 در دانشگاه انیو خلق ثروت دانش بن ینیکارآفر

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

شد در قالب کلیپ، کتابچه و  9 شار فعالیت های مرکز ر انت

 سایت به زبان انگلیسی

 وجود نداشته انجام شده

 

 وی دانشگاه نسل سوم دانشگاه علوم پزشکی کردستاناقدامات  بسته حرکت به س
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اجرایی سازی و استقرار نظام تربیت نیروهای حدواسط )اعضای کاگروه: دکتر محمد فتحی، دکتر محمد  .3

 اهو منبری، ماریا کلهر(باقرخادم عرفان، دکتر سینا ولیئی، دکتر بهزاد شاهمرادی، دکتر هدایت محمدی، ش

 بایگانی نمودن مستندات درآمدهای آموزش مداوم دانشگاه .4

انجام مصاحبه و معاینه داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت رشته سالمت دهان مقطع کاردانی ورودی  .5

 94-95نیمسال دوم سال تحصیلی 

 تعیین مسئول بسته و اعضای گروه دانشکده پرستاری .6

 قابل واگذاری به بخش خصوصی و خارج از دانشگاه دانشکده پزشکی: فهرست فعالیت های .7

 خانه بهداشت –آموزش بهداشت در فیلد کارخانه ها  .8

 آموزش بخشی از دوره های عملی جراحی و زنان در بخش خصوصی .9

 آموزش رادیولوژی در بخش خصوصی .10

 آموزش کارآموزی علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاههای بخش خصوصی .11

 یتهای آموزشی قابل ارائه به بخش خصوصی و خارج از دانشگاه توسط دانشکده پرستاریتعیین فعال .12

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان فعالیت ردیف

 تشکیل کارگروه ویژه خصوصی سازی خدمات آموزشی 1

 برگزاری جلسات کارگروه ویژه خصوصی سازی  در دانشگاه 2

 آمایشی 3مشارکت در جلسات کارگروه ویژه کالن منطقه  3

 نیازسنجی خدمات آموزشی قابل واگذاری و قابل ارائه به بخش خصوصی 4

 مشارکت درتهیه الگوی توسعه خصوصی سازی آموزش عالی سالمت 5

 مشارکت در تهیه شناسنامه مأموریت خصوصی سازی 6

 تهیه شیوه نامه گذاری آموزش دستیاری، رادیوتراپی به بخش خصوصی 7

 

 همدان اقدامات دانشگاه 

 



 

  43 
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 عنوان فعالیت ردیف

 تشکیل کارگروه ویژه خصوصی سازی خدمات آموزشی 1

 برگزاری جلسات کارگروه ویژه خصوصی سازی  در دانشگاه 2

 آمایشی 3مشارکت در جلسات کارگروه ویژه کالن منطقه  3

 نیازسنجی خدمات آموزشی قابل واگذاری و قابل ارائه به بخش خصوصی 4

 زش عالی سالمتمشارکت درتهیه الگوی توسعه خصوصی سازی آمو 5

 مشارکت در تهیه شناسنامه مأموریت خصوصی سازی 6

 تهیه شیوه نامه گذاری خدمات آموزشی دوره های کارآموزی آزمایشگاه به بخش خصوصی 7

 

 ایالم اقدامات دانشگاه 
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 3- بسته آموزش پاسخگوو عدالت محور

ایالمدانشگاه علوم پزشکی   

 دکتر حمید تقی نژاد
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 قطب علمی نماینده توسط قطب دورنمای یا انداز چشم طراحی و تدوین .1

 قطب علمی نماینده توسط قطب رسالت طراحی و تدوین .2

  قطب علمی نماینده توسط نگر جامعه پزشکی آموزش کشوری قطب راهبردی برنامه تدوین .3

ها  برنامه در قطب نظارت و قطب به شده معرفی کارورز دانشجویان آموزشی کوریکولوم در تغییرات اعمال .4

 4 از

 سطح در بار اولین برای قطب، علمی نماینده توسط کارورزان سرپایی طب تقویت برنامه تدوین .5

 دانشگاه ویژه کلینیک در عرصه در شاغل محترم متخصصین همراه به دانشجویان حضور بصورت دانشگاه، .6

 آن عملیاتی اجرای و جدید کوریکولوم در ظهر از بعد ساعات در .7

 قطب نام به تألیفات تولید .8

 متبوع وزارت به قطب بنام تألیفات سالار و نشر و چاپ .9

 قطب علمی نماینده توسط آن، اجزاء و قطب ساختار تدوین .10

  عملیاتی سطح  وعلمی اجرایی مدیره هیات  عمومی مجمع اعضا شامل قطب ساختار اعضای تعیین .11

 دبیرخانه -سایت مسئول -کارگروهها .12

 کشوری، قطب به عرصه ارتقا خصوص در نانآ وتوجیه بهداشت مرکز رابطین با جلسه تشکیل .13

و  شده دریافت آموزشهای از نگر جامعه پزشکی عرصه دانشجویان دیدگاه بررسی تحقیقاتی طرح انجام .14

 آموزش پژوهشی علمی مجله در عرصه دانشجویان از نظرسنجی تحقیقاتی طرح نتایج از مقاله چاپ

 یزد پزشکی علوم پزشکی دانشگاه

علمی  نماینده توسط سالمت ارتقاء و اجتماعی توسعه تحقیقات مرکز با قطب تعامل برنامه دوینت و طراحی .15

اجرای  و نگری سالمت زمینه در مجموعه دو هر مشترک اهداف و نقاط از گیری بهره جهت به قطب

 .است گردیده قطب بنام جامعه سالمت بر مبتنی مشترک تحقیقات انجام به منتج که آن عملیاتی

 .متبوع وزارت به ارسال و قطب علمی نماینده مبتنی بر پاسخگویی توسط قطب آموزشی اولویتهای طراحی .16

 متبوع وزارت به ارسال و قطب علمی نماینده قطب توسط پژوهشی اولویتهای طراحی .17
 

وزارت  به سالار و قطب علمی نماینده توسط -ذینفعان با تعامل منابع، جذب در قطب ارتباط نحوه طراحی .18

 متبوع

 

  خروجی بسته آموزش پاسخگوو عدالت محور 

نشگاه علوم پزشکی دا-دکتر سهیال رشادت  

 کرمانشاه
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 پرورش و آموزش محترم کل مدیر به معلمین سالمت زمینه در قطب  تحقیقات نتایج ارائه .19

  علمی نماینده توسط 1404 افق انداز چشم در قطب سیاست سند تدوین و طراحی .20

 95 سال در قطب عملیاتی برنامه تدوین و طراحی .21

علمی  قطب کارورزان آموزش جهت در دیابت تحقیقات مرکز دیابتی بیماران تغذیه واحد نمودن فعال .22

 با کارورزان آموزش هدف با قطب علمی نماینده توسط دانشگاه سطح در بار اولین برای نگر جامعه پزشکی

 آنان Logbook و آموزشی وریکولومک در درج و دیابتی بیماران مناسب تغذیه نحوه

  نگر جامعه پزشکی کارورزان توانمندسازی برنامه تدوین و طراحی .23

تخصصی  حیطه در سرپایی طب بر مبتنی آموزشی های برنامه ارسال به آموزشی گروههای از درخواست .24

  گروه هر

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقدامات انجام شده قبل از  اهم فعالیت های دانشگاه ردیف

 بسته

 وضعیت فعلی

تعیین مسئول پیگیری و پایش بسته فوق  1

 در دانشگاه

 از سوی معاونت محترم آموزشی  انجام شده ــــــــــ

تشکیل کمیته ایده پردازان آموزشی  2

آموزشی   دانشگاه با حضور صاحب نظران 

و آغاز بازنگری  برنامه های آموزشی با 

تاکید بر نیازهای آموزشی مبتنی بر 

 نیازهای جامعه

از سوی معاونت محترم آموزشی 

 انجام شده

 انجام شده 

اطالع رسانی گسترده در خصوص آموزش  4

پاسخگو و عدالت محور به اساتید و 

دانشجویان از طریق تنطیم مکاتبه به 

دانشکده ها و فراخوان در سایت و برگزاری 

 جلسات معرفی این بسته در دانشگاه

ــ در جلسات قطب به  2ـ جلب مشارکت مجددا درخواست شده 1  دشانجام 

ـ  در حال برنامه ریزی 3اساتید شرکت کننده بسته معرفی شد 

 جهت  توسعه معرفی بسته در دانشگاه 
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اندازی رشته دستیاری پیگیری راه 5

انواده در دانشگاه با توجه پزشکی خ

به وجود زیرساخت های گسترده 

بهداشتی و درمانی شهری و روستایی 

 و قطب پزشکی جامعه نگر در استان

اندازی رشته دستیاری پزشکی خانواده راه در حال انجام ــــــــــ

 در دانشگاه

توسعه کلینیک های دانشگاه در  6

مراکز متعدد جهت آموزش هر چه 

نشجویان مسلط به طب بیشتر دا

سرپایی جهت پاسخگویی آتی به 

 نیازهای جامعه

فعالسازی کلینیک ویژه دانشگاه 

درمانگاه و  9و اضافه شدن  

چندین مجموعه داخل 

بیمارستانی در راستای توسعه 

 آموزش دانشگاه

در حال ادامه فعالیت 

 ها

ادامه توسعه کلینیک های دانشگاه در 

 مراکز متعدد 

باط بیش از پیش حوزه ایجاد ارت 7

آموزش دانشگاه با حوزه درمان و 

بهداشت جهت استفاده بهینه از تمام 

پتانسیل های دانشگاه در ارتقا 

 آموزش پاسخگو و عدالت محور

اقدامات جدی و عملی و قوی در 

این ارتباط بصورت راه اندازی و 

فعال سازی درمانگاه های غیر 

 9آموزشی در جهت آموزش )

ساماندهی طب مجموعه( و 

سرپایی در این راستا انجام شده 

استـ از نهاد های غیر دانشگاهی 

مرتبط با سالمت نیز استفاده می 

شود ـ از کارشناسان مجرب و 

دوره دیده حوزه بهداشت در 

راستای توسعه آموزش استفاده 

می شودـ مجموعه های 

بیمارستانی غیر فعال در  سطوح 

 سه گانه پیشگیری مورد استفاده

 قرار می گیرد

در حال ادامه فعالیت 

های قبلی ـ برنامه 

ریزی جهت توسعه 

 هر چه بیشتر

ادامه ارتباط بیش از پیش حوزه آموزش 

 دانشگاه با حوزه درمان و بهداشت

آغاز بازنگری برنامه درسی پزشکی  9

عمومی با هدف پاسخگویی بیشتر به 

  نیازهای جامعه

اقدامات اولیه به صورت مکاتبه با 

گروه های آموزشی دانشکده 

 پزشکی انجام شده

آغاز بازنگری برنامه درسی پزشکی  ادامه انجام شد              

 عمومی

تشکیل کمیته آموزش پاسخگو  10

متشکل از اساتید بالینی و پایه و 

ارتباط با سایر معاونت ها در راستای 

 پوشش نیازهای جامعه

اقدامات اولیه به صورت مکاتبه با 

معاونت ها   _دانشکده پزشکی 

 انجام شده

 کمیته آموزش پاسخگو پیگیری تشکیل انجام شد             

ایجاد واحد آموزش پزشکی پاسخگو  11

)به عنوان یکی از کمیته های دفاتر 

 توسعه( در دانشکده ها

درخواست قطب به معاونت 

محترم آموزشی و کلیه واحد های 

مربوطه و دانشکده ها درخواست 

 شده بود 

پیگیری ایجاد واحد آموزش پزشکی  انجام شد          

 پاسخگو

برگزاری کارگاه توانمندسازی اعضای  12

هیات علمی در خصوص آموزش 

 پاسخگو

درخواست قطب از تشکیل دفتر 

در مرکز محترم مطالعات توسعه 

 جهت توانمند سازی اساتید بود

برگزاری کارگاه توانمندسازی اعضای هیات  انجام شد            

 علمی در خصوص آموزش پاسخگو

دسازی مرتبط برگزاری کارگاه توانمن 13

با نیازسنجی های صورت گرفته 

)جهت پزشکان شاغل در مراکز 

بهداشتی درمانی، اعضای هیات 

 علمی( با همکاری آموزش مداوم

مکاتبات اولیه با آموزش مداوم و 

معاونت محترم آموزش انجام 

 شده بود

برگزاری کارگاه توانمندسازی )جهت  انجام شد             

کز بهداشتی درمانی، پزشکان شاغل در مرا

 اعضای هیات علمی( 
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آموزش پزشکی "افزودن  14

به اولویت های پژوهش  "پاسخگو

 در آموزش دانشگاه

به معاونت محترم تحقیقات و 

دانشکده پزشکی  و مرکز محترم 

مطالعات توسعه درخواست شده 

 بود 

به  "آموزش پزشکی پاسخگو"افزودن  انجام شده است

 ر آموزش دانشگاهاولویت های پژوهش د

انجام پژوهش های مبتنی بر نیاز  15

 های جامعه

از سوی قطب علمی پزشکی 

 جامعه نگر انجام شد.

ادامه انجام پژوهش های مبتنی بر  در حال انجام

 جامعه

ارسال کاربست های پژوهشی  16

مبتنی بر نیاز های جامعه به 

 ذینفعان جهت مدیریت در سالمت

 از سوی قطب علمی پزشکی

 جامعه نگر انجام شد.

ادامه ارسال کاربست های پژوهشی  در حال انجام

مبتنی بر نیاز های جامعه به ذینفعان 

 جهت مدیریت در سالمت

ارائه نتایج پژوهش ها و کاربست  17

های آن به فراگیران پزشکی به 

عنوان مواد آموزشی جهت 

 آشنایی با نیاز های جامعه 

از سوی قطب علمی پزشکی 

 نگر انجام شد. جامعه

ادامه ارائه نتایج پژوهش ها و کاربست  در حال انجام

های آن به فراگیران پزشکی به عنوان 

مواد آموزشی جهت آشنایی با نیاز های 

 جامعه 

آموزش بهداشتی به مردم توسط  18

 دانشجویان پزشکی

از سوی قطب علمی پزشکی 

 .جامعه نگر انجام شد

به مردم توسط آموزش بهداشتی  در حال انجام

 دانشجویان پزشکی

حضور فراگیران پزشکی در واحد  19

های مختلف اجتماعی، بهداشتی 

به منظور توانمند سازی فراگیران 

 به پاسخگویی به نیاز های جامعه

از سوی قطب علمی پزشکی 

 .جامعه نگر انجام شد

ادامه حضور فراگیران پزشکی در واحد   در حال انجام

، بهداشتی به های مختلف اجتماعی

منظور توانمند سازی فراگیران به 

 پاسخگویی به نیاز های جامعه

ارائه سیاست های پیشنهادی به  21

وزارت محترم بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی در راستای 

 پاسخگویی به نیاز های جامعه 

از سوی قطب علمی پزشکی 

 ه نگر انجام شد.جامع

ادامه ارائه سیاست های پیشنهادی به  انجام شده است

وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی در راستای پاسخگویی به نیاز 

 های جامعه 

تهیه و تدوین و ارسال پروپوزال  22

آموزشی مبتنی بر نیاز های جامعه 

به وزارت محترم بهداشت درمان و 

ر بسته آموزش پزشکی مبتنی ب

 تحول نوآوری آموزشی 

از سوی قطب پزشکی  

 جامعه نگر انجام شد.

ادامه حرکت در راستای بسته تحول 

 نوآوری

تولید دانش در پاسخگویی به نیاز  23

بسته  -های جامعه) انتشار تالیفات

 های آموزشی، مقاالت و مجالت(

از سوی قطب علمی پزشکی 

 جامعه نگر انجام شد.

ادامه حرکت بسوی پاسخگویی به نیاز  لیت هادر حال ادامه فعا

 های جامعه
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 خروجی های قابل ارئه در راستای این کارگروه           

 در پی جلسات تشکیل شده با اعضا و کارشناس گروه مربوطه خروجی های زیر قابل انتظار است:

 بازنگری نیازمند آموزشی های ر راستای شناسایی برنامهتدوین و اجرای طرح پژوهشی د .1

  منطقه در شایع بیماریهای تدوین و اجرای طرح پژوهشی در راستای شناسایی .2

 دسترس در تشخیصی های تدوین و اجرای طرح پژوهشی در راستای فناوری .3

 و قومیتی جمعیتی، یها ویژگی به توجه با اجتماعی سالمت سنجش برای تحقیقاتی پروپوزال ارائه و تدوین .4

 گردد ارائه و تدوین ای منطقه

بهداشتی و استقرار بانک های  حرف سایر و ماماها پرستاران، دندانپزشکان، پزشکان، اطالعاتی بانک .5

 اطالعاتی در وبسایت اصلی هر دانشکده

 یران وجهت یکپارچه سازی تحقیقات پژوهشی سالمت در سراسر ا“ آوای سالمت”تدوین و استقرار سامانه 

 سپس تعیین اولویت های پژوهشی ساالنه و ثبت آن ها در این سامانه

 

 اقدامات برای تحقق ماموریت در کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور

 ارزیابی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه (1

 طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت نیروی انسانی علوم پزشکی (2

 ان نامه ها به سمت مشکالت سالمتهدایت پای (3

 راه اندازی و فعال سازی واحد آموزش جامعه نگر در مرکز مطالعات و آموزش پزشکی ایالم( 4      

 

 
 دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 بسته آموزش پاسخگوو عدالت محور
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دانشگاه علوم 

 پزشکی 

 همدان

 

 

 

 4-بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سالمت

 دکتر خدایار عشوندی
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)کرمانشاه، در جلسات مشترک 3بررسی اولویتهای توسعه رشته ای دانشگاه های  کالن منطقه امایشی  .1

 الم، همدان(کردستان، ای

ایجاد و تنظیم شیوه نامه همکاری مشترک جهت توسعه راهبردی و هدفمند رشته های تحصیالت  .2

 )کرمانشاه، کردستان، ایالم، همدان(تکمیلی

ایجاد و تنظیم متن تفاهم نامه همکاری مشترک جهت توسعه راهبردی و هدفمند رشته های  .3

 )کرمانشاه، کردستان، ایالم، همدان(تحصیالت

ل کارگروه توسعه دانش داروسازی سنتی )اعضا: دکتر کامبیز حسن زاده، دکتر محمد رامان تشکی .4

 مولوی()کرمانشاه، کردستان، ایالم، همدان(

تشکیل کارگروه توسعه دانش زیست فناوری کاربردی )اعضا: دکتر فردین فتحی، دکتر علی جلیلی، دکتر  .5

دکتر سعید دهستانی اطهر، دکتر محمدرضا جمال صیدی، محمدعلی رضایی، دکتر ابراهیم محمدی( 

 رحمانی)کرمانشاه، کردستان، ایالم، همدان(

تشکیل کارگروه بازنگری و ارتقاء راهبردی و ماموریت گرایی برنامه های آموزش علوم پزشکی و توسعه رشته  .6

 ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد باالدستی در دانشکده پیراپزشکی)کرمانشاه(

اقدام به راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد مدیریت پسماند، سم شناسی محیط، رشته سم شناسی  .7

محیط، بهداشت وایمنی مواد غذایی و رشته دکترای آموزشی بهداشت محیط در دانشکده 

 بهداشت)کرمانشاه(

 )کرمانشاه(1395کمیته پشتیبان برنامه راهبردی روانپزشکی دانشگاه در سال  .8

ازی سامانه دانش آموختگان جهت ارسال مدارک دانش آموختگان علوم پزشکی کردستان بدون نیاز راه اند .9

 به حضور  در دانشگاه)کرمانشاه، کردستان(

 برگزاری جلسات در دانشکده پرستاری و مامایی در خصوص بسته)کرمانشاه( .10

 
 

 

 ی بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سالمت در کالن منطقهخروج        
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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بلیوضعیت ق وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

توسعه رشته های تحصیالت  1

 تکمیلی

 

برگزاری جلسات 

همفکری در خصوص 

توسعه هدفمند مطابق با 

نیاز های هر دانشگاه در 

منطقه و نیز ماموریتهای 

و  3کالن منطقه امایشی 

بهره گیری از توانمندی 

های اعضای هیات علمی 

منطقه جهت توسعه 

 هدفمند

 عدم همگرایی در توسعه هدفمند

عه رشته های تحصیالت توس 2

 تکمیلی

 

بررسی اولویتهای توسعه 

رشته ای دانشگاه های  

 3کالن منطقه امایشی 

 در جلسات مشترک

 عدم همگرایی در توسعه هدفمند

توسعه رشته های تحصیالت  3

 تکمیلی

 

ایجاد و تنظیم شیوه نامه 

همکاری مشترک جهت 

توسعه راهبردی و 

هدفمند رشته های 

 تحصیالت تکمیلی

 عدم همگرایی در توسعه هدفمند

توسعه رشته های تحصیالت  4

تکمیلی وشناسایی ظرفیتهای 

 فرابخشی

 

ایجاد و تنظیم متن 

تفاهم نامه همکاری 

مشترک جهت توسعه 

راهبردی و هدفمند 

رشته های تحصیالت 

 تکمیلی

 عدم همگرایی در توسعه هدفمند
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 های ظرفیت شناسایی 5

 به سالمت حوزه فرابخشی

 میان های برنامه توسعه رمنظو

 ای رشته

تشکیل کارگروه توسعه 

 دانش داروسازی سنتی

 عدم وجود چنین برنامه منسجمی

 های ظرفیت شناسایی 6

 به سالمت حوزه فرابخشی

 میان های برنامه توسعه منظور

 ای رشته

تشکیل کارگروه توسعه 

دانش زیست فناوری 

 کاربردی

 عدم وجود چنین برنامه منسجمی

سعه راهبردی و ماموریت تو 7

گرایی برنامه های آموزش علوم 

 پزشکی

تشکیل کارگروه بازنگری 

و ارتقاء راهبردی و 

ماموریت گرایی برنامه 

های آموزش علوم 

پزشکی و توسعه رشته 

ها و مقاطع تحصیلی 

علوم پزشکی مبتنی بر 

اسناد باالدستی در 

 دانشکده

 عدم وجود چنین برنامه منسجمی

 های رفیتظ شناسایی 8

  سالمت حوزه فرابخشی

راه اندازی سامانه 

دانش آموختگان 

جهت ارسال مدارک 

دانش آموختگان 

علوم پزشکی 

کردستان بدون نیاز 

به حضور  در 

 دانشگاه

 

 نیاز به مراجعه حضوری بود

 های ظرفیت شناسایی 9

  سالمت حوزه فرابخشی

 برنامه اقدام در جهت

 تخصصی دوره آموزشی

ه در خانواد پزشک

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 عدم وجود برنامه
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 "توسعه راهبردی ، هدفمندی و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سالمت  "مقایسه وضعیت فعلی بسته 

 دانشگاه همدان با پیش از تدوین بسته مربوطه

 

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 

 عدم وجود  ابالغ وجود ابالغ عضای کارگروهصدور ابالغ جهت ا 1

 

عدم وجود  وجود کارگروه تشکیل  کارگروه 2

 کارگروه

 

 - جلسه 3 برگزاری جلسه کارگروه 3

 

 

دانشگاه همدان با پیش از تدوین بسته  "اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی    "مقایسه وضعیت فعلی بسته 

 مربوطه

 وضعیت قبلی لیوضعیت فع عنوان فعالیت ردیف

 

عدم وجود  وجود کارگروه تشکیل کارگروه 1

 کارگروه

 

 - صدور ابالغ صدور ابالغ جهت اعضای کارگروه 2

 

 - جلسه 25 تشکیل جلسات کارگروه 3

 

 - مورد 5 ارسال فرم های خودارزیابی به بیمارستان های آموزشی 4
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 - مورد  5 تکمیل فرم های خود ارزیابی بیمارستانهای آموزشی  5

 

 - مرحله 1 ارسال فرم های خودارزیابی به وزارت متبوع 6

 

درخواست گواهی اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی از وزارت  7

 متبوع

 - مرحله 1

 

 - نفر 3 معرفی تیم ارزیابی بیرونی 8

 

 - مورد  30 بازدید از مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همدان دانشگاه علوم پزشکی

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 عدم وجود  ابالغ وجود ابالغ صدور ابالغ جهت اعضای کارگروه 1

 

 عدم وجود کارگروه وجود کارگروه تشکیل  کارگروه 2

 

 - جلسه 3 برگزاری جلسه کارگروه 3
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 "توسعه راهبردی، هدفمند وماموریت گرایشیوه نامه پیشنهادی توسعه تحصیالت تکمیلی مبتنی برسند "

  "برنامه ها ی آموزش عالی سالمت  وتوسعه آمایش سرزمینی ، تمرکززدایی وارتقای توانمندی دانشگاهها"

برقرار  3این شیوه نامه به شکل تفاهم بین دویا چنددانشگاه علوم پزشکی موجود درقطب آمایشی  کالن منطقه -1

بتوانند ازهمکاری اعضای هیات علمی سایر دانشگاه های قطب به منظور تاسیس یا تقویت می گردد، تا در صورت نیاز 

 رشته های تحصیالت تکمیلی مورد نیاز بهره مند شوند.

دانشگاه های موجود درکالن منطقه می توانند جهت ایجاد رشته های جدید تحصیالت تکمیلی اعم از کارشناسی  -2

 تخصصی دردانشگاههای خود ازاین شیوه نامه استفاده نمایند. ودستیاری تخصصی وفوق Ph.Dارشد، 

درصورتیکه دویا چنددانشگاه هم زمان متقاضی یک رشته مقطع، باشند اولویت بادانشگاهی است که مقطع قبلی  -3

 آن رشته را دایرنموده  ویا سابقه بیشتری در تربیت دانشجو درآن رشته داشته باشد.

قبلی دایرنباشد، اولویت با دانشگاهی است که اعضای هیات  علمی بیشتری در رشته مقطع -درصورتیکه رشته  -4

 مذکور در اختیار داشته باشد که مطابق جدول پیشنهادی زیر امتیاز بندی انجام می گیرد.

 

 امتیاز معادل رتبه

 دانشیار ( 2امتیاز ) یا  40  استاد 

 استادیار ( 2امتیاز )یا  20 دانشیار

 امتیاز 10 استادیار

 

 اولویت با دانشگاهی است که عضو هیأت علمی با رتبه باالتر را در اختیار داشته باشد. 4درشرایط مساوی بند  -5    

 

آموزش عالی  اقدامات دانشگاه کرمانشاه در تحقق بسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های 

 سالمت

اقدامات دانشگاه کرمانشاه -دکتر احسان صادقی  
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در خصوص رشته های دستیاری با توافق دانشگاه مبدا وهمکار ، بخشی از دوره می تواند در دانشگاه همکار -6    

 گذرانده   شود.

 ه نامه در شورای آموزشی کالن منطقه صورت می گیرد.  تصویب نهایی شیو-7    

 دانشکده بهداشت

 رشته مقطع رشته مقطع

Ph.D ارگونومی ارشد مدیریت تحقیقات 

Ph.D ارشد آموزش بهداشت HSE 

Ph.D اقتصاد بهداشت ارشد علوم تغذیه 

Ph.D بهداشت پرتو ها ارشد آمار زیستی 

 یطسم شتاسی مح ارشد تاسیسات شهری ارشد

 آلودگی هوا ارشد مدیریت پسماند ارشد

   بهداشت حر فه ای ارشد

 

 دانشکده پیراپزشکی

 رشته مقطع رشته مقطع

 هماتولوژی  ارشد فناوری اطالعات سالمت ارشد

   تصویربرداری پزشکی ارشد

 

 مامایی-دانشکده پرستاری

 

 

 

 

 رشته مقطع

Ph.D  پرستاری 
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 دانشکده داروسازی

 رشته طعمق رشته مقطع

ph.D  سم شناسی Ph.D نانوفناوری دارویی 

Ph.D فارماسیوتیکس Ph.D  فارماکولوژی 

Ph.D زیست مواد دارویی Ph.D  فارماکوگنوزی 

 

 دانشکده پزشکی) علوم پایه (

 

 رشته مقطع رشته مقطع

Ph.D  ژنتیک پزشکی  ارشد پزشکی مولکولی 

Ph.D انگل شناسی ارشد ایمنی شناسی 

Ph.D یزیک پزشکیف   

 

 دانشکده پزشکی )بالینی(

 رشته مقطع رشته مقطع

 ارتوپدی  تخصص ENT تخصص

 

در رشته های اینتروشن رادیولوژی ، آنکولوژی بالینی ) وبا داشتن مرکز پیوند مغزاستخوان ( می تواند با سایر دانشگاه 

  ها همکاری نماید.

  

  

 

 دانشکده دندانپزشکی 

 در رشته های بیماری های دهان واندودانتیکس جهت دوره های تکمیلی آمادگی کامل دارد.
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 انشگاه علوم پزشکی ایالممقطع های د -رشته 

 رشته مقطع رشته مقطع

Ph.D  پرستاری بهداشت جامعه ارشد انگل شناسی 

Ph.D  ایمنی شناسی  ارشد آموزش بهداشت 

Ph.D  زنان وزایمان  تخصص اپیدمیولوژی 

 جراحی عمومی تخصص فیزیولوژی  ارشد

 

 رشته های مقطع های دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 کی )بالینی(دانشکده پزش

 رشته مقطع رشته مقطع

 قلب  تخصص ارولوژی  تخصص

 بیماریهای عفونی وگرمسیری تخصص نورولوژی  تخصص

 

 دانشکده بهداشت

 رشته مقطع رشته مقطع

Ph.D  ایمنی مواد غذایی ارشد بهداشت محیط 

Ph.D  بهره برداری از تاسیسات ارشد آموزش بهداشت 

 منی مواد غذاییای ارشد مدیریت پسماند ارشد

 بهداشت حرفه ای ارشد HSE ارشد

 

 دانشکده پرستاری

 رشته مقطع رشته مقطع

 پرستاری دیابت ارشد پرستاری اورژانس وتروما  ارشد

   پرستاری سالمندی ارشد
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 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 رشته مقطع رشته مقطع

Ph.D  چشم تخصص فیزیولوژی 

Ph.D  ادیولوژیر تخصص علوم تشریحی 

Ph.D ایمنی شناسی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مینی، ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه هابسته آمایش سرز-5  

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 دکتر جهانگیر عبدی
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 آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 3تشکیل دبیرخانه کالن منطقه  .1

 3تشکیل کمیته منطقه ای کالن منطقه  .2

 تشکیل نشست های کالن منطقه در دانشگاههای عضو کالن منطقه .3

 واسپاری شده به کالن منطقهمأموریت ویژه  4تشکیل کارگروههای مرتبط با  .4

 تشکیل کارگروههای مرتبط با مأموریت های مشترک در کالن منطقه .5

تدوین شیوه نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و مشاوره تخصصی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی  .6

 با سایر مؤسسات توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ه اعضای هیأت علمی جدید در راستای جذب و ماندگاری اعضای تدوین شیوه نامه اعطای ودیعه مسکن ب .7

 هیأت علمی توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

برگزاری آزمون های پذیرش دستیار در رشته های تخصصی، ارتقاء گواهی نامه تخصصی دستیاران و علوم  .8

 پایه و پیش کارورزی در مرکز کالن منطقه

 سی ارشد و دکتری تخصصیبرگزاری آزمونهای ورودی کارشنا .9

بعنوان یکی از مأموریت های « سازی در آموزش سالمتتوسعه الگوهای خصوصی»تهیه و تدوین اصول کار در  .10

 ویژه

اقدام در راستای تهیه شیوه نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش دوره های آموزشی نیروهای حدواسط  .11

 )توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان(

مشارکت بخش خصوصی در آموزشهای فوق تخصصی و فلوشیپ )توسط  نامه شیوه هیهت جهت در اقدام .12

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(

مشارکت بخش خصوصی در آموزش واحدهای عملی آزمایشگاهی )توسط  نامه شیوه تهیه جهت در اقدام .13

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم(

 3ن منطقه تدوین شناسنامه مأموریت های ویژه واسپاری شده به کال .14

 

 

 ، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها ییموریت گراأبسته آمایش سرزمینی، مخروجی 

 در کالن منطقه
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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

تشکیل دبیرخانه کالن  3تشکیل دبیرخانه کالن منطقه  1

 1394در آبان  3منطقه 

- 

اخذ مجوز راه اندازی رشته  2

 تحصیالت تکمیلی

رشته  4رشته ) 11

 4کارشناسی ارشد و 

رشته  3رشته تخصص و 

Ph.D) 

رشته  2رشته )  5

 2کارشناسی ارشد و 

رشته دکتری ویک رشته 

 در مقطع تخصص(

 93درصد در سال  8/70 94درصد در سال  73 افزایش تعداد دانشجویان بومی 3

گسترش محیطی آموزش عالی  4

 سالمت

اخذ مجوز تأسیس 

مجتمع عالی سالمت در 

شهرستان اسالم آباد 

 غرب

 عدم وجود

برگزاری آزمونهای   برگزاری آزمون ها 5

پذیرش دستیار،  علوم 

پایه و پیش کارورزی،  

صالحیتهای بالینی در 

 مرکز کالن منطقه

برگزاری آزمونهای  

پذیرش دستیار،  علوم 

پایه و پیش کارورزی،  

صالحیتهای بالینی فقط 

برای دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

برگزاری آزمون دکتری  برگزاری آزمون ها 6

ر رشته های تخصصی د

بیوشیمی و علوم 

تشریحی در مرکز کالن 

 95منطقه در شهریور 

- 
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ری شده از سوی معاونت آموزشی وزارت انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه اجرایی سازی مأموریتهای واسپا .1

بهداشت درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق اهداف بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی  در 

 .19/8/1394تاریخ 

و انتصاب رئیس  1394در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در آبان ماه  3تشکیل دبیرخانه کالن منطقه  .2

اه بعنوان سرپرست کالن  منطقه توسط معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

  1394درمان و آموزش پزشکی در آذر ماه 

 24/12/1394توسط سرپرست کالن منطقه در تاریخ  3صدور ابالغ دبیر دبیرخانه کالن منطقه  .3

 4/3/1395و انتصاب دبیر این کمیته در تاریخ   3تشکیل کمیته منطقه ای کالن منطقه  .4

 3اجرای برنامه عملیاتی منطبق با مأموریتهای واسپاری شده به کالن منطقه  .5

تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و مشاوره تخصصی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم  .6

 پزشکی با سایر مؤسسات توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سکن به اعضای هیأت علمی جدید در راستای جذب و ماندگاری تهیه و تصویب شیوه نامه اعطای ودیعه م .7

 اعضای هیأت علمی توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

 برگزاری آزمون ارتقاء گواهی نامه تخصصی دستیاران .8

 برگزاری آزمون  کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی  .9

 ( رشته های علوم پزشکی.Ph.Dبرگزاری آزمون دکتری تخصصی ) .10

 رگزاری آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی در مرکز کالن منطقهب .11

 برگزاری آزمون پذیرش دستیار در رشته های فوق تخصصی  .12

 برگزاری آزمون علوم پایه و پیش کارورزی در مرکز کالن منطقه .13

 برگزاری آزمون صالحیتهای بالینی در مرکز کالن منطقه .14

اطالعات این قسمت در  تربیت دانشجو 7

تکمیل  95پایان شهریور 

 می گردد

دانش  753تعداد 

آموخته طی سال 

  93-94تحصیلی 

8    

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-دکتر اکبر برزگر   

زدایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکز  



 

  64 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- 3کالن منطقه تحول و نو آوری آموزشطرح   دبیرخانه   

 هرستان اسالم آباد غرب از توابع استان کرمانشاهاخذ مجوز تأسیس مجتمع عالی سالمت در ش .15

در دانشگاه علوم پزشکی  94-93دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف طی سال تحصیلی  753تربیت تعداد  .16

 کرمانشاه

 94تا کنون، که در سال  94رشته تحصیالت تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ازسال  11اخذ مجوز  .17

 3، تعداد  95رشته در مقطع تخصص بوده است و در سه ماهه اول سال  2اسی ارشد و رشته کارشن 4، تعداد 

 رشته در مقطع تخصص می باشد. 2و  .Ph.Dرشته در مقطع 

 73به  93درصد در سال  8/70افزایش پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، از  .18

 ست.داشته ا%2/2رسیده است که رشد  94درصد در سال 

 « سازی در آموزش سالمتتوسعه الگوهای خصوصی»تدوین شناسنامه مأموریت ویژه  .19

اقدام در جهت تهیه شیوه نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش دوره های آموزشی نیروهای حدواسط  .20

 )توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان(

خصصی و فلوشیپ )توسط اقدام در جهت تهیه شیوه نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزشهای فوق ت .21

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(

اقدام در جهت تهیه شیوه نامه مشارکت بخش خصوصی در آموزش واحدهای عملی آزمایشگاهی )توسط  .22

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم(

برنامه های آموزش مهارتی و حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  104، تعداد 1394در سال  .23

 .میباشد مورد 32  شامل 1395 سال اول ماهه سهی شده است و در اعتباربخش

 و پرستاری دانشکده پیراپزشکی، دانشکده: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شامل مجموعه زیر مراکز .24

 پزشکی، پزشکی نظام: سازمان  شامل دانشگاه نیز از مستقل دندانپزشکی بوده و مراکز دانشکده مامایی و

  اجتماعی می باشد. تامین سازمان و قانونی

 اعتباربخشی مصوب استانداردهای اساس بر درونی ارزیابی مورد در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یک .25

 . گرفت خواهد صورت مذکور نهاد از وزارتخانه توسط بیرونی ارزیابی 1395 سال در و شده انجام مراکز

تفویض اختیار برنامه ها به مراکز آموزش مداوم  اجرای فرآیندهای پیش بینی شده برای نظارت بر مراکز و .26

 مطابق مصوبات سی و سومین و سی و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم.

اجرای استانداردهای اعتبار بخشی وزارتخانه مصوب سی و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم مورخ  .27

10/3/94 
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سئول ک .28 ست اعضای هیات علمی ممتحنه و م سال لی شته های تخصصی  3میته امتحانات منطقه ار شی ر آمای

 بالینی توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان

سالمت باروری و بیولوژی تولید  .29 ستان در زمینه  شکی کرد شگاه علوم پز ساتید و محققین دان ست ا سال لی ار

 مثل توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 ترک و ویژه توسط دانشگاههای عضو کالن منطقهتعیین مسئولین و اعضای کمیته های مأموریتهای مش .30

ــیالت تکمیلی در مقاطع  .31 ــترش تحص ــو کالن منطقه جهت گس ــگاههای عض ــنهادات دانش جمع آوری پیش

 و نیز دستیاری تخصصی بالینی Ph.Dکارشناسی ارشد و 

سکینی به کالن منطقه  .32 صوص ماموریت ویژه طب ت سال اطالعات در خ ستای تدوی 9ار شور در را شی ک ن آمای

 توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان برنامه جامع در این حوزه

اعالم اســامی اعضــای هیات علمی جهت شــرکت در جلســه  کمیته علمی گزینش ســواالت آزمون ارزیابی  .33

 صالحیت بالینی توسط دانشگاههای عضو کالن منطقه

صالحیت بالینی در .34 شده گزارش بازدید از دومین دوره آزمون  سال فرم تکمیل  شکی  ار شگاه علوم پز دان

 همدان توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شگاه علوم  .35 سط دان شکی خانواده تو ساتید و محققین در زمینه دانش گیاهان دارویی دانش پز سامی ا اعالم ا

 پزشکی کردستان
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 6-بسته اعتالی اخالق حرفه ای

دانشگاه علوم 

کردستانپزشکی  

محمود کالهدوزاندکتر   
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انجام مطالعات با زمینه اعتالی اخالق حرفه ای  و چاپ مقاله در مجله اخالق و تاریخ پزشکی توسط اعضای هیات -1

 علمی عضو کار گروه )دانشگاه علوم پزشکی ایالم(

اساتید و دانشجویان)دانشگاه علوم پزشکی ایالم(جهت برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی -2  

ارائه  ژورنال کالب آموزشی با محوریت اعتالی اخالق حرفه ای به منظور حساس سازی اعضای شورا نسبت به -3

 مسایل اخالق حرفه ای )دانشگاه علوم پزشکی ایالم(

رهنگی دانشگاهفعال سازی کانون اخالق دانشجویان و شرکت نماینده آن در جلسه شورای ف-4  

 )دانشگاه علوم پزشکی ایالم (

تشکیل کار گروه اعتالی اخالق حرفه ای در دانشگاه)دانشگاه علوم پزشکی کردستان(-5  

فعال سازی کمیته های اخالق حرفه ای در دانشکده ها و تشکیل جلسات این کمیته ها)دانشگاه علوم پزشکی -6

 کردستان(

انشگاه)دانشگاه علوم پزشکی کردستان(طراحی چارت شورای اخالق پزشکی د-8  

طراحی سامانه اخالق حرفه ای جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان و اساتید با مضامین اخالق حرفه -9

 ای)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (

تدوین و گردآوری شیوه نامه رعایت اخالق حرفه ای در دانشگاه)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(  -10  

رای انتخابات استاد نمونه اخالق حرفه ای از دیدگاه دانشجویان برای اولین بار )دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(اج-11  

راه اندازی کانال تلگرامی اخالق حرفه ای در دانشگاه )دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(-12  

 

   

 

 

 

خروجی بسته اعتالی اخالق حرفه ای در کالن منطقه سه 

 آمایش
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ر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیتهایی به صورت پراکنده توسط پیش از اجرای طرح تحول در نظام آموزشی د

ولی پس از نهادهای ذیربط نظیر معاونت دانشجویی فرهنگی ونهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها در حال انجام بود 

 در آمده است. اجرای طرح تحول اقدامات زیر برای اولین بار به اجرا

ه در راستای  اجرای بسته اعتالی اخالق حرفه ای  اقدامات زیر را به انجام رسانده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

 است: 

 تشکیل شورای عالی اخالق با ریاست  رییس محترم دانشگاه و حضور کلیه معاونین دانشگاه -1

هر  تشکیل شورای اخالق حرفه ای در معاونت آموزشی در راستای تدوین استانداردهای اخالق حرفه ای در-2

 دانشکده  

 طراحی سامانه اخالق حرفه ای جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان و اساتید بامفاهیم اخالق حرفه ای -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدامات دانشگاه کرمانشاه در تحقق بسته اعتالی اخالق حرفه ای

کرمانشاه اقدامات دانشگاه-اددکتر پگاه پروین ز  

 

 



 

  69 
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 تدوین و گرد آوری شیوه نامه رعایت اخالق حرفه ای در دانشگاه-4

 اجرای انتخابات استاد نمونه اخالق حرفه ای از دید گاه دانشجویان برای اولین بار در کشور -5

 

 

 

 

تقدیر از اساتید برگزیده اخالق در مراسمی خاص و معرفی نفرات برگزیده به تفکیک دانشکده بر روی سایت -6

 دانشگاه

تولید محتوی متعدد آموزشی در زمینه اخالق حرفه ای و قرار دهی آن در سامانه اخالق حرفه ای جهت استفاده -7

 دانشجویان

 ای در کلیه معاونتهای دانشگاه برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته اخالق حرفه-8

 تشکیل کمیته اخالق دانشجویی جهت گسترش هر چه بیشتر این مفاهیم در اذهان دانشجویان-9

 برنامه ریزی جهت تعریف جوایز خاص در حیطه اخالق در دانشگاه در شورای عالی اخالق دانشگاه-10

شجویان و اساتید با محوریت پیامهای معرفی و تبیین برنامه ریزی جهت راه اندازی کانالهای تلگرامی در بین دان-11

 اخالق حرفه ای

 تهیه و توزیع بنرها و پوسترهای اخالق حرفه ای در دانشکده ها و مراکز درمانی با توجه به رشته های مرتبط-12

در رشته  برنامه ریزی در جهت تببین اخالق حرفه ای با مشارکت دانشکده ها در نگارش مضامین اخالق حرفه ای-13

 های مختلف دانشگاهی

.برگزاری نشست اختصاصی با موضوع اخالق و تعهد حرفه ای ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه با تخصیص 14

 امتیاز فرهنگی و مداوم

راه اندازی گروه تلگرامی اخالق حرفه ای  اساتید جهت تبیین هر چه بیشتر مضامین اخالق حرفه ای در بین -15

 اساتید

 

 



 

  70 
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راه اندازی کانال تلگرامی اخالق حرفه ای جهت نشرهر چه بیشتر کدهای اخالقی در بین اساتید ،دانشجویان و -16

 پرسنل

 

 

 

 

 

نفر از اعضای   30تشکیل کارگروه ویژه بسته  اعتالی اخالق حرفه ای در معاونت آموزشی دانشگاه و عضویت -17

 هیات علمی جوان و فعال در  این کار گروه

 ه اعتالی اخالق حرفه ای در هر یک از دانشکده ها به تفکیکتشکیل کمیت-18

تشکیل کمیته اعتالی اخالق حرفه ای در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه با صدور ابالغ اعضا و تشکیل دو جلسه -19

 در این خصوص

 

 

 

 

 

 

 

 همچنین این دانشگاه در نظر دارد فعالیتهای زیر را در آینده به انجام برساند:

ی اخالقی هر یک از رشته ها به تفکیک در کمیته اعتالی اخالق حرفه ای دانشکده ها  و تالش در بازنگری کدها-1

 جهت بومی کردن هر چه بیشتر کدهای احصا شده

 بررسی کدهای نهایی شده در کمیته دانشکده ها در کمیته معاونت آموزشی ومصوب نمودن آنها-2
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اساتید با مضامین اخالقی از طریق ایجاد جلسات گفتمان و بحث و  ایجاد زمینه مواجهه هر چه بیشتر دانشجویان و-3

 هم اندیشی بین اساتید و دانشجویان

ه که کدهای آن قبال برنامه ریزی در جهت تدوین کوریکولوم پنهان اعتالی اخالق حرفه ای در حد اقل یک رشت-4

 احصا شده است

 

 

 

 

 

  تشکیل کارگروه اخالق حرفه ای ماموریت مشترک زیرساختهای اخالق پزشکی و تعهد حرفه ای در مراکز آموزش

ضای کارگروه:  سالمت )اع ضایی، دکتر یداهلل زارع زاده، دکتر ابراهیم قادری،  دکتر محمد عالی  دکتر محمدجعفر ر

 مهرآسا، دکتر شهره رضایی، آقای واحدی، حاج آقا عارضی، آقای دکتر رفیعی موحد(

 

  21/1/95جلسه کمیته اخالق  حرفه ای حوزه معاونت آموزشی مورخ 

 مصوبات:

 

 

دانشگاه کردستان بسته اعتالی اخالق حرفه ای  
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 بررسی دستورالعمل ها و چارت پیشنهادی -1

 ن دستورالعمل مناسب جهت هر حیطه )مرکز مطالعات(تدوی -2

 فعال سازی کمیته های اخالق حرفه ای  دانشکده ها به منظور نهادینه سازی اصول اخالق حرفه ای -3

سال گزارش به  -4 ضای هیئت علمی و ار شیابی های اع صول اخالق حرفه ای و ارز سی رعایت ا مداخله و برر

 ریاست دانشکده ها 

 وزالهای تحقیقاتی در رابطه با اخالق حرفه ای و در اولویت قراردادن آنهاتسهیل و انجام پرپ -5

  15/12/94پیراپزشکی  – 29/2/95تعیین اعضای کمیته اخالق دانشکده ها و تشکیل جلسات )دانشکده بهداشت 

 (24/1/95، 22/2/95، 7/2/95پرستاری  –

 

    

 

 

 

 

 

 خانم رحیمی -دکتر مظفری -دکتر سلطانی -اهلل موسوی مقدمدکتر سید رحمت 

جلسه، اعضاء کارگروه اخالق به این نتیجه رسیدند که الزم است اقدامات قابل انجام در حوزه  3پس از برگزاری 

ن، زمینه شامل: توانمندسازی کارکنان و دانشجویا 3زمینه مورد بررسی قرار گیرد. این  3اعتالی اخالق حرفه ای در 

مطالعات نیاز سنجی و امکانسنجی و مداخالت الزم شامل اصالح فرآیندها و رویه ها باشد. برخی از این اقدامات 

نیازمند تصویب در مراجع مختلف مانند شورای آموزشی و یا هیات رئیسه دانشگاه بوده و برخی نیز که نیازمند 

حوزه ذکر شده لیست شده  3قدامات پیشنهادی به تفکیک تصویب نبوده اند نهایی شده و انجام گردیده اند. ذیالً ا

است. ضمنًا پرسشنامه بررسی وضعیت حقوق بیمار که حاصل مطالعات اعضاء گروه بوده و در مجله اخالق و تاریخ 

 ( چاپ شده است، به عنوان ابزار الزم برای یکی از بندهای پیشنهادی پیوست گردیده است.Pubmedپزشکی )

 رکنان:  توانمندسازی کا 

  برگزاری کارگاه ها و دوره های پروش اخالقی و حرفه ای جهت اساتید، کارکنان و دانشجویان به

 ویژه با استفاده از روش های خالقانه مانند آموزش از طریق نقد فیلم و .... در موضوعات زیر:

 مهارت های ارتباطی 

 اخالق پرستاری 

 اخالق پزشکی 

 

 اعتالی اخالق حرفه ای

 
 اقدامات دانشگاه ایالم
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 انی و غیردرمانیمسئولیت های قانونی کارکنان درم 

  اخالق حرفه ای ویژه مدیران 

 مدیریت کیفیت 

 مشتری مداری و بیمار مداری 

 حقوق بیمار و روش های پیاده سازی منشور حقوق بیمار 

یادآوری: این کارگاه ها می توانند توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، واحد آموزش مداوم و واحد 

زار شوند. این کارگاه ها می توانند پس از تصویب در شورای اخالق آموزش مراکز آموزشی درمانی برگ

 دانشگاه و با الزام شورا در لیست برنامه عملیاتی مراکز قرار گیرند.

  پیشنهاد بودجه بخش توانمندسازی توسط مدیران واحدها و تصویب و تأمین اعتبارمالی در شورای

 آموزشی دانشگاه

  استفاده از ارزیابی نتایج کلیدی مانند رضایت ارباب رجوع، بهبود پایش اثرات دوره های آموزشی با

 عملکرد و ....) طرح های تحقیقاتی سفارش شده توسط معاونت تحقیقات و فناوری (

 مطالعات نیاز سنجی و امکانسنجی 

  ارزیابی یکی از مراکز آموزشی درمانی جهت تعیین وضعیت زیرساخت های حقوق بیمار )ابزار طراحی

 (  ستشده ا

 .بررسی رضایت بیمار در مراکز آموزشی درمانی تابعه به منظور برآورد وضعیت کلی حقوق بیمار 

  بررسی درجه پاسخگویی اجتماعی بخش درمان و بخش آموزش دانشگاه به منظور تعیین فرصت های

 بهبود و پیش بینی اقدامات بهینه .

  تحقیقاتی سفارش شده توسط معاونت تحقیقات  مورد فوق می توانند از طریق  طرح های 3یادآوری : هر

 و فناوری  به انجام رسند.

 مداخالت الزم شامل اصالح فرآیندها و رویه ها 

 تشکیل کمیته صیانت از حقوق بیمار در بیمارستان ها 

  تشکیالت: شامل دو نفر کارمند که یکی از آنها از حرف بهداشتی درمانی باشد که با حکم رئیس

 ده و رابطه استخدامی با بیمارستان نداشته باشند.دانشگاه تعیین ش

  غیر اداری به مشکالت و شکایات ناشی از نقض حقوق بیمار –وظیفه اصلی: رسیدگی غیرحقوقی 

  :پایش فرآیندها و ارائه  -2پایش و ارزیابی رعایت حقوق بیمار در بیمارستان  -1سایر وظایف

راهنمایی  -4حل غیر قضایی مشکالت بیماران  کمک به -3پیشنهاد جهت اصالح / بهبود فرآیند 

 کمک به کارکنان در پیشگیری از ابتال به مسئولیت های قانونی -5بیماران به حقوق خود 

 )تقدیر از کارکنان اخالق مدار در یکی از اعیاد)عید مبعث پیشنهاد می شود 

  کنار برنامه عملیاتیاخالقی در  –الزام دانشکده ها و بیمارستان ها به تنظیم پیوست فرهنگی 
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  گنجاندن ارزشیابی اخالقی دانشجو از استاد در برنامه ارزشیابی اساتید از طریق مرکز مطالعات و توسعه

 .آموزش پزشکی

  اختصاص سهمی از برنامه ارتقاء، تمام وقتی، انتخاب استاد نمونه و ... به رعایت موازین اخالق حرفه ای

 ح دانشگاه توسط استاد و تصویب در مرجع ذیصال

 برگزاری ژورنال کالب اخالقی برای هر گروه آموزشی هر نیمسال یکبار 

  استفاده از یک پرستار جهت ادای توضیحات الزم به بیمار به هنگام اخذ رضایت درمانی به منظور

 تضمین اصل آگاهانه بودن رضایتنامه. 

 استقرار واحد آموزش حین ترخیص در بیمارستان 

 ن جهت استقرار نظام اخالقی به عنوان آغاز مسیر بیمارستان اخالقیانتخاب یک بیمارستا 

 فعال سازی شورای اخالق دانشگاه 

  ارائه یکshort journal club   در هر جلسه شورای آموزشی دانشگاه توسط یکی از اعضاء به منظور

 حساس سازی اعضای شورا نسبت به مسائل اخالق حرفه ای و ترویج آنها

 ن اخالق دانشجویان و شرکت نماینده آن در جلسه شورای فرهنگی دانشگاهفعال سازی کانو 

 یادآوری: الزم است کلیه موارد فوق در شورای اخالق دانشگاه تصویب شده و در واحدهای تابعه اجرایی شود.
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دانشگاه علوم 

 کرمانشاهپزشکی 

شمسیمحمد باقر  دکتر   

 7-بسته بین الملل سازی آموزش علوم پزشکی 
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دریافت بیش از پانزده تقاضای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف کارشناسی، دکتری حرفه ای و  .1

 )دانشگاه کرمانشاه(تخصص

 )دانشگاه کرمانشاه(اسیبررسی تخصصی پرونده ها و اعالم نظر کارشن .2

 )دانشگاه کرمانشاه(اعالم قیمت ها به داوطلبین جهت تصمیم گیری و اخذ پذیرش .3

 )دانشگاه کرمانشاه(اعالم به دانشجو جهت برنامه ریزی زمانی برای ثبت نام و شروع به تحصیل .4

شرکت در کالس  دانشجویان خارجی به منظور زبان فارسی برایریزی جهت اجرای کورس فشرده برنامه   .5

 )دانشگاه کرمانشاه(های مشترک با دانشجویان داخلی

تدوین دو دوره و ســرفصــل آموزشــی کوتاه قابل ارائه به متقاضــیان خارج از کشــور توســط دانشــکده  .6

ناوین  با ع ــکی  لت "پیراپزش با گاه ک ــت با دس مان  تاب "و   " 60دوره در ــ گاه ش ــت با دس مان  دوره در

 ()کردستان"دهنده

 )کردستان( در کردستان 1395مهر  8لغایت 6یولوژی  بالینی ایران از رگزاری کنگره بین المللی میکروبب .7
 

 

 

 

 

 هجلسه شورای بین المللی سازی دانشگا 7برگزاری  .1

 نفر عضو هیأت علمی جهت عضویت در شورای بین المللی سازی دانشگاه  26صدور ابالغ برای  .2

 Application formو ورود اطالعات مربوط به مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها و ارائه  IranEducationتکمیل سایت  .3

 در رشته های مختلف جهت ارایه به متقاضیان ادامه تحصیل 

 اندازی سایت اختصاصی دانشگاه به زبان انگلیسیخرید سرور جهت راه  .4

 

 اقدامات دانشگاه کرمانشاه در تحقق بسته بین الملل سازی آموزش علوم پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی-دکتر محمد باقر شمسی 

 کرمانشاه

 

لوم پزشکی در کالن منطقهخروجی بسته بین الملل سازی آموزش ع  
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راه اندازی و تکمیل اطالعات سایت بین المللی دانشگاه به زبان انگلیسی جهت آشنایی بیشتر متقاضیان  .5

 خارج از کشور با امکانات و تسهیالت دانشگاه در خصوص جذب دانشجویان خارجی 

عراق و رایزنی در خصوص ارائه تسهیالت تشویقی هماهنگی با رابطین جذب داوطلبین در اقلیم کردستان  .6

 برای آنان 

نفر متقاضی عراقی جهت ادامه تحصیل در رشته های دکتری حرفه ای پزشکی،  15اخذ و تکمیل مدارک  .7

   ارتودنتیکس و تخصص رادیولوژی  کارشناسی ارشدداروسازی و دندانپزشکی و 

مختلف دکتری حرفه ای، کارشناسی و تخصص و ارائه تعیین و محاسبه میزان شهریه دانشجویان رشته های  .8

 آن جهت تائید نهایی به هیأت محترم امناء دانشگاه 

 پیگیری تهیه و تنظیم فلوچارت مراحل جذب دانشجویان خارجی از بدو درخواست تا شروع کالس ها .9

ان فارسی جهت رایزنی و مشورت با مسئولین بین المللی دانشگاه رازی در خصوص نحوه گذراندن دوره زب .10

 داوطلبین مقطع دکتری حرفه ای
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 8-بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

سلحشور محمد رضا دکتر  
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 (کرمانشاهی پزشک علوم دانشگاه( )LMSی )ریادگی تیریمد ستمیسی انداز راه وی داریخر .1

 انیدانشجوی تمام  جهتی حضور ریغ صورت به آزمون با همراهی مقدمات قیتحق روش کارگاهی برگزار .2

 (کرمانشاهی پزشک علوم دانشگاه)دانشگاهی لیتکم التیتحص

 نیاولی برگزار وی مجاز صورت به دیاساتی ساز توانمندی کارگاههای برگزار جهت کیالکترونی محتو 8هیته .3

 (کرمانشاهی پزشک علوم دانشگاه)دانشگاه دیاسات جهت کیالکترون آزمون با همراهی مجاز کارگاه

 (کرمانشاهی پزشک علوم دانشگاهی)حضور ریغ صورت به رنهانتیا جهت CPRی آموزش دورهی برگزار .4

ی آموزشی شورا در ازاتیامت و التیتسه جهت در ازین مورد ضوابط و العمل دستور ، نامه نییا بیتصو و هیته .5

 (کرمانشاهی پزشک علوم دانشگاهی)مجاز آموزش خصوص در دانشگاه و

کالس ها به صورت مجازی، حضور در کارگاه های  راهنما جهت تهیه محتوی الکترونیک ، برگزاری 4تهیه  .6

 )دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(مجازی و استفاده از آزمونهای مجازی

 دانشگاه)کیالکترونی آموزشی محتو هیته به مندان عالقه به هیپا عیترف کارنامه در ازیامت 12 سقف دادن قرار .7

 (کرمانشاهی پزشک علوم

 بهی محتو سپس و کردهی بررس رای محتوی علم وی فن نظر ،از بوطهمری آموزش گروهی: محتو فلوچارت .8

 ( کردستانی پزشک علوم) گرددیم منتقلی مجاز آموزش کارگروه

 بیتصو -یمجاز آموزش کارگروه به گروه شنهادیپ -مربوطه استاد توسطی محتو نییتع: بیتصو فلوچارت .9

 (کردستانی پزشک علوم) دانشگاهی شورا در بیتصو -دانشکدهی شورا در

 (کردستانی پزشک علوم. ) است دهیگردی انداز راه دانشگاه در  web conference سامانه .10

 

 سته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی در کالن منطقهخروجی ب
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 (همدانی پزشک علومی) مجاز صورت بهی لیتکم التیتحصی ها دوره دروسی برخ ارائه .11

ی) آت ترم دری دندانپزشک ارانیدست جهتی مجاز صورت بهی پزشکی رسان اطالع ستمیس درسی برگزار .12

 (همدانی پزشک علوم

 (همدانی پزشک علوم) دارندی آت ترم در شدنی مجاز تیقابل کهی دروس شدن مشخص .13

 (همدانی پزشک علومی) مجاز آموزش خصوص در مقرراتی برخ نیتدو و هیته .14

 آموزش مرکزی انداز راه منظور بهی انسانی روینی ازهاین وی افزار سخت امکاناتی نیب شیپ وی بررس .15

 (المیای پزشک علوم. ) المیا دانشگاه در کیالکترون
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 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 وجود نداشت مشخص وجود برنامه و اهداف 1

 وجود نداشت وجود کمیته تشکیل واحد مشخص 2

 وجود نداشت وجود سایت اطالع رسانی 3

 نا مشخص مشخص ت موجودامکانات و وضعی 4

 عدم وجود موجود نیروی متخصص 5

 وجود نداشت برقرار ارتباط با دانشگاه پیشرو 6

 غیر فعال فعال سیستم مدیریت یادگیری 7

 غیر فعال فعال حضور در کارگاهها و سمینارها 8

برگزار کارگاه غیر حضوری جهت  9

 دانشجویان

 وجود نداشت چند مورد برگزار شده

رگزار کارگاه غیر حضوری جهت ب 10

 هیات علمی

 وجود نداشت چند مورد برگزار شده

برگزاری کالسهای درس به صورت غیر  11

 حضوری

 وجود نداشت چند مورد برگزار شده

برگزاری کارگاه ساخت محتوی  12

 الکترونیک 

 وجود نداشت چند مورد برگزار شده

 داشتوجود ن وجود دارد ایجاد تسهیالت و امتیاز 13

 وجود نداشت چندین مورد تهیه شده تهیه راهنما و پمفلت 14

 وجود نداشت وجود دارد تصویب ایین نامه های مربوطه 15

 بصورت ارائه قابل دروس شناسایی 16

 مجازی

 غیر فعال انجام شده

 وجود نداشت فعال حضور اساتید در دوره های مجازی 17

وجود کورسهای مشترک مجازی با  18

 شگاه های دیگردان

 وجود نداشت در حال پیگیری

 وجود نداشت در حال انجام تهیه مرکز تهیه محتوی 19

برگزاری کارگاههای آموزش مداوم به  20

 صورت مجازی

 وجود نداشت فعال

برگزاری کارگاه در دانشگاه های  21

 منطقه

 غیر فعال انجام شده

 وجود نداشت انجام شده ترجمان بسته 22
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د قرار داد و تفاهم نامه با شرکتهای عق 23

 دانش بنیان

 وجود نداشت انجام شده

برگزاری جلسات در جهت ترجمان  24

 بسته

 غیر فعال فعال

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشجویان رشته ی  استفاده از سیستم مدیریت یادگیری 1

 پزشکی و پیراپزشکی

منحصر به دانش 

آموختگان رشته 

 پزشکی

 اه علوم پزشکی همداندانشگ

آمادگی الزم جهت  ارائه دروس به صورت مجازی 1

ارائه برخی دروس دوره 

های تحصیالت تکمیلی 

 به صورت مجازی

 وجود نداشت

2 

 

تشکیل کارگروه  سامانه آتنا

مربوطه و ثبت 

 مستندات در آتنا

 وجود نداشت

درس سیستم اطالع رسانی پزشکی به  3

 صورت مجازی

شورای اخذ مجوز از 

آموزشی دانشگاه 

جهت برگزاری درس 

سیستم اطالع رسانی 

پزشکی به صورت 

مجازی جهت 

دستیاران دندانپزشکی 

 در ترم آتی

 وجود نداشت

ارتباط با دانشگاه علوم  ارتباط با دانشگاه پیشرو 4

پزشکی شیراز و شهید 

بهشتی در جهت خرید 

 محتوی

 محدود

آموزش  برگزاری کارگاه کارگاه آموزش مجازی 5

 مجازی

 محدود

تهیه و تدوین برخی  تهیه و تدوین برخی مقررات 6

مقررات در خصوص 

 آموزش مجازی

 وجود نداشت
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 ، اهداف و برنامه ریزی عملیاتی توسعه آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهها استیستعیین  .1

 کترونیک در مرکز مطالعاتو راه اندازی واحد آموزش ال  اقدام به فراخوان جهت عالقه مندان .2

 بررسی و شناسایی امکانات و وضعیت موجود .3

 اقدام به جذب نیروی متخصص و اعزام کارشناس به دانشگاههای پیشرو جهت آموزش .4

 (LMSخریداری و راه اندازی سیستم مدیریت یادگیری ) .5

ر خصوص آموزش حضور  نمایندگان دانشگاه در تمامی سمینارها ، گردهمایی ها و کارگاههای کشوری د .6

 مجازی

اقدام به برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی همراه با آزمون به صورت غیر حضوری جهت  تمامی  .7

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 برگزاری کارگاه های ساخت محتوی الکترونیک جهت اساتید دانشکده ها .8

 سازی اساتید به صورت مجازی تهیه چندین محتوی الکترونیک جهت برگزاری کارگاههای توانمند .9

 به صورت غیر حضوری اینترنهاجهت  CPRبرگزاری دو دوره آموزشی  .10

اقدام به ساخت و تهیه محتوی جهت برگزاری برخی کالس درس اساتید در ترم جاری و  اینده به صورت غیر  .11

 حضوری

امتیازات در شورای آموزشی تهیه و تصویب ایین نامه ، دستور العمل و ضوابط مورد نیاز در جهت تسهیالت و  .12

 و دانشگاه در خصوص آموزش مجازی

 

 اقدامات دانشگاه کرمانشاه در تحقق بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-دکتر محمد رضا سلحشور  
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 مجازی در دانشگاه بصورت ارائه قابل های رشته و دروس اقدام به شناسایی .13

ایجاد تسهیالت و امتیاز در خصوص اساتید دانشگاه در شرکت در دوره مجازی رشته آموزش پزشکی در  .14

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

نیک آموزشی از دانشگاههای پیشرو و دراختیار قرار دادن آن به دانشجویان خریداری محتوای الکترو .15

 دانشگاه

 آموزشی در محیط مجازی برای اساتید دانشگاه های فیلم از تهیه ایین نامه در خصوص استفاده .16

اقدام به ایجاد کورس های مشترک با دانشگاههای خارج از کشور به صورت ترکیبی از  حضوری و غیر  .17

 حضوری 

یجاد تسهیالت و آموزش در مرکز مطالعات و توسعه در خصوص اقدام به تهیه محتوی الکترونیک برخی از ا .18

 جلسات کالس درس اساتید

 اقدام به ساخت مرکز تهیه محتوی الکترونیک   اعتبار هزینه و .19

ی اقدام به ارتباط سیستم سماء دانشگاه با سیستم مدیریت یادگیری الکترونیک ملی در جهت برگزار .20

 کالسهای درس اساتید به صورت غیر حضوری

 اقدام به تهیه پمفلت در خصوص اهمیت  آموزش مجازی  .21

 توسعه ساختار و تقویت تجهیزات مرکز آموزش مهارت های بالینی متناسب با نیازهای گروه های آموزشی .22

 اقدام به تهیه راهنما جهت تهیه محتوی الکترونیک و برگزاری کالس ها به صورت مجازی .23

اقدام به تهیه راهنما برای اساتید جهت استفاده از سامانه یادگیری الکترونیک جهت استفاده از کارگاه  .24

 مجازی

 تصویب تسهیالت و قوانین جهت برگزاری کالسهای مجازی در شوراهای آموزشی و شورای دانشگاه .25

 وزشی الکترونیکامتیاز آموزشی باال در کارنامه ترفیع پایه به عالقه مندان به تهیه محتوی آم .26

ایجاد تسهیالت جهت استفاده اساتید دانشگاه در دوره های آموزش پزشکی مجازی )مصوب شورای آموزشی  .27

 و شورای دانشکاه(

 متقاضی منطقه برگزاری کارگاه در دانشگاه های .28
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 برگزاری جلسات در جهت ترجمان بسته .29

 

 

 

 

 

 

 کمیلی به صورت مجازیآمادگی الزم جهت ارائه برخی دروس دوره های تحصیالت ت .1

 تشکیل کارگروه مربوطه و ثبت مستندات در آتنا .2

اخذ مجوز از شورای آموزشی دانشگاه جهت برگزاری درس سیستم اطالع رسانی پزشکی به صورت مجازی  .3

 جهت دستیاران دندانپزشکی در ترم آتی

 LMSمعرفی سه نفر از اعضائ هیات علمی جهت کار با  .4

 زشکی شیراز و شهید بهشتی در جهت خرید محتویارتباط با دانشگاه علوم پ .5

 برگزاری کارگاه آموزش مجازی در سطح دانشگاه .6

 مشخص شدن دروسی که قابلیت مجازی شدن در ترم آتی دارند .7

 تهیه و تدوین برخی مقررات در خصوص آموزش مجازی  .8

 

 

 

 

 

 

از هر دانشکده در این کارگروه  تشکیل کارگروهی برای پیش برد سیاست های آموزش مجازی، حد اقل یک نفر1-

 عضویت دارند.

 

 همدان شکیپز علوم دانشگاه اقدامات

 
 کردستان پزشکی علوم دانشگاه اقدامات
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 تشکیل سایت آموزش مجازی در سایت معاونت آموزش دانشگاه -2

 صورت جلسات کارگروه در قالب فرم های مدون ثبت خواهد گردید. -3

 تعیین آیین نامه برای آموزش مجازی، کدام دروس قابلیت ارائه به شکل مجازی را دارا هستند؟ -4

 س عملی نیز قابلیت ارائه در قالب مجازی را دارا میباشند؟آیا درو -5

 آزمون های دروس مجازی به چه شکل انجام خواهد شد؟ -6

 چه بخشی از هر درسی را میتوان طبق آیین نامه به شکل مجازی ارائه داد؟ -7

 اعضاء هیات علمی تعیین محتوی برای یک درس به شکل آزمایشی، مثل اصطالحات پزشکی، برای آشنایی بیشتر  -8

 مصوب شد که ،گروه ها ی آموزشی، مخاطب کارگروه آموزش مجازی قرار گیرند نه فرد فرد اساتید. -9

 فراهم سازی زیر ساختها برای تشکیل وبینار، ویدئو کنفرانس و ..... -10

 تربیت نیروی انسانی در قالب تشکیل کارگاه های مختلف -1

مجازی، در آیین نامه ارتقاء و طرح تمام وقت امتیازات خاصی قایل  برای افراد درگیر در کارگروه آموزش -2

 گردند.  

 

 مصوبات پیگیری کارگروه و جلسات منظم برگزاری .1

 الکترونیک آموزش مرکز اندازی راه منظور به انسانی نیروی نیازهای و افزاری سخت امکانات بینی پیش و بررسی .2

 .ایالم دانشگاه در

 گزارشات ارائه و کشور پزشکی علوم های دانشگاه الکترونیک آموزش مراکز از بازدید هتج کارگروه اعضای اعزام .3

 .ایالم دانشگاه در الکترونیک آموزش مرکز اندازی راه راستای در الزم

 

 ایالم پزشکی علوم دانشگاه اقدامات
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کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی   

اکیا علیشادکتر  

 ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی بسته -9
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 دانشگاههای علوم پزشکی حیت بالینی جهت دانشجویان پزشکیالص ارزیابی  آزمون لین و دومین دوره او اجرای .1

 )کرمانشاه( عضو قطب

  1394در شهریور و اسفندماه  3رگزاری آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی کالن منطقه آمایشی ب .2

 عضو قطب )کرمانشاه(دانشگاههای علوم پزشکی 

عضو قطب  علوم پزشکی برنامه ریزی واجرای آزمون ارتقاء وگواهینامه دستیاران تخصصی در در دانشگاههای  .3

 )کرمانشاه(

 تشکیل کار گروه در مورد طراحی فضای فیزیکی مناسب و تجهیز مرکز مهارتهای بالینی )ایالم( .4

 برگزاری کارگاه های آموزش مهارتهای بالینی )ایالم( .5

 )ایالم(پژوهشی در دانشکده پزشکیتشکیل کمیته اعتباربخشی آموزشی و  .6

 

 

 

 

 

 

 3 ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی در کالن منطقه خروجی بسته 
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 بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکیدر مورد اقدامات دانشگاه کرمانشاه 

 وضعیت قبلی و وضعیت فعلی عنوان فعالیت 

حیت بالینی جهت دانشجویان الپیاده سازی آزمون ارزیابی ص 1

 پزشکی

 نبوده است "قبال

2  حیت بالینی پایان دوره الرزیابی صبرگزاری آزمون ا

 پزشکی عمومی

 نبوده است "قبال

3  غ اعضای کمیته علمی و کمیته نظارتی آزمون الصدور اب

 حیت بالینی توسط رییس قطب امایشی سهالارزیابی ص

 نبوده است "قبال

4  ت کلیه رشته های االتشکیل کمیته دانشگاهی طراحی سو

 ت وزارتاالسو ت به بانکاالبالینی جهت الحاق سو

 نبوده است "قبال

5  نبوده است "قبال طراحی سواالت کلیه رشته ها 

6  نبوده است "قبال تشکیل کمیته بازنگری سواالت گروههای تخصصی 

7   گزینش سواالت مناسب الحاق به بانک و ارسال سواالت به

 دبیر خانه پزشکی عمومی وزارت

 نبوده است "قبال

8  بازنگری سواالت گروههای  تشکیل کمیته منطقه ای

جراحی عمومی و گوش و حلق و بینی جهت بازنگری و 

 تصحیح سواالت کلیه مناطق آمایشی در این دو رشته

 نبوده است "قبال

 بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

اقدامات دانشگاه کرمانشاه-دکتر علیشا اکیا  
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9   الحاق سوال در رشته های جراحی عمومی و گوش و حلق

 و بینی و تشکیل بانک وزارتی در این دو رشته

 نبوده است "قبال

10   نماینده در رشته های فوق الذکر جهت اعزام دو نفر

شرکت در جلسه نهایی سازی بانک سواالت دبیر خانه 

 پزشکی عمومی به نمایندگی از منطقه امایشی سه

 نبوده است "قبال

11   شکیل کمیته منطقه ای گزینش سواالت دومین دوره

نفر از اعضای هیات  60آزمون صالحیت بالینی با شرکت 

منطقه و گزینش سواالت توسط  علمی دانشگاههای کالن

 این کمیته

 نبوده است "قبال

12  حیت بالینی دور اول و دوم جهت الاجرای آزمون ص

 مالدانشجویان دانشگاه کرمانشاه و ای

 نبوده است "قبال

حیت بالینی جهت دانشجویان پزشکی مقطع الاجرای آزمون ص 13

کارآموزی توسط آزمون طراحی شده خاص دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 به این صورت نبوده است "قبال

14  نبوده است "قبال ت آزموناالطراحی درون دانشگاهی سو 

15   جرای آزمون ترکیبی مهارتی در سه راند مهارتهای

شتاری شنیداری / پروسیجرال/مهارتهای دیداری نو

 مهارتهای ارتباطی

 به این صورت نبوده است "قبال

16   طراحی نظام خاص گزینش دانشجویان در بخشهای بالینی

 حیت بالینی در مقطع کارورزیالبر مبنای نمره آزمون ص

 نبوده است "قبال
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تشکیل هیئت ممتحنه ارتقاء وگواهینامه دستیاران تخصصی در در  17

 طبدانشگاههای عضو ق

 به این صورت نبوده است "قبال

18   مکاتباط و تعیین اعضاء ناظر بر انتخاب اعضای هیئت

 ممتحنه

 به این صورت نبوده است "قبال

19  به این صورت نبوده است "قبال جلسه هماهنگی نوحه طراحی سواالت آزمون ارتقاء 

20   هماهنگی در جهت امکانات تایپ و آماد سازی سواالت

 ءآزمون ارتقا

 به این صورت نبوده است "قبال

21  گواهینامه با همکاری گروههای  -طراحی سواالت ارتقاء

 تخصصی

 به این صورت نبوده است "قبال

 به این صورت نبوده است "قبال توسعه زیر ساختهای برگزاری آزمونها 22

23  لهاحداث و تجهیز مرکز مهارتهای بالینی دکتر عزت ا 

 متر مربع 700ر صادقی با متراژ بالغ ب

 نبوده است "قبال

24   یجاد فضای استاندارد برگزاری آزمونهای آسکی و پی ام

 پی با تجهیز مرکز به زیر ساختهای رایانه ای

 نا کافی است "قبال

25   ایجاد پهنای باند مناسب جهت اجرای آزمونهای تحت

نفر دستیار به  80شبکه جهت اجرای همزمان آزمون برای 

 صورت همزمان

 ضعیف بوده است "قبال

26   اجرای چندین آزمون پی ام پی جهت دستیاران رشته های

 تخصصی بصورت تحت شبکه

 نبوده است "قبال



 

  92 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- 3کالن منطقه تحول و نو آوری آموزشطرح   دبیرخانه   

27  ین و یبرنامه ریزی جهت احداث مرکز جامع آزمونها با تع

 جانمایی محل احداث در دانشکده پزشکی

 فضای کوچک فیزیکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی 

 همدان

حسین عماد ممتازدکتر   

 

بسته اعتباربخشی مؤسسات و بیمارستان های آموزشی-10  
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و انجام اعتبار بخشی موسسه و ارسال مستندات به وزارت  یا موسسهی بخش اعتباری ابیارز رخانهیدب لیتشک

 )دانشگاه کرمانشاه(متبوع

 )دانشگاه کرمانشاه( دانشگاه و ارسال نتایج اعتبار بخشی به وزارت متبوعی آموزشی مارستانهایبی بخش اعتبارانجام  

 

 )دانشگاه کردستان(ها دانشکده و دانشگاهها یا موسسهی بخش اعتبار کارگروه لیتشک

)دانشگاه متبوع وزارتی آموزش معاون به وارائه گزارش  قدس بعثت، د،یتوحی آموزشی مارستانهایبی بخش اعتبارانجام 

 کردستان(

 نیمسئول جهتی آموزشی مارستانهایبی آموزشی اعتباربخش وی ابیارزشی دانشگاه تهیکم در تیعضو ابالغ صدور

EDO یآموزشی مارستانهایب 

)دانشگاه و درخواست صدور گواهی اعتبار بخشی از وزارت متبوع بیمارستان های آموزشیخودارزیابی  مورد 5انجام 

 همدان(

 )دانشگاه همدان(اعتبار بخشی موسسات  تشکیل کارگروه

 )دانشگاه همدان(ارسال فرم های خودارزیابی به وزارت متبوع و خود ارزیابی موسسات فرم مورد 7 تکمیل

 

 

 

 

 

 

 

 

تبار بخشیدر تحقق بسته اع کرمانشاهی پزشک علوم دانشگاهخروجی   
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  یا موسسهی بخش اعتبار( لفا

 . میتی اعضای برا ابالغ صدور وی ابیارز میت نییتع ،ی ا موسسهی بخش اعتباری ابیارز رخانهیدب لیتشک .1

 جلسات و درمان و بهداشت وزارتی ا موسسهی بخش اعتباری ابیارزی هیتوج جلسه در تهیکم ریدب فعال حضور .2

 ی .بخش اعتباری درونی ابیارز انجام هیرو یساز کسانی جهتی شیآما 3 منطقه کالنی هماهنگ

 فیوظا میتقس و شاخص و استاندارد هر بری مبتنی بخش اعتبار ستیل چک هیته ،ی هماهنگ جلسه لیتشک .3

 ی .ابیارز میتی اعضا نیب

 ،یفناور و قاتیتحق ،یآموزشی ها معاونت در واحدها هیکل بای هماهنگ وی  ابیارزی زمانبند برنامه نیتدو .4

 .منابع و تیریمد توسعه وی فرهنگ -ییدانشجو

ی بخش اعتباری ابیارز تهیکم توسط شاخص و استاندارد هر مستندات درج بای بخش اعتباری درونی ابیارز انجام .5

 ی ا مرحله بصورت

ی دانشگاهها طرف از آن مستندات وی ا موسسهی بخش اعتباری ابیارز لیتحو جهتی زمان محدوده نییتع .6

 . منطقهی بخش اعتبار تهیکم دری بررس جهتی شیآما 3 منطقه انهخ ریدب به منطقه عضو

ی بخش اعتبار رابط با کرمانشاهی پزشک علوم دانشگاهی ا موسسهی بخش اعتبار تهیکم ریدبی خصوص مالقات .7

 . مستنداتی آور جمع و مربوطهی فرمها لیتکم نحوه هیرو وحدت خصوص در وزارت

 و منابع ت،یریمد اهداف، و رسالت شامل)  حوزه 8 به مربوطی ا سسهموی بخش اعتبار گانه 8ی ها فرم لیتکم .8

 وزارت به ارسال ویی( دانشجو آموزش وی پژوهش ،ییدانشجو خدمات ،یعلم ئتیه کارکنان، آموزش امکانات،

 . دانشگاه محترم استیری امضا از پس متبوع

 ی آموزشی مارستانهایبی بخش اعتبار (ب

 مرکزی ابیارزش تهیکم  نییوتع دانشگاهی آموزشی شورا در متبوع ارتوز از ابالغ از پس موضوعی بررس .1

 یمجر عنوان بهی پزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات

 ی درمانی بخش اعتبار فرم و وزارتی شنهادیپ فرمی مبنا بر  هیاولی سنج اعتبار  فرم هیته .2

  مارستانهایبی آموزشی ازرهیسوپروا و نیمعاون روسا، بای آموزش معاونت در متعدد جلسات لیتشک .3

 اعتبار فرم هیته و مارستانهایب در بخش هر مورد در مربوطه شواهد و مستندات ها، برنامه اتیجزئی بررس .4

 ی آموزشی مارستانهایب کی هر در ابیارز خود میت لیتشک و لوتیپا بصورتی سنج

 

 بسته اعتباربخشی مؤسسات و بیمارستان های آموزشی

 
اقدامات دانشگاه -دکتر بهزاد کرمی متین 

 کرمانشاه
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ی آموزش معاونت به گزارش ارسال و لوتیپا صورت بهی آموزشی مارستانهایب دری ابیارز خود اول مرحله انجام .5

 .دانشگاه

 دانشگاه طرف از وزارت به شنهاداتیپ بازخورد و متبوع وزارت ازی سنج اعتباری شنهادیپیی نها فرم افتیدر .6

. 

 مشارکت بای اعتبارسنجیی نها فرم هیته و خصوص نیا در وزارتخانه جلسات در دانشگاه ندهینما شرکت .7

 .کشوری ادانشگاههی تمام ازی ندگانینما

 دور همانندیی نهای ابیارز خودیی( نها) دوم مرحله  شروع و مارستانهایب نیمسئول با جلسات مجدد لیتشک .8

 ( .اول مرحلهیی )ابتدا

 
مل رسالت و اهداف، مدیریت، منابع و حوزه ) شا 8گانه اعتبار بخشی موسسه ای مربوط به  8تکمیل فرم های  .9

امکانات، آموزش کارکنان، هیئت علمی، خدمات دانشجویی، پژوهشی و آموزش دانشجویی( و ارسال به وزارت 

 س از امضای ریاست محترم دانشگاه متبوع پ
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ش از تدوین بسته دانشگاه همدان با پی "اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی    "مقایسه وضعیت فعلی بسته 

 مربوطه

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 

عدم وجود  وجود کارگروه تشکیل کارگروه 1

 کارگروه

 

 - صدور ابالغ صدور ابالغ جهت اعضای کارگروه 2

 

 - جلسه 25 تشکیل جلسات کارگروه 3

 

 - مورد 5 ارسال فرم های خودارزیابی به بیمارستان های آموزشی 4

 

 - مورد 5 تکمیل فرم های خود ارزیابی بیمارستانهای آموزشی 5

 

 - مرحله 1 ارسال فرم های خودارزیابی به وزارت متبوع 6

 

درخواست گواهی اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی از  7

 وزارت متبوع

 - مرحله 1

 

 - نفر 3 معرفی تیم ارزیابی بیرونی 8

 

 - مورد 30 تابعه دانشگاه بازدید از مراکز آموزشی و درمانی 9

 

 

 اقدامات دانشگاه همدان

 بسته اعتباربخشی مؤسسات و بیمارستان های آموزشی
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 دانشگاه همدان با پیش از تدوین بسته مربوطه "اعتبار بخشی موسسات     "مقایسه وضعیت فعلی بسته 

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 

عدم وجود  وجود کارگروه تشکیل کارگروه 1

 کارگروه

 

 - صدور ابالغ صدور ابالغ جهت اعضای کارگروه 2

 

 - جلسه 11 تشکیل جلسات کارگروه 3

 

 - مورد 7 ارسال فرم های خودارزیابی به موسسات 4

 

 - مورد 7 تکمیل فرم های خود ارزیابی موسسات 5

 

 - مرحله 3 ارسال فرم های خودارزیابی به وزارت متبوع 6
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 یا موسسهی بخش اعتبار( الف

 دکتر کخو،ین بهرام دکتر: گروهی اعضا) ها دانشکده و دانشگاهها یا موسسهی بخش اعتبار کارگروه لیتشک 

 بهزاد دکتر کالهدوزان، محمود دکتر ،یعقوبی مختار ،یفتح محمد دکتر ،یملک نیافش دکتر ،یروزیف خالد

 29/1/95 خیتار در(  پور محسن

 : مصوبات

 اهداف رسالت» نشانگر به مربوطی فرمهای بررس» 

 ابالغ صدور جهت عاونتهام ندگانینمای اسام اعالم 

 متبوع وزارت با ارتباط جهت عرفان خادم دکتری آقای معرف 

 

 

 ی آموزشی مارستانهایبی بخش اعتبار(ب

 یفرقان سعد محمد دکتر: گروهی اعضای )درمانی آموزش مراکزی ا موسسهی بخش اعتبار کارگروه لیتشک، 

 ی(مبلغ جعفر دکتر زاده،یعل شمس نرگس دکتر

 24/8/94 دری آموزشی مارستانهایبی آموزشی ابیارزش وی بخش اعتبار تهیکم لیتشک 

 :  مصوبات

 جهتی آموزشی مارستانهایبی آموزشی اعتباربخش وی ابیارزشی دانشگاه تهیکم در تیعضو ابالغ صدور 

 یآموزشی مارستانهایب EDO نیمسئول

 ی اعتباربخشی وزارت دستورالعمل یساز ادهیپ دری نیبالی  آموزشی گروهها رانیمدی تمامی همکار بر دیتاک

 یآموزشی مارستانهایبی آموزش

 دانشکده دانشنامه و  نامهیگواهی آزمونها وی اریدست انهیسال ارتقاءی  کارورز شیپی آزمونها نیا دوره چند جینتا 

 .باشد دسترس دری آموزشی مارستانهایب دری آموزش نیمعاون دفاتری آموزشی اعتباربخش و شیپا جهتی پزشک

 دهیگرد ارسال متبوع وزارتی آموزش معاون به قدس بعثت، د،یتوحی آموزشی مارستانهایبی ابیارز خود جینتا 

 است

 

یآموزشی ها مارستانیب و مؤسساتی اعتباربخش بسته  

ستانکرداقدامات دانشگاه   
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 دیگرد نییتعی آموزشی مارستانهایبی آموزشی اعتباربخشی ابیارز میت در ثابت و ریمتغ اعضا. 

 16/9/94 دوشنبه و دیتوح 14/9/94 شنبه بعثت، 9/9/94 دوشنبه بهی آموزشی مارستانهایب از دیبازد برنامه 

 قدس

 گروه اعضا وی پرستار دانشکده در بسته مسئول نییتع 

 ییماما وی پرستار دانشکده دری آموزشی مارستانهایب و مؤسساتی بخش اعتبار تهیکم لیتشک 
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فرزانه سلطانیدکتر  

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 

بسته توسعه و ارتقاء زیرساخت های آموزش  - 11

 علوم پزشکی
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مندی های اساتید و اعضای هیات علمی برگزاری دوره های فلوشیپ آموزشی پژوهشی جهت ارتقای توان -1

 )دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه( دانشگاه

پورتال معاونت آموزشی بعد از شروع تحول و نوع آوری اموزش  ارتقاء یافته است )دانشگاه علوم پزشکی  -2

 کرمانشاه(

 ایجاد بانک جامع اطالعاتی به تفکیک رشته و دانشکده )دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه( -3

 تقا ء و به روز رسانی بانک اطالعاتی اعضای هیئت علمی )دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(ار -4

متر مربع در بزرگترین بیمارستان آموزشی  700ساخت و تجهیز مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه به متراژ  -5

اه علوم دانشگاه به منظور ارتقای سطح آموزش و مهارت پزشکی با ارایه خدمات مدرن آموزشی. )دانشگ

 پزشکی کرمانشاه(

اقدام به طراحی و ساخت مرکز جامع آزمونهای دانشگاه با تخصیص زمین  و طراحی نقشه و اغاز فعالیت  -6

 مشاور پروژه)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(

راه اندازی مجتمع عالی سالمت در شهرستان اسالم آباد غرب  و تالش در جهت کسب مجوز و راه اندازی  -7

ه در شهرستان جوانرود به منظور توسعه فضاهای آموزشی دانشگاه. )دانشگاه علوم پزشکی مرکز مشاب

 کرمانشاه(

با طراحی نقشه و تخصیص زمین به منظور احداث. )دانشگاه علوم    TERMاغاز پروژه راه اندازی مرکز  -8

 پزشکی کرمانشاه(

 )دانشگاه علوم پزشکی کردستان(زمایجاد مرکز آزمون دانشکده پزشکی با تعمیرات اساسی و تغییرات ال -9

تجهیز مرکز مهارتهای بالینی به اقالم مصرفی و مورد نیاز و مانکن های جدید )دانشگاه علوم پزشکی  -10

 کردستان(

 بهینه سازی و ارتقا  واحد آموزشی و پژوهشی حیوانات آزمایشگاهی)دانشگاه علوم پزشکی کردستان( -11

 ها)دانشگاه علوم پزشکی کردستان(دانشکده ها و بیمارستان  EDOفعال کردن  -12

 

3خروجی های  بسته توسعه و ارتقاء زیرساخت های آموزش علوم پزشکی کالن منطقه   
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  آقای دکتر حیدرپور بعنوان هماهنگ کننده و مسئول پیگیری بسته مذکور در دانشگاه    

 

 بستر سازی برای کمال و تعالی رشته های علوم پزشکی محور اول :

ی بعد از شروع افزایش تعداد دوره های برگزار شده برای ارتقای توانمندی علمی و فنی اعضای هیات علم -13

 ( مورد بوده است 16تعداد گارگاه  94و در سال 12تعداد   93تحول در نظام اموزش)در سال 

مورد  99و  93مورد در سال  81افزایش تعداد دوره های آموزش مداوم شامل کارگاه ، برنامه مدون ، سمینار )  -14

مایش ، برنامه کوتاه مدت حرفه ای برنامه تعداد برنامه ها به انضمام ه 95( در سه ماهه اول سال  94در سال 

 مورد رسیده است  50ادواری به 

برگزاری دوره های فلوشیپ آموزشی پژوهشی جهت ارتقای توانمندی های اساتید و اعضای هیات علمی  -15

  دانشگاه

 مقرر گردیده است معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مسئول 8/12/94بنابر مصوبه شورای دانشگاه مورخ  -16

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به  2پیگیری راه اندازی آزمایشگاه جامع تحقیقاتی شود. ساختمان شماره 

عنوان محل آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و آموزشی و نیز مراکز تحقیقاتی مرتبط در اختیار معاونتهای 

  تحقیقات و فناوری و آموزشی قرارگرفت. 

اختراع  13به  93اختراع در سال  9علوم پزشکی کرمانشاه از تعداد  تعداد اختراعات ثبت شده در دانشگاه -17

  رسیده است 94در سال 

 برگزاری دوره های ارتقای توانمندی: -18

الف(تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده در برنامه توانمندسازی آموزشی و پژوهشی در سال 

نفر می توان گفت  351یعنی  نفر بوده است که نسبت به کل اعضای هیات علمی آن سال 751  94

 کارگاه حضور داشته اند. 2که هریک از اعضای هیات علمی به طور متوسط در بیش از 

 

آموزش علوم  اقدامات دانشگاه کرمانشاه در تحقق بسته توسعه و ارتقاء زیرساخت های

 پزشکی
دانشگاه کرمانشاه -دکتر بهزاد حیدر پور   
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برنامه بوده است که با  82در مجموع  93ب( تعداد برنامه های آموزش مداوم ارایه شده در سال 

هریک از اعضای  نفر( می توان برآورد نمود که 351) 93توجه به تعداد اعضای هیات علمی سال 

 برنامه مدون و کارگاه آموزش مداوم حضور داشته اند. 8/1هیات علمی به طور متوسط در 

برنامه بوده است که با  99، در مجموع  94ج( تعداد برنامه های آموزش مداوم ارایه شده در سال 

ز اعضای هیات ا نفر( می توان برآورد نمود که هریک 379)  94توجه به اعضای هیات علمی در سال 

 برنامه مدون و کارگاه آموزش مداوم حضور داشته است. 5/2علمی به طور متوسط در 

برنامه بوده است که با توجه به  50تا کنون  95د( تعداد برنامه های آموزش مداوم ارایه شده در سال 

 95ل سال نفر( می توان برآورد نمود که تنها در سه ماهه او384) 95اعضای عیات علمی در سال 

  برنامه آموزش مداوم حضور داشته اند  5/1هریک از اعضای هیات علمی به طور متوسط در 

مورد  136برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی  Book Review  ، Jurnal clubتعداد کارگاهها ، جلسات  -7

 بوده است  

 

شی برای تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد : نقشه راه بقا برای تقویت زیرساخت تجهیزات گروههای آموز محور دوم

  و دکتری تخصصی

  مورد بوده است  350ماه  12به مدت  1/6/94تا تاریخ  1/6/93تعداد کل پایان نامه های ثبت شده از

 مورد ثبت شده است. 212ماه تعداد  10به مدت  8/4/95تا  1/6/94و از تاریخ 

  تعداد مقاالت دارای ضریب تاثیرISI(Impact) 1/6/94تا  1/6/93ماه از تاریخ  12اپ شده در طی چ 

 مورد بوده است. 29ماه ،  10به مدت  8/4/95تا  1/6/94مورد بوده است. و از تاریخ  32به تعداد 

  همچنین تعداد استناد به مقاالتscopuse  مقاله بوده  733مورد از  912،  2015و  2014از سال

مورد مقاله استناد ایجاد شده است. تعداد  228مورد از  25تاکنون  2016است که از ابتدای سال 

 2016مقاله بوده است. واز ابتدای سال  441مورد از  642،  2015و  2014در سال  ISIاستناد به مقاالت 

 مقاله ایجادشده است. 110مربوط به  citation 13تاکنون 
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 لوم پزشکیآموزش ع  : طراحی و اجرای سیستم اطالعات یکپارچه   محور سوم

 پورتال معاونت آموزشی بعد از شروع تحول و نوع آوری اموزش  ارتقاء یافته است. -1

با  95و  94موجود بوده است و در سال  93بانک جامع اطالعاتی رشته ها در معاونت آموزشی در سال  -2

 تغییراتی به تفکیک رشته های موجود در دانشکده ها ارتقاء یافته است.

به صورت آزمایشی راه اندازی شده است و در  92اعضای هیات علمی در اسفندماه بانک جامع اطالعات  -3

ماه از حالت آزمایشی خارج و تاکنون مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین  6دانشگاه علوم پزشکی پس از 

 تغییراتی به منظور بهبود و ارتقاء بانک اطالعاتی به شرح ذیل انجام گرفته است: 94در سال 

 ثبت کلیه اطالعات شناسنامه ای ، مشخصات استخدامی ، مدارک تحصیلیالف( 

 ب( گزارش آماری به شکل جدول و نمودار از تعداد اعضا به تفکیک رشته و درجه

 ج( امکان ارسال پیامک به اعضای هیات علمی 

 

 

 رگیر در آموزش: تقویت زیرساخت های تجهیزاتی بیمارستانهای آموزشی و مراکز ارایه خدمات دمحور چهارم

متر مربع در بزرگترین بیمارستان آموزشی  700ساخت و تجهیز مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه به متراژ  .1

دانشگاه به منظور ارتقای سطح آموزش و مهارت پزشکی با ارایه خدمات مدرن آموزشی. این مرکز با 

بالینی موجب ارتقای کیفیت  تخصیص بودجه آموزشی ساخت و تجهیز شد تا در زمینه آموزش مهارتهای

آموزش بالینی گردد. با توجه به ایجاد این مرکز در فضای آموزشی بیمارستان اصلی دانشگاه امکان بهره 

 گیری از این مرکز در فرایند آموزش فراگیران به سهولت قابل حصول شد.

عددی از سوی تیم مدیریتی به منظور ایجاد انگیزه و ارتقای خدمات آموزشی در دانشگاه، جلسات مدون و مت .2

حوزه آموزشی با مدیران ارشد دانشکده، گروههای آموزشی، اعضای هیات علمی و فراگیران تحت آموزش 

برگزار شد که در این جلسات به شناخت مشکالت آموزشی و راهکار حل این مشکالت پرداخته شد. یکی از 

ورد قبول برای تخصیص اعتبار به خروجی های مشخص این جلسات تعیین شیوه نامه و چهارچوب م

 دانشکده ها به منظور توسعه زیرساخت های آموزشی بود.



 

  105 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- 3کالن منطقه تحول و نو آوری آموزشطرح   دبیرخانه   

طراحی و اجرای جلسات متعدد هماهنگی در حوزه های مختلف تحول در آموزش  با  دانشگاههای مستقر در  .3

در کالن منطقه که خروجی مشخص این جلسات می تواند منجر به ایجاد همدلی و شیوه عملکردی مشترک 

 ارتقای تحول آموزشی در سطح منطقه شود.

برگزاری جلسات با معاونین آموزشی بیمارستانها در جهت توسعه زیر ساخت های آموزشی در مراکز آموزشی  .4

 درمانی و پیگیری تخصیص اعتبار  و رفع نواقص موجود 

شه و اغاز فعالیت اقدام به طراحی و ساخت مرکز جامع آزمونهای دانشگاه با تخصیص زمین  و طراحی نق .5

 مشاور پروژه

راه اندازی مجتمع عالی سالمت در شهرستان اسالم آباد غرب  و تالش در جهت کسب مجوز و راه اندازی  .6

 مرکز مشابه در شهرستان جوانرود به منظور توسعه فضاهای آموزشی دانشگاه.

 ر احداث.با طراحی نقشه و تخصیص زمین به منظو   TERMاغاز پروژه راه اندازی مرکز  .7

 

 

 

دانشگاه همدان با پیش از  "توسعه و ارتقاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی    "مقایسه وضعیت فعلی بسته  

 تدوین بسته مربوطه

 وضعیت قبلی وضعیت فعلی عنوان فعالیت ردیف

 

عدم وجود  وجود کارگروه تشکیل کارگروه 1

 کارگروه

 

 - جلسه 2 برگزاری جلسات کارگروه 2

 

 - مورد 1 شرکت در جشنواره آموزشی شهید مطهری 3

 

بسته توسعه و ارتقاء زیرساخت های آموزش 

 علوم پزشکی

 

 اقدامات دانشگاه همدان
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 - جلسه 1 شرکت در پنل تخصصی توسعه زیر ساخت ها 4

 

جمع آوری مستندات  مرتبط با بسته توسعه زیر ساخت ها  5

 ازسایر دانشگاهها

 - نوبت 1

 

ارسال نامه به روسای دانشکده ها و بیمارستانها جهت اعالم  6

 نیاز سنجی آموزشی

 - ردمو 15

 

ارسال نامه به مدیریت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت  7

 بررسی پورتالها و بانک های اطالعاتی موجود در دانشگاه

 - مورد 1
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 ماموریت های ویژه
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 کارگروه هایی که دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مسئولیت هماهنگی آنها را دارد :

 

 ماموریت های مشترک:

 ردیف عنوان ماموریت

 1 استقرار و فعال سازی دبیرخانه

 2 ایجاد گفتمان تحول و نوآوری

 3 توسعه فعالیت های بین المللی

 4 راه اندازی شبکه تبادالت علمی و برنامه های آموزشی مشترک

 5 اعتباربخشی بین المملی دانشگاه ها و موؤسسات مستقر در منطقه

 6 توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی

 7 صی در بیمارستان های آموزشی جامع زنان توسعه آموزش های تخصصی و فوق تخص

 8 راه اندازی مرکز آموزش های مجازی علوم پزشکی 

 ماموریت ویژه:

 1 توسعه دانش زیست فناوری کاربردی

 

 

 

 

 

 

 آمایشی : 3واسپاری شده به کالن منطقه  ویژهماموریت های 

 توسعه دانش بیوتکنولوژی کاربردی

 سنتی توسعه دانش داروسازی

 توسعه آموزش های مهارتی نظام سالمت )نیروهای حد واسط(

 توسعه الگوهای خصوصی سازی در آموزش عالی سالمت
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های محوله به مناطق آمایشیفرم شناسنامه تحقق مأموریت  

 

3منطقه  آمایشی   

کردستان _پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی :  ایالم ای علومهشامل: دانشگاه

همدان_کرمانشاه _  

 عنوان مأموریت محوله: توسعه دانش داروسازی سنتی

آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی  3هماهنگ کننده ماموریت با دبیر خانه کالن منطقه 

 همدان
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 کردستان آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی 3هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کالن منطقه

 * هماهنگ کننده کارگروه با دانشگاه

 

 اعضای کارگروه:

 توسعه دانش داروسازی سنتی
 نام و

 م خانوادگینا

دانشگاه علوم  سمت

 پزشکی

 E.Mail تلفن

دکتر 

محمدحسین  

 فرزایی *    

 Mh.farzaei@gmail.com 09183393351 کرمانشاه هیات علمی

دکتریلدا   

 شکوهی نیا

رئیس اداره 

آموزش مداوم 

 جامعه پزشکی

shokoohinia@parham.mui.a 09133001383 کرمانشاه

c.ir 

دکترکامبیز   

 *حسن زاده

 k.hasanzadeh@yahoo.com 09144156941 کردستان معاون غذا و دارو

دکتر محمدرضا   

 رحمانی

 rahmany191@gmail.com 0918711741 کردستان عضو هیات علمی

دکتر ناصر  

 عباسی *

مدیر گروه 

 فارماکولوژی

-ilam 09183413805 ایالم

pharmacology@yahoo.com 

دکتر احسان   

 فتاحیان

  09130092492 ایالم میهیات عل

دکترکتایون   

 درخشنده *

معاون آموزشی 

دانشکده 

 داروسازی

kderakhshandeh@yahoo.co 09123278531 همدان

m 

دکتر محمد   

 ذوالحواریه

رئیس بیمارستان 

 شهید بهشتی

dsmbszolhavarieh@gmail.co 09123147552 همدان

m 

mailto:kderakhshandeh@yahoo.com
mailto:kderakhshandeh@yahoo.com
mailto:dsmbszolhavarieh@gmail.com
mailto:dsmbszolhavarieh@gmail.com
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نطقه سه، پیشنهادات در راستای تحقق ماموریت توسعه دانش داروسازی سنتی محوله از وزارت بهداشت به کالن م

زیر در خصوص اصالح کوریکولوم آموزشی رشته داروسازی سنتی  جهت ارایه به هیئت بورد دارسازی سنتی تقدیم 

می گردد تا در صورت صالحدید آن هیئت محترم در بازنگری کوریکولوم و اهداف آموزشی رشته دارسازی سنتی 

 لحاظ گردد.

 سنتی افزایش دید بالینی در رشته داروسازی -

 اصالح کوریکولوم آموزشی در جهت ارتقای زمینه بالینی داروسازی سنتی -

 ارائه واحد راند بالینی جهت دانشجویان داروسازی سنتی در کنار دانشجویان طب سنتی -

 در واقع سنتی های داروخانه در فنی مسئول عنوان به سنتی داروسازی متخصص حضور و وجود بر الزام -

 تیپ های سالمتکده

 داروسازی البراتوار و تخصصی، داروخانه های طبیعی و سنتی های کلینیک بخش بالینی شامل عهتوس -

 سنتی

سنتی به منظور ارتقای مهارت های  طب و سنتی داروسازی های دانشجویان رشته بین ارتباط افزایش -

 تشخیصی و پاتولوژی بر اساس اصول طب سنتی 

درمان منحصر "بیماران در جهت اولویت بخشی به اصول  افزایش ارتباط دانشجویان داروسازی سنتی با -

 در علم داروسازی سنتی "به فرد

 گروههای از یکی عنوان به کشور داروسازی بدنه از بخشی عنوان به سنتی داروسازی گروه استقرار -

 داروسازی های دانشکده آموزشی

 کوریکولوم تغییر و "مکمل و سنتی داروسازی" به سنتی و مکمل طب اختیاری درس عنوان تغییر -

   داروسازی عمومی دکتری رشته آموزشی های سرفصل با بیشتر انطباق جهت واحد این آموزشی

 سنتی داروسازی گروه توسط اجباری درسی واحد یک عنوان به "مکمل و سنتی داروسازی" واحد ارایه -

 داروسازی و دانشکده پزشکی دانشکده در

اقدامات انجام شده ماموریت های ویژه توسعه دانش داروسازی 

 اقدامات  کالن منطقه  سنتی  
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 داروئی و معطر، گیاهان جمله گیاه شناسی، از هایی رشته با ای؛ رشته برون همکاریهای بسترسازی -

  فیتوشیمی، داروئی، شیمی شناسی، زمین فارماکوگنوزی، فارماسیوتیکس،

اصالح کوریکولوم آموزشی داروسازی سنتی به منظور افزایش رویکرد تولید صنعتی و تجاری سازی  -

 فرآورده های طبیعی و سنتی

صنعت در کارخانجات تولید داروهای طبیعی و آموزش مهارت های عملی  ارایه واحد اجباری کارآموزی -

 الزم کلیه مراحل تولید فرآورده های طبیعی و سنتی

 سنتی داروهای های فرآورده و محصوالت صادرات و سازی تجاری و ارایه واحد هایی در خصوص تولید -

 ه های طبیعی و سنتیافزایش ارتباط با صنعت داروسازی کشور و کارخانجات تولید فرآورد -

 سنتی داروئی های فراورده صنعتی نیمه تولید تسهیل منظور به بنیان دانش های شرکت تاسیس -

افزودن واحد های مهارتی وآموزشی اتنوفارماکولوژی، اتنومدیسین و اتنوبوتانی بر اساس متون علمی  -

 دانشگاه های معتبر جهان

سازی سنتی و طرح های مصوب در این رشته به سمت گرایش بخشی از  پایان نامه دکتری تخصصی دارو -

موضوعات بررسی روش های درمانی و داروهای سنتی مورد استفاده در  طب بومی مناطق مختلف ایران 

 و سنجش جنبه های اتنومدیسین و اتنوفارماکولوژی این داروها

ر این رشته به سمت گرایش بخشی از  پایان نامه دکتری تخصصی داروسازی سنتی و طرح های مصوب د  -

موضوعات ترکیبی طب فولکلور مناطق مختلف ایران با علوم نوین داروسازی به منظور بررسی 

 فرموالسیون، استاندارد سازی و اثربخشی و در نهایت تولید صنعتی این فرآورده ها  

 یاستانداردساز ،Evidence Based Method اساس بر سنتی گیاهی داروهای اثربخشی مستندسازی -

 سنتی های فرآورده فرموالسیون و

 فراورده( بالینی آزمایی کار) بالینی مطالعات و تن درون و تن برون مطالعات جهت امکاناتی سازی فراهم -

 سنتی دارویی های

تشکیل تیم های علمی شامل متخصصین رشته های داروسازی سنتی، کنترل دارویی، فارماکوگنوزی و  -

 منظور تهیه فارماکوپه فرآورده ها و داروهای سنتی فارماکولوژی از سراسر کشور به

جمع آوری و تدوین مجموعه ای از فرآورده های سنتی مورد استفاده در دانشگاه ها، سالمتکده ها و  -

 داروخانه های طب سنتی ایران

 استخراج نام علمی اجزای بکار رفته در هر یک از فرآورده های سنتی و نحوه فرموالسیون آنها -
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وش های استانداردسازی، کنترل کیفی و کمی و پایداری هر یک از دارو های سنتی بر اساس تدوین ر -

 اصول علمی مدرن آنالیز دستگاهی و کنترل فیزیکوشیمیایی

 ( هر یک از اجزای فرآورده های سنتیsafetyبررسی اثربخشی و ایمنی ) -

نگرش آکادمیک در علوم طب و تبادل دانشجو با کشورهای منطقه و کشورهای دارای سابقه تاریخی و  -

 داروسازی سنتی 

راه اندازی و تسهیل پروسه های انجام فرصت مطالعاتی دانشجویان داروسازی سنتی به منظور انجام  -

پروژه های تحقیقاتی و آموزشی در دانشگاه ها و موسسه های آکادمیک معتبر طب و داروسازی سنتی 

 کشورهای مختلف جهان 

لمی، درمانی و تحقیقاتی کشورهای دارای سابقه دیرینه و نیز نگرش آکادمیک و استفاده از تجربیات ع -

 نوین به طب سنتی )از جمله کشورهای چین، هند، ژاپن، مالزی(

 

د معاونت آموزشی وزارت بهداشت در خصوص بررسی جایگاه ایران در جهان در تولید /1315/500پیرو نامه به شماره 

یژه واسپاری شده به کالن منطقه سه، به اطالع می رساند که ارزیابی جایگاه ایران در دانش در زمینه ماموریت های و

(  به شرح ذیل Scimagoزمینه تولید دانش داروسازی سنتی از طریق سایت های معتبر بین المللی علم سنجی )

 تقدیم می گردد:

مقاله ثبت شده )از ایران( در  333474تعداد می باشد. از  13رتبه ایران در زمینه تولید دانش در جهان در این حیطه 

مقاله می باشد. و همچنین تعداد استنادات به  1644، تعداد مقاالت ایران در این حیطه 2015تا  1996فاصله سالهای 

مقاالت علمی  H-Index( می باشد. 5.47حدود   paper/citationارجاع )میزان  9211مقاالت ایران در این زمینه 

 می باشد. تصویر مستندات استخراج شده در ذیل ارایه گردیده است: 37ین حوزه ایران در ا
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Rank Country Documents 
Citable 

documents Citations 
Self-

citations 

Citations 
per 

document H index 

1 China 27163 26539 104965 62879 3.86 66 

2 
United 
States 15342 13129 179068 62977 11.67 117 

3 Germany 6366 5475 50931 12725 8 74 

4 India 5247 5099 41530 20188 7.91 66 

5 Japan 4023 3957 56924 11983 14.15 72 

6 
United 

Kingdom 3897 3105 37461 8332 9.61 67 
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7 
South 
Korea 3401 3292 36063 12350 10.6 64 

8 Brazil 3316 3216 24525 12666 7.4 53 

9 Taiwan 2505 2447 31159 7972 12.44 57 

10 Australia 2191 1887 17876 3852 8.16 47 

11 Italy 2000 1899 24361 4734 12.18 57 

12 France 1808 1708 14778 2365 8.17 47 

13 Iran 1685 1644 9211 4190 5.47 37 

14 Canada 1618 1476 18261 2839 11.29 58 

15 Spain 1427 1342 14781 2927 10.36 48 

16 Switzerland 1375 1198 12660 1987 9.21 49 

17 Austria 1136 1008 6985 1418 6.15 37 

18 Malaysia 1042 1015 7785 2667 7.47 37 

19 Hong Kong 1016 942 11000 1770 10.83 44 

20 Thailand 959 943 11144 2384 11.62 43 
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های محوله به مناطق آمایشیرم شناسنامه تحقق مأموریتف  

 

3منطقه  آمایشی   

کردستان _پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی :  ایالم های علومشامل: دانشگاه

همدان_کرمانشاه _  

 عنوان مأموریت محوله : توسعه دانش زیست فناوری کاربردی

هدانشگاه هماهنگ کننده: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا  
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 اعضای کارگروه :

 توسعه دانش زیست فناوری کاربردی
 نام و

 نوادگیانام خ

دانشگاه  سمت

 علوم پزشکی

 E.Mail تلفن

دکتررضا  

 خدارحمی *

مدیر امور پژوهشی و 

رئیس مرکز تحقیقات 

 بیولوژی پزشکی

 rkhodahmi@mbrc.ir 09122388184 کرمانشاه

 fattahiali@rocketmail.com 09133099568 نشاهکرما هیات علمی دکتر علی  فتاحی  

 o.tavallaei61@yahoo.com 09127776213 کرمانشاه هیات علمی دکتر امید  توالیی  

دکتر فردین    

 فتحی *

 farfath@gmail.com 09183735091 کردستان عضو هیات علمی

دکتر محمد    

 عبدی

 abdi@muk.ac.ir 09183805535 کردستان عضو هیات علمی

دکترصیاد   

 بسطامی نژاد *

دانشکده EDOمدیر

 پزشکی

 s.bastaminejad@gmail.com 09188411663 ایالم

دکتر ساالر  

 بختیاری 

  09125790768 ایالم هیات علمی

دکترمسعود  

 سعیدی جم *

 saidijam@umsha.ac.ir 09121324616 همدان مدیر گروه

دکتر حیدر  

 طویالنی

رئیس دانشکده 

 ازیداروس

 tavilani@umsha.ac.ir 09183132210 همدان

 کردستان آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی 3هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کالن منطقه

 * هماهنگ کننده کارگروه با دانشگاه
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 معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع( 30/3/95مورخ  1315گزارش )مرتبط با مکاتبه شماره  

 ان در تولید دانش در حیطه ماموریت ویژه:جایگاه ایر -

می  19، رتبه ایران در زمینه تولید دانش در حوزه بیوتکنولوژی Scimagoبر اساس اطالعات موجود در پایگاه 

قابل مقاله  4772، به تعداد  2015تا  1996مقاله ثبت شده )از ایران( در فاصله سالهای  333474باشد. از تعداد 

 32149یوتکنولوژی بوده است. همچنین میزان استنادات به تولیدات علمی حیطه بیوتکنولوژی در حیطه باستناد 

با عنایت به با توجه به وضعیت سایر کشورها و نیز ( که 6.6حدود  Citation/Paperمی باشد )میزان 

ب می هدفگیری کالن در خصوص کسب مرجعیت علمی در حیطه بیوتکنولوژی، تالش و اهتمام بیشتری را طل

 (1شماره  شکلمی باشد. ) 62مقاالت علمی ایران در حوزه بیوتکنولوژی  H-Indexکند. 

Rank Country Documents 
Citable 

documents Citations 
Self-

citations 

Citations 
per 

document H index  

1 United States 103887 100435 2606927 1118173 25.09 426  
2 China 52384 51647 504553 240020 9.63 163  
3 Japan 37206 36790 580102 163188 15.59 187  
4 India 29954 29648 273570 104194 9.13 146  
5 Germany 28211 27255 727551 174015 25.79 255  

6 
United 

Kingdom 24174 23229 628104 118734 25.98 244  
7 South Korea 21577 21350 248081 68517 11.5 139  
8 France 16158 15798 404619 82708 25.04 189  

9 Spain 14246 13935 312614 76892 21.94 166  
10 Canada 14172 13796 324421 56670 22.89 184  
11 Italy 11879 11537 254118 55307 21.39 158  
12 Australia 9437 9167 210902 40588 22.35 146  

ن منطقه ماموریت ویژه توسعه دانش زیست فناوریاقدامات کال  
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13 Netherlands 8968 8704 275549 42365 30.73 185  
14 Brazil 8669 8505 97827 32037 11.28 91  
15 Switzerland 6451 6223 208841 27122 32.37 170  
16 Sweden 5622 5505 168158 25618 29.91 156  
17 Belgium 5499 5305 127766 18713 23.23 133  
18 Taiwan 5453 5392 81729 15693 14.99 96  
19 Iran 4851 4772 32149 9327 6.63 62  
20 Turkey 4774 4691 54608 12582 11.44 76  
21 Denmark 4488 4382 140595 18238 31.33 146  

22 Poland 4175 4038 42026 9784 10.07 70  
23 Portugal 3860 3791 79247 14511 20.53 99  

24 
Russian 

Federation 3663 3613 49470 8308 13.51 89  
25 Austria 3656 3525 90605 14770 24.78 119  
26 Mexico 3301 3211 51699 9765 15.66 84  
27 Singapore 3129 3067 72190 9539 23.07 108  
28 Malaysia 2898 2855 24738 6051 8.54 57  
29 Finland 2898 2832 80993 11787 27.95 111  
30 Israel 2821 2746 86556 11362 30.68 120  
31 Ireland 2724 2638 64826 9531 23.8 103  
32 Argentina 2625 2581 37807 7273 14.4 71  

 

وضعیت فعلی کشور در زمینه تربیت منابع انسانی در حیطه مأموریت ویژه )شامل، تعداد رشته گروههای  -

 ین حیطه، تعداد اعضای هیأت علمی(.آموزشی، تعداد  دانشجویان و دانش آموختگان ا

اطالعات مذکور در معاونت آموزشی وزارت موجود است و دسترسی آنها صرفاً از طریق مکاتبات رسمی دانشگاه 

 )کالن منطقه( با وزارت متبوع امکان پذیر است.

همکاری افراد، اعضای هیأت علمی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که در روند تحقق مأموریت ویژه به  -

 فراخوانده شده اند.

 عضو هیأت علمی انیستیتو پاستور ایران  -آقای دکتر اسکندر امیدی نیا -1
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 عضو هیأت علمی دانشکده علوم زیستی تربیت مدرس -آقای دکتر رضا حسن ساجدی -2

امی و همکاران هیأت علمی شاغل به تحصیل در دانشگاههای استرالیا و دانمارک )آقایان دکتر یدا.. بهر -3

 دکتر رضا یارانی(

  3اعضای هیأت علمی تمام دانشگاههای عضو کالن منطقه  -4

 دکتر محمد حسین مدرسی، دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه علو پزشکی تهران -5

 

اقدامات انجام شده برای تحقق ماموریت ویژه در سطح منطقه )اعم از برگزاری نشست ها، همایش ها،  -

 زدیدها، دوره های آموزشی و ...(جلسات کارشناسی، با

 تشکیل جلسات تخصصی کارگروه بین دانشگاههای کالن منطقه در )همدان(، )سنندج( و )کرمانشاه( -1

  بصورت ادواریتشکیل جلسات درون دانشگاهی بین اعضای کارگروه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -2
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 اقدامات انجام شده:

 تیم متشکل از متخصصین مرتبط با حوزه بیوتکنولوژی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تشکیل -

برگزاری دو جلسه کمیته مشترک هم اندیشی دانشگاههای عضو کالن منطقه در کرمانشاه و همدان و بحث و  -

 تبادل نظر در کارگروه توسعه دانش بیوتکنولوژی کاربردی
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به عنوان هماهنگ کننده کارگروه توسعه دانش بیوتکنولوژی  تعیین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -

 کاربردی

تنظیم صورتجلسه کار گروه، احصا اقدامات الزم و تقسیم وظایف دانشگاههای عضو کالن منطقه و ارسال آن  -

 جهت اعضای کارگروه جهت اظهار نظر و اقدام

 شامل: -

 در دانشگاههای کالن منطقهراه اندازی رشته های تحصیالت تکمیلی )موجود در کشور(  -1

 تعریف محتوی و راه اندازی دوره های تخصصی -2

 اصالح کوریکولوم رشته های تخصصی و درسهای مرتبط با حیطه بیوتکنولوژی در رشته های عمومی -3

 تعریف محتوی و تصویب رشته های جدید -4

گونگی تنظیم ماموریتهای مشاوره با متخصصین و صاحبنظران داخل و خارج کشور در خصوص ماهیت و چ -

 محوله

اقدام جهت تاسیس و راه اندازی رشته های نانوتکنولوژی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری بیو  -

 مواد و دکتری پزشکی مولکولی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه )در دست بررسی توسط وزارت متبوع(

 

-Cellر شد تعریف دوره های تخصصی در حوزه توضیح: پس از مشورت با جناب آقای دکتر حاجتی مقر

therapy  پیگیری گردد. دکتری سلولی کاربردیپس از ایجاد دوره 

 

 

اقدامات برای تحقق مأموریت ویژه در سطح ملی )اعم از برگزاری نشست ها، همایش ها، جلسات کارشناسی،  -

 بازدیدها و دوره های آموزشی و ...(

ن خصوص با حضور اعضای بورد بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی و افراد در صدد هستیم نشستی تخصصی در ای

 (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمحل دبیرخانه کالن منطقه )در  95صاحب نظر در سطح ملی تا انتهای تابستان 

 برگزار گردد.

 ه(خروجی های قابل ارائه در راستای مأموریت ویژه )اعم از برنامه درسی، اساسنامه، شیوه نام

 4ساس مندرجات در فرم ضرورت سنجی رشته های جدید، محتوای آموزشی رشته بیوتکنولوژی کاربردی در ابر 

 Applied Molecular Biotechnologyبررسی و برنامه پیشنهادی رشته دنیا  مطرحبین المللی و دانشگاه 
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)مورد  شته پیشنهادی مذکورر پیشنهاد گردید. کارگروه اینک در حال تکمیل فرم ضرورت سنجی ذیلبه شرح 

 نیاز جهت ارائه به دبیرخانه شورای برنامه ریزی درسی علوم پزشکی( می باشد.

 Uppsalaدروس ارائه شده رشته بیوتکنولوژی مولکولی کاربردی در میان چند دانشگاه معتبر دنیا از جمله دانشگاه 

گرفت. با توجه به نیاز منطقه در حوزه سالمت  کشور انگلیس مورد نقد و بررسی قرار Westminsterکشور سوئد و 

و با رویکرد کارآفرینی، دروس شاخص و راهبردی که همچنین مورد توجه بیشتر دانشگاههای مورد بررسی بودند 

 انتخاب و یا ادغام گردید. 

 دروس و واحدهای پیشنهادی

Unit Course Name 

3 Biocatalysts/ Chemical Biotechnology 

 

3 Industrial onmental/Envir
 Biotechnology 

2 Biomarkers 

3 Fermentation Technology/ 
 Biosseparations 

2 Bioinformatics 

2 -Optional   Introduction to Systems Biomedicine 
2 -Optional  Clean technology and renewable energy 

2 Commercialization and 
 pEntrepreneurshi 

2 -Optional  Data analysis and Experimental Design 
 

1 Bioethics 

2 Therapeutic and diagnosis proteins 

2 Introduction to Cell therapy and 

regenerative Medicine 

2 Advanced Molecular Biology 
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های محوله به مناطق آمایشیفرم شناسنامه تحقق مأموریت  

 

3منطقه  آمایشی   

کردستان _پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی :  ایالم های علومشامل: دانشگاه

همدان_کرمانشاه _  

سازی در آموزش نظام سالمتعنوان مأموریت محوله : توسعه الگوهای خصوصی  

 دانشگاه هماهنگ کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
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 اعضای کارگروه:

 خصوصی سازی در آموزش عالی سالمت توسعه الگوهای

 نام و

 نام خانوادگی

دانشگاه علوم  سمت

 پزشکی

 E.Mail تلفن

دکتر بهزاد  کرمی متین 

* 

Bkm_1344@yahoo.co 09181324024 کرمانشاه هیات علمی
m 

سرپرست امور هیات  دکتر اکبر  برزگر 

 علمی

barzegarakbar@gmail 09183362149 کرمانشاه

.com 

 o.faraji@muk.ac.ir 09185219664 کردستان عضو هیات علمی بیداله  فرجی *دکتر ع 

 rezaiemj@muk.ac.ir 09123728582 کردستان معاون آموزشی دانشگاه دکتر محمدجعفر رضایی

afrakhosravi@yahoo.c 09163600402 ایالم مدیر امور هیات علمی دکتر افرا  خسروی * 

om 
Sobhan.ghafurian@ya 09389278221 ایالم ت علمیهیا دکتر سبحان  غفوریان 

hoo.com 

 farahani@umsha.ac.ir 09181115972 همدان معاون آموزشی دانشگاه دکتر فرهاد  فراهانی * 

دکتر محمدعلی  

 امیرزرگر

Dr_amirzargar@yaho 09181117950 همدان رئیس دانشکده پزشکی

o.com 

 

 کردستان آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی 3هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کالن منطقه

 * هماهنگ کننده کارگروه با دانشگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:farahani@umsha.ac.ir
mailto:Dr_amirzargar@yahoo.com
mailto:Dr_amirzargar@yahoo.com
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 عنوان ماموریت ویژه: 

 

 توسعه الگوهای خصوصی سازی در آموزش عالی سالمت

 ول کارگروه :  آقای دکتر عبیداهلل فرجیمسئ

 اعضای کارگروه : 

 آقای دکتر محمد جعفر رضایی                            

 آقای دکتر یداهلل زارع زاده                            

 آقای دکتر نادر اسماعیل نسب                            

 

 زش عالی نظام سالمتدالیل گرایش به توسعه بخش خصوصی درآمو

 توسعه دانش وتکنو لوژی و نیاز به منابع مالی افزونتر  

 برداری از دانشها برای به عهده گرفتن نقش فعال در بهرهانتظار دولت از دانشگاه  

  بودجه محدود ومشخص دولتی در بخش آموزش 

 وجود توانمندی های بالقوه در بخش خصوصی  

 اصل رقابت وتوسعه  

 انشگاه های بخش خصوصی در داخل وخارج از کشورتجربه موفق د  

 نیاز به ارتقای کیفیت آموزش با توجه به تعداد زیاد دانشجو و احتمال کاهش کیفیت آموزش  

 اهتمام دولت به رهبری ونظارت  

 

دانشگاه کردستان -اقدامات توسعه الگوهای خصوصی سازی در آموزش عالی سالمت  
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 اقدامات پایه در توسعه توانمندی بخش خصوصی

عنوان یکی از   که کارآفرینی به نحوی ه ها و مراکز آموزش علوم پزشکی ب تطبیق رسالت و عملکرد دانشگاه (1

  های اصلی آن در کنار آموزش قرار گیرد مأموریت

 بیان  های آموزشی تخصصی و دانش گیری مجتمع حمایت از تأسیس و توسعه مراکز آموزشی و شکل  (2

ر توسعه تسهیالت با بهره کم و حمایتی برای مؤسسین مراکز آموزشی از طریق صندوق حمایت از آموزش د (3

  نظام سالمت

طور مستقل  های زایشی یا اشتقاقی در زمینه آموزش با مشارکت دانشگاه و یا به گیری شرکت تسهیل شکل  (4

  با اعمال نظارت دانشگاه

حمایت از تولید محصوالت آموزشی در حوزه آموزش پزشکی از قبیل نرم افزارهای آموزشی، کتب رفرانس،   (5

  از طریق بخش خصوصی یا با مشارکت بخش خصوصیمحتوای درسی الکترونیک و نظایر آن 

 

افراد ، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که در روند تحقق خصوصی سازی به همکاری فرا خوانده 

 شده اند

 :دانشگاه علوم پزشکی ایالم 

 آقای دکتر افرا خسروی 

 آقای دکتر سبحان غفوریان

 :دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 دکتر اکبر برزگر آقای

 آقای دکتر ستار رضایی

 آقای دکتر بهزاد کرمی متین
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 :دانشگاه علوم پزشکی همدان 

 آقای دکتر محمد علی امیرزرگر

 آقای دکتر فرهاد فراهانی

  خانم دکتر لیال معصومی

 

 اقدامات برای تحقق خصوصی سازی در سطح منطقه

 در تاریخ  در کردستان 3ی کالن منطقه آمایشی برگزاری نشست معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشک

95/1/26 

 95/1/21در تاریخ  جلسه کارشناسی کارگروه ویژه در کرمانشاه  

   95/1/26در تاریخ  کردستانجلسه کارشناسی کارگروه ویژه در 

 

 اقدامات برای تحقق خصوصی سازی در سطح دانشگاه

 شی دانشگاه در ارتباط با خصوصی سازیبرگزاری نشست روسای دانشکده ها با حضور معاون آموز  

 (3جلسات کارگروه تخصصی دانشگاه )جلسه 

 

 خروجی های قابل ارائه در راستای خصوصی سازی

  فهرست نیازهای آموزشی قابل واگذاری و تعیین ماموریت ویژه هر دانشگاه در کالن منطقه بر مبنای فرمهای

 رشناسیتهیه شده توسط کارگروه تخصصی و بحثهای جلسات کا

 الگوی خصوصی سازی آموزش عالی سالمت 

 شناسنامه ماموریت ویژه خصوصی سازی 

  (29/2/95و   26/1/95)    گزارشات فعالیتها و اقدامات کارگروه ویژه خصوصی سازی 
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 2 )نشست )سنندج و ایالم 

  :جلسه 1جلسات کارشناسی 

   :همدان(  1بازدیدها( 

  :دوره 3دوره های آموزشی پیشنهاد شده 

 روجی های قابل ارائه در راستای تربیت نیروی حد واسطخ

  :3برنامه درسی 

 :عناوین دوره ها 

 اپیدمیولوژی محیط 

  مدیریت و ارزیابی مخاطرات شغلی 

  اپراتوری تصفیه خانه های آب و فاضالب  

 دوره آموزشی مراقبت کودک  

 توضیحات

  پیشنهاد شده بود.کالن کشور تهیه و  3دوره توسط دانشگاه های منطقه  75ابتدا 

  دوره کاهش و ادغام یافت. 15در جلسه نخست در دانشگاه علوم پزشکی کردستان این تعداد به 

  دوره به دانشگاه علوم پزشکی کردستان واگذار  4مسئولیت ماموریت ویژه تربیت نیروهای حدواسط برای

 شد.

  .مامایی و با رایزنی  –اشت و پرستاری متعاقب آن در دانشکده های بهددر نشست ایالم عناوین بازنگری شد

با اعضای محترم شرکت کننده در کارگروه کوریکولوم و سرفصل هر چهار دوره مرتبط با دانشکده ها تهیه و 

  جهت اعمال نظر سایر دانشگاه ها به دانشگاه علوم پزشکی ایالم ارسال شد.
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های محوله به مناطق آمایشیفرم شناسنامه تحقق مأموریت  

 

3منطقه  آمایشی   

کردستان _پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی :  ایالم های علومشامل: دانشگاه

همدان_کرمانشاه _  

عنوان مأموریت محوله : توسعه آموزش های مهارتی نظام سالمت ) نیروهای 

 حدواسط(

 

آمایشی: دانشگاه علوم پزشکی  3هماهنگ کننده ماموریت با دبیر خانه کالن منطقه 

مایال  
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 اعضای کارگروه :

 توسعه آموزش های مهارتی نظام سالمت ) نیروهای حدواسط(

 نام و

 نام خانوادگی

دانشگاه  سمت

علوم 

 پزشکی

 E.Mail تلفن

دکتر مرضیه  

 *کبودی

رئیس دانشکده 

 پرستاری مامائی

 fkaboudi@yahoo.com 09181324815 کرمانشاه

 Sabour-b@kums.ac.ir 09188322522 کرمانشاه بیژن صبور آقای بیژن صبور

دکترمحمدباقر   

 خادم عرفان

معاون آموزش 

علوم پایه و 

تحصیالت 

تکمیلی دانشکده 

 پزشکی

 khademerfan@gmail.com 09133100523 کردستان

دکتر محمد  

 فتحی *

رئیس دانشکده 

 پرستاری مامائی

 fathisanan@yahoo.com 09188708474 کردستان

دکتر حمید تقی 

 نژاد *

رئیس دانشکده 

 پرستاری

 mordad@yahoo.com2005Hamid 09126095193 ایالم

دکتر فرهاد   

 همتی

   ایالم هیات علمی

دکتر سیده آزاده 

 صفوی

 safaviazadeh@yahoo.com 09183117065 همدان هیات علمی

دکتر زهرا  

 *خاموردی

معاون آموزشی 

دانشکده 

 دندانپزشکی

 zkhamverdi@yahoo.com 09183122095 همدان

 

 ایالم انشگاه علوم پزشکیآمایشی: د 3هماهنگ کننده کارگروه با دبیرخانه کالن منطقه

 * هماهنگ کننده دانشگاه با کارگروه

mailto:fathisanan@yahoo.com
mailto:Hamid2005mordad@yahoo.com
mailto:Zahrabatul2006@yahoo.com
mailto:zkhamverdi@yahoo.com
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 عنوان ماموریت ویژه: 

 

 نیروهای حد واسط اجرایی سازی و استقرار نظام تربیت

 مسئول کارگروه :    دکتر محمد فتحی 

  : اعضای کارگروه 

 م عرفاندکتر محمد باقر خاد       

 دکتر بهزاد شاهمرادی        

 دکتر سینا ولیئی           

 دکتر هدایت محمدی            

 آقای شاهو منبری            

 خانم ماریا مریم کلهر           

 

 وضعیت فعلی کشور در زمینه تربیت منابع انسانی در حیطه نیروهای حدواسط

  :0تعداد رشته ها 

  :0تعداد  گروههای آموزشی 

 0ه: تعداد دانشجویان و دانش آموختگان این حیط 

  :تعداد اعضای هیئت علمی- 

 

 

 

 نیروهای حد واسط اجرایی سازی و استقرار نظام تربیت

 

 نیروهای حد واسط اجرایی سازی و استقرار نظام تربیت
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 افراد ، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که در روند تحقق اجرایی سازی و استقرار نظام تربیت

 اند  به همکاری فرا خوانده شده نیروهای حد واسط

 :افراد                                        

 دکتر کمال عابدی     

 دی صفریدکتر مه     

 دکتر افشین ملکی     

 دکتر رضا رضایی      

 دکتر روناک شاهویی     

 دکتر فریبا ابتکار      

  آقای سیروس شهسواری     

 :دانشگاه ها 

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان    

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم    

 دانشگاه علوم پزشکی همدان    

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه    

 رکز تحقیقات بهداشت محیط، ع. پ. کردستانم  

 

 اقدامات برای تحقق ماموریت ویژه در سطح منطقه

  :نشست )سنندج و ایالم( 2برگزاری نشست ها 

  :جلسه 1جلسات کارشناسی 

   :همدان(  1بازدیدها( 
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  :دوره 3دوره های آموزشی پیشنهاد شده 

 

 طخروجی های قابل ارائه در راستای تربیت نیروی حد واس

  :3برنامه درسی 

 :عناوین دوره ها 

 اپیدمیولوژی محیط 

  مدیریت و ارزیابی مخاطرات شغلی 

  اپراتوری تصفیه خانه های آب و فاضالب  

 دوره آموزشی مراقبت کودک  

 

 توضیحات

  کالن کشور تهیه و پیشنهاد شده بود. 3دوره توسط دانشگاه های منطقه  75ابتدا 

 دوره کاهش و ادغام یافت. 15زشکی کردستان این تعداد به در جلسه نخست در دانشگاه علوم پ 

  دوره به دانشگاه علوم پزشکی کردستان واگذار  4مسئولیت ماموریت ویژه تربیت نیروهای حدواسط برای

 شد.

  .در نشست ایالم عناوین بازنگری شد 

  ترم شرکت کننده در مامایی و با رایزنی با اعضای مح –متعاقب آن در دانشکده های بهداشت و پرستاری

کارگروه کوریکولوم و سرفصل هر چهار دوره مرتبط با دانشکده ها تهیه و جهت اعمال نظر سایر دانشگاه ها 

 به دانشگاه علوم پزشکی ایالم ارسال شد.
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 تربیت نیروهای حد واسط گزارش  تحقق ماموریت ویژه  محوله به دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 مقدمه

رتی شامل طیف وسیعی از مهارتهای حوزه سالمت است که قابلیت ارائه در قالب دوره های توسعه آموزش مها

کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را داشته و می توان آنها را در قالب درجه دانشگاهی یا گواهی نامه تعریف 

واقع یکی از اهداف آموزش نمود و در تمامی سطوح بعد از دیپلم تا دکترا قابلیت طراحی و تدوین را دارند. در 

مهارتی، شناسایی مهارت ها و رشته های جدید، گسترش آموزش های بین رشته ای، بازتعریف و دسته بندی و 

تفکیک یا ترکیب مهارتهای موجود است به نحوی که بتوان با آموزش تخصصی این مهارتها به کاربران، کیفیت 

طریق افزایش تعداد صاحبان این مهارت ها، صف مددجویان در  خدمات مراقبتی مددجویان را ارتقاء داده و از

انتظار خدمت را کاهش داد. این دوره ها به سه صورت مستقل)دوره های میان مدت، کوتاه مدت و رشته 

دانشگاهی(، و دوره های تکمیلی) مثاًل دوره تخصصی پرستاری دیابت برای کارشناسان پرستاری(، و یا بین رشته 

شوند. همچنین دوره های آموزش مهارتی از نظر تأثیر بر نقش می توانند به صورت افزایش  ای تعریف می

نقش)اضافه شدن وظیفه اسکوپی به وظایف پرستاران(، ایجاد نقش )مجموعه مهارت های خدمات آزمایشگاهی( و 

ارد فوق صرفنظر از یا توسعه نقش)اضافه شدن پرستار به تیم اسکوپی( عمل نمایند. به هرحال، هر کدام از مو

مرزهای بین رشته ای می توانند به بهبود کیفیت خدمات حوزه سالمت منجر شوند و از دیدگاه شغلی با رضایت 

کارمند نیز همراه شود. از پیامدهای مهم برنامه آموزشی مهارتی می توان به ارتقاء مهارت دانش آموختگان حوزه 

ص و شکاف های برنامه های آموزشی و درسی موجود، انطباق برنامه سالمت در زمینه های کاری مرتبط، رفع نواق

با نیازهای فراگیران و جامعه، ارتقاء شرایط بکارگیری فراگیران در حین استخدام، ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در 

 نظام سالمت و افزایش رضایت مندی ارباب رجوع، بهبود روش های تدریس، فراگیر و مهارت محور شدن آموزش

 و ارتقاء سالمت عمومی جامعه اشاره کرد.
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خالء آموزش مهارت محور در نظام آموزش پزشکی و نیاز جامعه به متخصصینی با مهارت های جدید، تدوین و 

اجرای برنامه ای مناسب و مفید را با محوریت مهارت آموزی در حوزه سالمت می طلبد. به همین منظور در 

ره کوتاه مدت مهارت آموزی پشنهاد گردیده است که دانشگاهها می توانند ضمیمه این آیین نامه تعدادی دو

برنامه تفصیلی آن را بر حسب شرایط و مقتضیات دانشگاهی و اسناد باالدستی و نیز با توجه به تکالیف مناطق 

به نیازهای آمایشی، تدوین، تصویب و اجرا نمایند. روشن است که دوره ها محدود به این موارد نبوده و با توجه 

منطقه ای و محلی و بر اساس سند راهبردی گسترش جغرافیایی آموزش سالمت در جمهوری اسالمی ایران، در 

 دانشگاه های مختلف می تواند تغییر و یا گسترش یابند. 

آمایشی  3کورس آموزشی توسط دانشگاه های کالن منطقه  14در راستای اجرای هدف تربیت نیروهای حد واسط 

گردید.تقسیم بندی نگارش کورس های آموزشی تربیت نیروهای حد واسط در دانشگاه های کالن منطقه نگارش 

 آمایشی به شرح زیر می باشد:

 

 مسئول نگارش کورس های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم 

 مسئول نگارش کورس های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان مسئول نگارش کورس های

 مسئول نگارش کورس های پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 جایگاه ایران در تولید دانش در حیطه ماموریت ویژه      

       ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای اسالمی و پیشگام در عرصه علم نقش اساسی و مهمی را در منطقه و     

دانشگاه های علوم پزشکی درتمام مراکز استان ها وحتی در بعضی از شهرستان های بزرگ کشور  جهان ایفا می کند .

تاسیس شدند و پذیرش دانشگاه ها در ظرف مدت کوتاهی چند برابر و چند سال بعد تعداد دانش آموختگان نیز چند 

اشت و رفع نیازهای اولیه و فوری کشور الزم است این ازتشکیل وزارت بهد سال 27 برابر گردید، در حال حاضرپس از

اگردر دو دهه قبل هر مرکز آموزش عالی جدیدی که تاسیس  .توسعه را بصورت هدفمند و با برنامه مشخص انجام گیرد

می گشت هنوز مورد  نیاز کشور بود ولی امروز باید این نکته را درنظر بگیریم که چقدر و در کجا الزم است آموزش 

 .الی بخش سالمت را گسترش دهیمع
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  وضعیت فعلی کشور در زمینه تربیت منابع انسانی در حیطه ماموریت ویژه

توسعه آموزش مهارتی شامل طیف وسیعی از مهارتهای حوزه سالمت است که قابلیت ارائه در قالب دوره های کوتاه 

رجه دانشگاهی یا گواهی نامه تعریف نمود و در مدت، میان مدت و دراز مدت را داشته و می توان آنها را در قالب د

تمامی سطوح بعد از دیپلم تا دکترا قابلیت طراحی و تدوین را دارند. در واقع یکی از اهداف آموزش مهارتی، شناسایی 

مهارت ها و رشته های جدید، گسترش آموزش های بین رشته ای، بازتعریف و دسته بندی و تفکیک یا ترکیب 

د است به نحوی که بتوان با آموزش تخصصی این مهارتها به کاربران، کیفیت خدمات مراقبتی مهارتهای موجو

مددجویان را ارتقاء داده و از طریق افزایش تعداد صاحبان این مهارت ها، صف مددجویان در انتظار خدمت را کاهش 

انشگاهی(، و دوره های تکمیلی) داد. این دوره ها به سه صورت مستقل)دوره های میان مدت، کوتاه مدت و رشته د

مثالً دوره تخصصی پرستاری دیابت برای کارشناسان پرستاری(، و یا بین رشته ای تعریف می شوند. همچنین دوره 

های آموزش مهارتی از نظر تأثیر بر نقش می توانند به صورت افزایش نقش)اضافه شدن وظیفه اسکوپی به وظایف 

مهارت های خدمات آزمایشگاهی( و یا توسعه نقش)اضافه شدن پرستار به تیم پرستاران(، ایجاد نقش )مجموعه 

اسکوپی( عمل نمایند. به هرحال، هر کدام از موارد فوق صرفنظر از مرزهای بین رشته ای می توانند به بهبود کیفیت 

ای مهم برنامه آموزشی خدمات حوزه سالمت منجر شوند و از دیدگاه شغلی با رضایت کارمند نیز همراه شود. از پیامده

مهارتی می توان به ارتقاء مهارت دانش آموختگان حوزه سالمت در زمینه های کاری مرتبط، رفع نواقص و شکاف های 

برنامه های آموزشی و درسی موجود، انطباق برنامه با نیازهای فراگیران و جامعه، ارتقاء شرایط بکارگیری فراگیران در 

ت ارائه خدمات در نظام سالمت و افزایش رضایت مندی ارباب رجوع، بهبود روش های حین استخدام، ارتقاء کیفی

 تدریس، فراگیر و مهارت محور شدن آموزش و ارتقاء سالمت عمومی جامعه اشاره کرد.

خالء آموزش مهارت محور در نظام آموزش پزشکی و نیاز جامعه به متخصصینی با مهارت های جدید، تدوین و 

ای مناسب و مفید را با محوریت مهارت آموزی در حوزه سالمت می طلبد. به همین منظور در اجرای برنامه 

ضمیمه این آیین نامه تعدادی دوره کوتاه مدت مهارت آموزی پشنهاد گردیده است که دانشگاهها می توانند 
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جه به تکالیف مناطق برنامه تفصیلی آن را بر حسب شرایط و مقتضیات دانشگاهی و اسناد باالدستی و نیز با تو

آمایشی، تدوین، تصویب و اجرا نمایند. روشن است که دوره ها محدود به این موارد نبوده و با توجه به نیازهای 

منطقه ای و محلی و بر اساس سند راهبردی گسترش جغرافیایی آموزش سالمت در جمهوری اسالمی ایران، در 

 ش یابند.دانشگاه های مختلف می تواند تغییر و یا گستر

 اعضای کارگروه تربیت نیروهای حد  واسط

 اعضاء درون دانشگاهی  کارگروه)دانشگاه علوم پزشکی ایالم(:          

 جناب آقای دکتر نورخدا صادقی فرد

 جناب آقای دکتر جهانگیر عبدی

 جناب آقای دکترحمید تقی نژاد)مسئول کارگروه(

 روه(سرکارخانم خانم سارا محمدنژاد)کارشناس کارگ

 جناب آقای دکتر مصیب مظفری

 جناب آقای دکترعلی عمارلویی

 جناب آقای دکترشاهین شهبازی

 جناب آقای دکتر محمدرضا سلطانی

 سرکارخانم دکتر ساناز اعظمی

 سرکارخانم خانم معصومه مالک

 سرکارخانم خانم الهام داودیان
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 سرکارخانم زینب سهرابی

 سرکارخانم ملوک جعفرپور

 ف دیرکوندسرکارخانم اشر

 جناب آقای آقای عبداهلل نورمحمدی

 جناب آقای آقایمحمدرضامنصوری

 3اقدامات برای تحقق ماموریت ویژه در سطح منطقه 

جلسه مربوط به کارگروه تربیت نیروهای حد واسط در سطوح دانشگاه علوم پزشکی ایالم و  10تا کنون 

 3نشست مربوط به کارگروه درون دانشگاهی و  7منطقه کالن آمایشی سه برگزار شده است . در این میان 

نشست مربوط به جلسه ی مشترک کالن منطقه آمایشی سه می باشد. در جلسه اول،دوم و سوم که در سطح 

درون دانشگاهی برگزار گردید، نیازهای آموزشی در سطح گروه های آموزشی دانشکده ها مطرح شده و 

نت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این نشست روسای جهت تایید و بازنگری نشستی در سطح معاو

دانشکده ها و افراد ذی ربط دعوت شدند و ضمن برگزاری جلسات، در خصوص کورس های پیشنهادی گروه 

کورس کوتاه مدت و بلند مدت و  73جلسه  3های آموزشی دانشکده بحث و تبادل نظر انجام گردید. و طی 

حد واسط و نحوه ی به کارگیری و اشتغال در این نیروها تدوین شد.  همچنین آیین نامه تربیت نیروهای

در کرمانشاه برگزار گردید،  12/12/95جلسه در نشست کالن منطقه آمایشی سه که در تاریخ  3خروجی این 

آیین نامه(  1ارائه شد و کورس های پیشنهادی و آیین نامه های فوق ذکر مورد بازنگری قرار گرفتند.)ضمیمه 

س های مربوطه جهت اصالح به گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ارجاع شدند و اصالحات کور

که در سنندج  3در نشست مشترک کالن منطقه آمایشی  25/1/95الزم انجام شد . این اصالحات در مورخ 

های حد واسط برگزار گردید، ارائه شد. نمایندگان هر چهار دانشگاه ضمن تشکیل کارگروه تخصصی نیرو
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(در این 4کورس های پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی ایالم را مورد بازنگری قرار دادند.)صورتجلسه شماره 

نشست بنا به پیشنهاد کارگروه تخصصی کورس های بلند مدت که منجر به مدرک دانشگاهی می شدند 

تخصصی قرار گرفت. در نشست های کورس کوتاه مدت مورد تصویب کارگروه  15دوباره بازنگری شد و نهایتا 

بعدی درون دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایالم این کورس ها مجددا توسط گروه های آموزشی مربوط 

مورد بازنگری قرار گرفت و جهت نگارش مشخصات این کورس ها شامل )دروه، مدت،محتوا و ...(ما بین چهار 

اری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم، مسئول مسئول نگارش کورس های پرستدانشکده تقسیم شدند)

نگارش کورس های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان، مسئول نگارش کورس های بهداشت دانشگاه 

(. دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مسئول نگارش کورس های پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شگاه کالن منطقه آمایشی سه،  نشست مشترکی برگزار کرد.ضمن دان 3علوم پزشکی ایالم ضمن دعوت از 

ارائه کورس های پیشنهادی و بررسی آنها مقرر گردید هر چهار دانشگاه در یک فرمت مشترک کورس های 

به دانشگاه علوم پزشکی ایالم ارسال نمایند. ضمنا  26/3/95محوله را تکمیل کنند و در نهایت تا تاریخ 

 (10کورس کاهش یافت.)صورتجلسه شماره  14کورس به  15یشنهادی از تعداد کورس های پ

 اقدامات برای تحقق ماموریت ویژه در سطح ملی

مقرر گردید در جلسات بعدی که کارگروه در سطح کالن منطقه آمایشی سه تشکیل می دهد در خصوص اقدامات 

 در سطح ملی بحث و تبادل نظر گردددر جهت تحقق ماموریت ویژه 

 ی های قابل ارئه در راستای ماموریت ویژهخروج

جلسه مربوط به کارگروه تربیت نیروهای حد واسط در سطوح دانشگاه علوم پزشکی ایالم و منطقه کالن  10تا کنون 

نشست مربوط به جلسه  3نشست مربوط به کارگروه درون دانشگاهی و  7آمایشی سه برگزار شده است . در این میان 

قه آمایشی سه می باشد. در جلسه اول،دوم و سوم که در سطح درون دانشگاهی برگزار گردید، ی مشترک کالن منط

نیازهای آموزشی در سطح گروه های آموزشی دانشکده ها مطرح شده و جهت تایید و بازنگری نشستی در سطح 

شدند و ضمن برگزاری  معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این نشست روسای دانشکده ها و افراد ذی ربط دعوت
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 3جلسات، در خصوص کورس های پیشنهادی گروه های آموزشی دانشکده بحث و تبادل نظر انجام گردید. و طی 

کورس کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین آیین نامه تربیت نیروهای حد واسط و نحوه ی به کارگیری و  73جلسه 

در  12/12/95ه در نشست کالن منطقه آمایشی سه که در تاریخ جلس 3اشتغال در این نیروها تدوین شد. خروجی این 

کرمانشاه برگزار گردید، ارائه شد و کورس های پیشنهادی و آیین نامه های فوق ذکر مورد بازنگری قرار 

آیین نامه( کورس های مربوطه جهت اصالح به گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم  1گرفتند.)ضمیمه 

 3در نشست مشترک کالن منطقه آمایشی  25/1/95و اصالحات الزم انجام شد . این اصالحات در مورخ  ارجاع شدند

که در سنندج برگزار گردید، ارائه شد. نمایندگان هر چهار دانشگاه ضمن تشکیل کارگروه تخصصی نیروهای حد 

(در این 4ادند.)صورتجلسه شماره واسط کورس های پیشنهادی دانشگاه علوم پزشکی ایالم را مورد بازنگری قرار د

نشست بنا به پیشنهاد کارگروه تخصصی کورس های بلند مدت که منجر به مدرک دانشگاهی می شدند دوباره 

کورس کوتاه مدت مورد تصویب کارگروه تخصصی قرار گرفت. در نشست های بعدی درون  15بازنگری شد و نهایتا 

کورس ها مجددا توسط گروه های آموزشی مربوط مورد بازنگری قرار دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایالم این 

گرفت و جهت نگارش مشخصات این کورس ها شامل )دروه، مدت،محتوا و ...(ما بین چهار دانشکده تقسیم 

مسئول نگارش کورس های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم، مسئول نگارش کورس های شدند)

ه علوم پزشکی همدان، مسئول نگارش کورس های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دندانپزشکی دانشگا

(. دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن دعوت از مسئول نگارش کورس های پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ی و بررسی آنها دانشگاه کالن منطقه آمایشی سه،  نشست مشترکی برگزار کرد.ضمن ارائه کورس های پیشنهاد 3

 26/3/95مقرر گردید هر چهار دانشگاه در یک فرمت مشترک کورس های محوله را تکمیل کنند و در نهایت تا تاریخ 

کورس کاهش  14کورس به  15به دانشگاه علوم پزشکی ایالم ارسال نمایند. ضمنا تعداد کورس های پیشنهادی از 

 یافت.
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