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  گفتارپیش

برهه از  در هرو  پر فراز و نشیبی را گذارنده استسیر تحول و تکامل کنون تااز زمان تاسیس دانشگاه علوم پزشکی ایران 

لید و کاربست یازهای جامعه از مجرای توپاسخ به ن ، در اصلِخود ها و راهبردهای کالنرغم تفاوت در برنامهفعالیت علی

  بوده است.دانش همواره مشترک 

های گسترش فناوری اطالعات، تحوالت شگرفی در ماموریت تغییر نیازهای بشر وبا همزمان  سوم یهزارهبا ورود به 

ی پژوهش و موزش، توسعهی جوامع در کنار آدر پاسخ به توسعهدر جهت پاسخ به نیازهای جامعه ایجاد گردید. ها دانشگاه

و یکم قرن بیستهای ها گردید. اما تمرکز بر این ماموریت نیز با واقعیتپاسخ به سواالت ذهن بشر ماموریت نوین دانشگاه

ی سوم، ماموریتی ی حیات خود در هزارهها را برآن داشت تا از گذار پژوهش عبور کرده و برای ادامهمنطبق نبود و دانشگاه

نجام اضمن  تربیت نیروی انسانی بسنده نکرده و آموزش وتنها به های هزاره سوم دانشگاهرو متصور سازند. از این در خور را

و جامعه آفرینی و خلق ثروت را به روی خود ی نوآوری، ارزشای در حوزههای تازههای مختلف، افقدر عرصه پژوهش

 گشوده است. 

  ریزانگذاران و برنامهسیاستهای نسل سوم از نگاه دانشگاه ز پنجره دانشگاه و نیل بهآفرینی و خلق ثروت اارزشانداز چشم

تحول و نوآوری در آموزش علوم  یبرنامهبسیاری از اسناد فرادستی همچون نمانده و در  مغفولکشور  پزشکی علومآموزش 

های ا رصد شاخصتا ب ،اندم پزشکی ماموریت یافتههای علوتبلور یافته که بر این اساس دانشگاه بصورت عمیق و دقیق پزشکی

های فوق منطبق کرده و های نهادی و ساختاری، خود را به استانداردهای دانشگاههای نسل سوم و تکیه بر ظرفیتدانشگاه

ارزش  کند، برای جامعه نیز خلقباشند که در آن دانشی که زایش می هاساز شکل جدیدی از دانشگاهاز این مجرا زمینه

  . کند

نسل  به دانشگاه نیل ،96از ابتدای سال نیز  در سراسر کشور، دانشگاه علوم پزشکی ایراناین گذار پارادایمی  همزمان با

به اکنون تصور خیزش مرزهای آن ممکن است دشوار همترسیم کرده، تصویری که  خودساله  4انداز افق چشمسوم را در 

ند از این رو، س تنها باورپذیر بلکه محقق خواهد شد.ی اعضای دانشگاه نهمعی و مشارکت همهاما با تفکر و خرد ج د،نظر آی

ساز دانشگاه ها، و ارائه راهبردهای تحولبا هدف تبیین اهداف و ماموریت علوم پزشکی ایراندانشگاه  ی راهبردیبرنامه

 .قرار گرفته است نسل سوم مورد بازبینی دانشگاهجهت نیل به 

 یخصوصاً مرکز مطالعات و توسعه، دانشگاه آموزشیدر معاونت  همکارانارکت شی منسجم با مشالت ،این ضرورتاس سبر ا

ی تحول و نوآوری در آموزش علوم برنامههمچون  باالدستیدر این راستا با الهام از اسناد ، شکل گرفت آموزش دانشگاه

ی آموزش راهبردی حوزهبرنامه انداز دانشگاه، و سند چشم عهاهداف برنامه ششم توس نقشه جامع علمی کشور،پزشکی، 

-یرساختی زتوسعه ،برنامهرویکرد غالب در تدوین این . تدوین گردیده استهای نسل سوم سوی دانشگاههدانشگاه حرکت ب

 بوده ین هدفدر حصول به ا های تابعههای آموزشی و دانشکدههای نسل سوم و حرکت منظم و اثربخش گروههای دانشگاه

 . است

  زادهدکتر کوهپایه
 دانشگاه آموزشیمعاون       
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 ریزی به ترتیب الفبا کمیته فنی و برنامه 

 عضو هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش؛ دکتر حمیدرضا برادران

 های نسل سومسوی دانشگاههدبیر کارگروه حرکت ب ؛دکتر امید پورنیک

 ی آموزش مجازیدبیر کارگروه توسعه ؛دهناد دکتر افسانه

 مدیر گروه آموزش پزشکی ؛دکتر کامران سلطانی عربشاهی

 های تحولیدکتر علی کبیر؛ دبیر کارگروه پایش بسته

 نگاری مرجعیت علمینژاد؛ دبیر کارگروه آیندهدکتر سلیمه گوهری

 مدیر امور هیات علمی ؛نژاددکتر علی مظاهری

 ی راهبردی دانشگاهکی؛ دبیر کارگروه بازنگری برنامهدکتر محمدرضا مل

 دکتر مرضیه نجومی؛ مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 خواه؛ مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دکتر سودابه وطن

 های آموزشی ی زیرساختدکتر اکرم هاشمی؛ دبیر کارگروه توسعه

 پژوهی آموزشینشدکتر سودابه هویدامنش؛ مسئول دا
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 تقدیر و تشکر 

سیله از کلیه  شی،  ی همکاران بدینو شکده معاونت آموز شی،   گروه ها،دان های آموز

های تحول و نوآوری در ی بسییتهگانههای دوازدهکارگروه درمانی تابعه، -مراکز آموزشییی

های آموزشیییی و ارانه ن نه نترا  و آموزش علوم پزشیییکی که با ح یییور در نشیییسیییت 

سیییگاسیییگزاری و یدردانی     اند، زخوردهای خود در تدوین این مجموعه همکاری نموده    با 

که  ی آموزش دانشیییگاه کارگروه علمی مرکز منالعا  و توسیییعه  در نهایت از   . شیییودمی

ایییگییاگییر نیی ییش دبیییییرخییانییه تییدوییین اییین سیییینیید بییوده اسییییت، یییدردانییی مییی        

  د.شو
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 دانشگاه آموزشی معاونت راهبردی برنامه

 ماموریت انیهبی

 کشور ازنی کنندهتربیت خالق و متعهد کارکنان و دانشجویان استادان، از مندیبهره با ایران، پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت

  است. پزشکی علوم در نوآور و کارآفرین انسانی نیروی به

 ازهاینی به پاسخ در قدرت و ثروت ارزش، خلق به یگرایتخصص و ایرشتهمیان هایگروه یتوسعه رهیافت بر تکیه با معاونت این

 .پردازدمی جامعه

 اندازچشم

 یتوسعه ایبر را شرایط المللیبین و ملی سطح در هادانشگاه سایر با تعامل در دارد قصد ایران، پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت

 .دآور تدسبه منطقه در کارآفرین و خالق انسانی نیروی تربیت در ممتازی جایگاه و کرده مهیا پزشکی علوم نوین هایفناوری و علوم

 نطقهم سطح در آفرینارزش انسانی نیروی تربیت قطب عنوانبه دانشگاه هایدانشکده برخی نمایدمی سعی دانشگاه، اندازچشم در

 .شوند  مطرح

 هاارزش و اصول

 دانشجویان پرورش و آموزش در محوری عدالت بر تاکید 

 انسانی نیروی ارتقاء و جذب در ساالری شایسته اصل به توجه 

 پزشکی علوم آموزش در تعهدسازمانی و ایحرفه اخالق اعتالی 

 سازی تصمیم و گیری تصمیم در نگری آینده و آرمانگرایی به توجه 

 انسانی نیروی تربیت و آموزش در پاسخگو آموزش رویکرد به توجه 

 دانشگاه آموزشی فرایندهای اصالح در دانشجویان و علمی هیات نظرات از گیریبهره و مشارکتی مدیریت به توجه 

 المللیبین و ملی ارتباطات گسترش بر تاکید با بخشیبرون و درون تعامالت به توجه 

 پاسخگو آموزش و کارآفرینی بر تاکید با ایرشتهبین پیوندهای تقویت 
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 استراتژیک مسائل

 سوم نسل اهدانشگ آموزشی هایزیرساخت کمبود 

  سوم نسل دانشگاه سمت به حرکت جهت در و مقاومت انسانی نیروی نگرشضعف  

 بدون توجه به نیازهای کشور و پذیرش دانشجو جذب 

 متناسب ایتوسعه و مالی منابع جذب به ناکافی توجه 

  نگرش فرایندی و سیستمی در اجرای امور ضعف 

 ای و منفک های جزیرهگیریتصمیم 

 کارآفرین و خالق دانشجویان و اساتید از ناکافی حمایت  

 آموزش توسعه جهت در منابع وریبهره به توجه کمبود 

 سوم نسل نشگاهدا با آموزشی هایکوریکولوم تطابق عدم 

 ارزشیابی جامع سیستم نبود  

 مجازی آموزش توسعه جهت اطالعاتی فناوری و فیزیکی انسانی، منابع کمبود 

 آموزش در توسعه آفرینارزش هایطرح به مالی منابع اختصاص عدم 
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 تحلیل ذینفعان معاونت آموزشی دانشگاه

 پشتیبانی سطح منافع سطح قدرت سطح خارجی داخلی یا عانذینف

 6 7 8 داخلی علمی هیات اعضای

 2 8 3 داخلی دانشجویان

 9 7 9 داخلی هیات امنای دانشگاه

 6 5 6 داخلی بیمارستانها 

 6 7 6 داخلی ها دانشکده

 7 8 6 داخلی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

 6 7 6 لیداخ پارک علم و فناوری دانشگاه

 8 8 6 داخلی مرکز رشد دانشگاه

 3 4 5 خارجی جامعه

 10 5 7 خارجی وزارت بهداشت

 6 4 4 خارجی پرستاری و پزشکی نظام سازمان

 3 3 4 خارجی بیمه سازمانهای

 2 4 6 خارجی بیماران

 5 6 5 خارجی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 3 5 5 یخارج غیرپزشکی و پزشکی علوم دانشگاههای سایر

 4 5 4 خارجی نهاد )سمن( مردم سازمانهای

 5 6 6 خارجی نخبگان ملی بنیاد

 2 6 5 خارجی مرتبط بین المللی سازمانهای
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 داخلی و خارجیمحیط ارزیابی 

  نقاط قوت ضریب رتبه نمره نهایی

 S1 های برتر کشوری به دانشگاه  ورود رتبه 5 3 15

 S2 های دانشگاه نسل سومها و فعالیتانشگاه از برنامهحمایت هیات رئیسه د 9 1 9

 S3 های آموزشی سرآمد در کشوروجود برخی بیمارستان 5 2 10

 S4 آموزشی دانشگاه های علمیوجود قطب 5 2 12

 S5 میان رشته ای   آموزشی های  برنامهوجود  9 4 36

 S6 بین المللیوجود دانشکده داروسازی  2 4 8

 S7 عه ساختار فیزیکی دانشگاهتوس 5 3 15

 S8 در علوم پایه و بالینی کارآفرین نوآور و وجود اعضاء هیئت علمی 7 3 21

 S9 سرآمدی برخی گروههای آموزش دانشگاه  5 2 10

 S10 های آموزشی تعامالت ملی و بین الملی  برخی گروه 4 3 12

 هاقوت

 W1 های اجرایی ضعف نگرش فرایندی در فعالیت 5 3 15

 W2 توجه ناکافی به نتایج پژوهش در آموزش درتصمیم سازی و اجرای فرایندها 4 4 16

 W3 نبود ساختار تشکیالتی مصوب و متناسب با شرح وظایف دانشگاه نسل سوم 7 4 28

 W4 های مطالعاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلیکمبود فرصت 5 3 15

 W5 وههای آموزشی با صنایع و فنآوری های مرتبطکمبود ارتباطات گر 10 2 20

 W6 های بیرونیهای برندسازی دانشگاه برای جذب سرمایه و توانمندیضعف برنامه 6 2 12

 W7 کمبود بانک جامع اطالعاتی از منابع فیزیکی ، انسانی ، تجهیزاتی و ساختاری دانشگاه 4 2 8

  مقاومت در برابر تغییر 3 2 6

  عجم 100  268
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  هافرصت ضریب رتبه نمره نهایی

 O1 ابالغ بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی 8 3 24

 O2 دانشگاه پوشش تحت منطقه در آفرین ثروت های فناوری و صنایع وجود کثرت 12 1 12

 O3 ملی MOOCsراه اندازی مرکز  5 2 10

 O4 ورود دانشجویان نسل دیجیتال به دانشگاه 10 2 20

 O5 حمایت وزارت متبوع از توسعه دوره های مشترک ملی و بین المللی 10 4 40

 O6 کشور علمی نقشه در ای رشته بین دورههای اندازی راه و توسعه به ویژه توجه 8 4 32

 تهدیدها

 T1 خدمات آموزشی هب نسبت درمانی خدمات به بهداشت وزارت بیشتر توجه 7 3 24

 T2 قبلی دورههای ریزیهای برنامه به بهداشت وزارت متولیان توجه عدم 6 2 12

 T3 نیاز به توجه بدون تکمیلی تحصیالت دانشجویان پذیرش افزایش 10 2 20

 T4 دانشگاه آموزشی توان و کشور نیازهای به توجه بدون دانشجو پذیرش افزایش 9 2 18

 T5 دانشگاهی در کالن منطقه ده تراکم رقبای 7 4 28

 T6 های دولتیآفرینی و خلق ثروت در سیستمنبود تفکر ارزش 8 3 24

  جمع 100  264

1 2 3 4 
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 راهبردها 

 سوم نسل دانشگاه راستای در آموزشی هایزیرساخت توسعه .1

 پزشکی آموزش در روز هاییفناور راستای در مجازی آموزش هایزیرساخت توسعه .2

 ایحرفه هایارزش سازینهادینه هدف با ایحرفه اخالق اعتالی .3

 کاریابی راستای در دانشجویان آموزش متوازن و هدفمند سازیبهینه .4

 آموزش حوزه در المللیبین و ملی هایهمکاری برای الزم هایزیرساخت یتوسعه .5

 های آموزشی کشورروههای آموزشی در بین گمرجعیت و سرآمدی گروه .6

 

 سوم نسل دانشگاه راستای در آموزشی هایزیرساخت توسعه: 1راهبرد 

آموزش وینی تکسه دوره تغییر یافته و بنیان جامعه دانش مورد تقاضای اقتصاده رشد فزایند در راستای پاسخگویی بهها دانشگاهنقش 

 که دانشگاه صرفاً مکانی اینستدانشگاه نسل سوم مفهوم د. انرا طی کرده)نسل سوم(  آفرینیارزشنهایت  محوری و درمحوری، پژوهش

در راستای  ،بلکه عالوه بر تولید علم و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز توسعه نیست.های تحقیقاتی پروژه یا انجامو  تئوریبرای یادگیری 

ای عهاین مسیر توس نی، نقش جدایی ناپذیر را درو مفاهیم نوآوری و کارآفریو  بودههای دانش بنیان سازی علم و تأسیس شرکتتجاری

 ایفا می کنند.

رویکرد  زنی و علمی نقشه تدوین محور، دانایی اقتصاد سوی به کشور اقتصادی توسعه چهارم برنامه با توجه به چرخش نیز ما کشور در

 دانشگاه” علوم و بهداشت به مفاهیم  هر دو وزارت ، در(بنیان دانش اقتصاد) مقاومتی اقتصاد برنامه براساس محور توسعه اقتصادی دانایی

 نگریسته شده است. ویژه شکل به “سوم نسل دانشگاه”و  “کارآفرین

 های نسل سوم:های حرکت به سوی دانشگاهپیشران

 عدم توانایی دولت در تأمین بودجه مالی تحقیقات پیشرفته پزشکی 

 شانها جهت حفظ مزیت رقابتیترک با دانشگاهتمایل مراکز خصوصی و صنعتی برای انجام تحقیقات مش 

  ها برای جذب بهترین دانشجویان، اساتید و قراردادهای تحقیقاتیرقابت دانشگاه 

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

 ای در دنیای امروزرشتهنیاز به تحقیقات بین 

 آموزش نیاز به ارتقای کیفیت 

 یک صورت های نسل سوم، بهسوی دانشگاه به حرکت” پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت آموزشی معاونت تحولی یبرنامه در

رکت در قالب بسته ح را خود ایتوسعه و آموزشی برنامه بنیادین گردیده ها درخواستدانشگاه از و است شده گرفته نظر در بسته ویژه

در سرلوحه اهداف و  های هزاره سومحرکت به سوی دانشگاه شعار همچنین. نمایند تدوین نسل سوم به سوی دانشگاههای

توسعه  ایران به پزشکی علوم دانشگاه معاونت آموزشی لذا در برنامه راهبردی قرار گرفته است،علوم پزشکی ایران های دانشگاه برنامه

توان موارد های مورد توجه این راهبرد میاز جمله حیطه رداخته شده است.های آموزشی در راستای دانشگاه نسل سوم پزیر ساخت

 زیر را نام برد:

 علمی هیات اعضای آموزشی نقش ارتقای و انسانی سرمایه توسعه 

 جامعه نیازهای به پاسخگویی راستای در هاکوریکولوم ارتقای 

 یفرابخش هایظرفیت بر تمرکز با ایرشتهمیان هایبرنامه یتوسعه 

 حضوری( -مجازی) سالمت آزاد آموزش هایبرنامه توسعه 

 غیرحضوری و حضوری مداوم آموزش هایبرنامه ارتقا 
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 ای در جهت خلق ثروت دانش بنیاناه و نیازهای آموزشی ملی و منطقههای موجود دانشگشناسایی ظرفیت 

 فناوری و صنایع در آموزشی هایگروه با مرتبط هایفرصت بانک ایجاد 

 آفرینارزشهای شجویان مقاطع مختلف در حوزه دانشهای داننامهمادی و معنوی از پایانهای حمایت 

 پزشکی های نوینفناوریهمکاری با صنعت در حوزه  یفراهم ساختن زمینه 

 پزشکی آموزش در روز هایفناوری راستای در مجازی آموزش هایزیرساخت توسعه: 2اهبرد ر

 آن نقش تواننمی که شده فراگیر حدی تا روزمره زندگی در تکنولوژی از و استفاده اسـت اطالعـات ـش ودان علم، دنیای امروز دنیای

 ازیمج آموزش کرد. کاربرد درس کالس در حضور سنتی هایروش به محدود را یادگیرنده گرفت و آموزش نادیده یادگیری در فرایند را

هایی یویژگ بوده و با توجه به مطرح فعلی شرایط در اطالعات فناوری توسعه کلیدی مسائل از یکی عنوان به پزشکی نیز درآموزش

با گسترش و پیشرفت آمـوزش  .باشدمی اهمیت حائز بسیار آموزشی حوزه این در یادگیرنده وقت کمبود و اطالعات باالی مانند حجم

احـی، رادیولـوژی و سـونوگرافی، علوم بهداشـتی، ـای مختلـف از جملـه آمـوزش جرهعلوم پزشکی از آن در زمینه ، آمـوزشمجازی

 .طب سالمندان، علـوم پرسـتاری، طـب اورژانس و.... بهـره جـسته اسـت و رونـد استفاده از آن رو به گسترش است

نی اانس در گرو اعتالی نظام آموزش عالی سالمت است که وظیفه تربیت و تأمین منابعنظام سالمت  حقق اهداف تحول همچنین ت

عه وسبه ت آموزش علوم پزشکی های تحول و نوآوری درکارگروه و بر همین اساس یکی از  کارآمد را برای اجرای این برنامه بر عهده دارد

 اتو امکان مجازی فضای با استفاده از دنیا معتبر هایا باید همانند دانشگاهلذ اختصاص یافته است. آموزش مجازی در علوم پزشکی

   اندیشید. آموزشی های برنامه در تکنولوژی افزون روز تغییرات و تسهیالت از برای بهره بردن تمهیداتی مدیا، مولتی جدید

ضروری های علـوم پزشـکی در دانـشگاه نسازی و حین اجــرای آقبل از پیاده موزش مجازیها و استانداردهای آزیرسـاخت توسعه

 آموزش مرکز مانند ایجادتوان به زیر ساخت فناوری . از جملـه میدارند برنامهموفقیـت در موفقیت و یا عـدم  مهمینقش  باشد ومی

با همین رویکرد معاونت آموزشی  .اشاره نمود متخصص انسانی نیروی جذب و هاکوریکولوم سازیو ظرفیت سازیشبیه مجازی و مرکز

های آموزش مجازی در راستای در راهبردها به توسعه زیر ساخت یمجاز آموزش پیشگامان به عنوان یکی از ایران پزشکی علوم دانشگاه

 های روز توجه نموده است.فناوری

 مجازی آموزش مرکز ایجاد 

 تکنولوژی بر مبتنی بالینی هایمهارت مرکز و سازیشبیه مرکز یجادا 

 سازیمجازی با انطباق و هاکوریکولوم سازیظرفیت 

 های بالینی متناسب با نیازهای گروه های آموزشیتقویت تجهیزات مرکز آموزش مهارت توسعه ساختار و 

 های مختلف های بالینی برای دانشجویان رشتههای اختصاصی آموزشی مهارتطراحی ماژول 

 های بالینیبخش های درس تئوری وهای نوین آموزشی در کالسفراهم آوردن زمینه اجرای روش 

 

 ایحرفه هایارزش سازینهادینه هدف با ایحرفه اخالق تالیاع :3 دراهبر

 همیشه فرد شودمی باعث که است پزشک و پزشکی رفتارهای دانشجویان علوم و هادیدگاه مجموعه پزشکی گری در علومایحرفه

 ایدهگستر معنای و یافته ایویژه اهمیت و معنی پزشکی در گری ایحرفه امروز، جهان در. بداند شخصی منافع بر مقدم را بیمار منافع

 نبی تعامالت در اطمینان و اعتماد برقراری سبب که شودمی گرفته نظر در رفتارهایی مجموعه به گری ایحرفه. گیردمی بر در را

 . گرددمی جامعه و بیمار با پزشک
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 حتراما درستکاری، و شرافت پذیری،مسئولیت و ناسیشوظیفه دوستی،نوع: شمرد بر موارد این در توانمی را گری ایحرفه اصلی ابعاد

 ایرفهح تعهد و اخالق به توجه ضرورت آمده، پیش سالمت خدمات ارائه در که دراماتیکی تغییرات با. عدالت و شغلی تعالی دیگران، به

ای همهارت انجام در او مهارت و بالینی قضاوت و پزشکی دانش به تنها نه پزشک توانمندی.  است یافته افزونی روز اهمیت پزشکی

 وزشآم. تام دارد بستگی نیز ای حرفه تعهد به او پایبندی و اعتقاد و پزشکی اخالق های اعتقادات ذهنی و آموزه  به بلکه پزشکی

 هکی بو سایر حرف پزش پزشکان پایبندی توسعه برای بستری تر، وسیع معنای در و دانشگاه ها اصلی وظایف از یکی پزشکی اخالق

 .است گرفته قرار ویژه توجه مورد اخیر سالهای طی رو این از و بوده ای حرفه اخالق

 ودش دانشجویانی تربیت سبب همچنین و بهتر آموزش تضمین تا در این حوزه مطرح گردیده جدیدی های نگرش مطالعات، براساس

 دارندمی دریافت زیادی هشدارهای پزشکی، آموزش تخصصانم و پزشکان بیماران، امروزه. باشند دارا را انتظار مورد های توانایی که

 رفاه و سالمت دیدن صدمه جز اینتیجه که است شده گری ایحرفه ماهیت تهدید و ایحرفه تعهد از گریز دچار علوم پزشکی  که

  .و پیراپزشکان ندارد پزشکان روحیه و بیماران

 زشآمو فراگیران به تحصیل دوره از مقطعی در درسی واحد دو  قالب در را  زشکیپ اخالق بخواهیم که است ایگرایانهغیرواقع انتظار

 رداختنپ شد. خواهد علوم پزشکی  دانشجویان بین در رفتار، آن ترویج باعث سادگی به ایغیرحرفه رفتارهای به رسیدگی عدم .دهیم

 هرتش حفظ کارکنان، رضایت بهبود باعث دهید، انجام ار درست کار کند مشخص که این بر عالوه تواندمی ایغیرحرفه رفتار یک به

 وضیحاتت به توجه با .شد خواهد مولدتر کاری هایمحیط و ریسک مدیریت درسی، برنامه بهبود و پیشرفت بیمار، ایمنی بهبود موسسه،

 دانشگاه در اخالق اعتالی  ینکها و دانشگاه سطوح همه در پزشکی اخالق کردننهادینه  جهت در دانشگاه ماموریت به توجه با و فوق

 رییادگی الزم پیامدهای به دانشجویان اینکه از اطمینان و ارزیابی فرآیند در مشارکتشده است  قلمداد مهم آموزشی هایبسته از ها

 ملع القیخا که باشد .های اصلی دانشگاه های علوم پزشکی استو سیاست  مهم هاینقش از یکی اند،یافتهو اخالق نهادینه دست

بر این اساس موارد  .شود علوم پزشکی پذیرفته  جامعه افراد همه ضمیر و ذهن در همیشگی و دائم ارزش و باور یک عنوان به کردن

 گردد:ای مطرح میزیر در راستای توسعه اخالق حرفه

 ای به کوریکولوم آموزشی دانشجویانهای حرفهای و مهارتاضافه نمودن مباحث اخالق حرفه  

 ها و تعیین شرح وظایف آنهاای در دانشکدههای اخالق حرفهتشکیل کمیته 

 های تخصصیصورت مولتی مدیا متناسب با رشته های ارتباطی بههای آموزشی مهارتطراحی دوره 

 سازی در این زمینهای در هر سال و الگوهای مطرح در اخالق حرفهمعرفی اساتید پیشکسوت و چهره 

 بالینی  و پایه آموزش در ایحرفه اخالق راهنمای و استاندارد سازیپیاده و تدوین 

 پزشکی اخالق درسنامه سازیپیاده و تدوین 

 ایحرفه اخالق تحقیقات مرکز تاسیس 

 ایحرفه اخالق مبانی اساس بر اساتید ارزشیابی نظام اصالح 

 آموزش حوزه در المللیبین و ملی هایهمکاری برای الزم هایزیرساخت یتوسعه: 4راهبرد 

دارد. در این راستا و به منظور سرعت بخشیدن به  توسعه وگسترش مرزهای دانش نقش بدیهی در رشد و تعالی جامعهبدون شک 

المللی نهای بیالمللی نمودن عرصه آموزش، گسترش فعالیتو تسهیل و تسریع در بین ایرانتوسعه علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 های فراوان برای دانشگاه در امور آموزشی منجر گردد. فرصت تواند به ایجاد و خلقدانشگاه می

 گاهحوزه آموزش دانشمأموریت  های آموزشی دانشگاه،و گروه تحصیلی یهاگیر رشتهها و تنوع چشمه گستردگی فعالیتبا توجه ب 

 یجامعههای دانشی در حضور فعال در رقابت، دهی رشد علمی و فناوری در جامعه جهانیاثرگذاری و جهت المللی،در بعد بین
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 یان ودانشجو ،جذب اساتید، هاها و مراکز آموزشی و پژوهشی و درمانی معتبر دیگر کشورتعامل و مشارکت با دانشگاه المللی وبین

 در دانشگاه علوم پزشکی ایران است.  پژوهشدانش پژوهان خارجی داوطلب به آموزش و 

 المللیدانشگاه در سطح بین آموزشی -بستری برای معرفی و توسعه علمی  ایجاد 

 های آموزشی در ابعاد بین المللیعنوان فرصت مطالعاتی جهت مشارکتبه استادانحضور یجاد زمینه و بستر مناسب جهت ا  

 علمی هیات و دانشجویی سطح در دانشگاهیبین ملی تعامالت ارتقای 

 علمی هیات و دانشجویی سطح در دانشگاهیبین المللیبین تعامالت ارتقای 

 درمانیریت توریسمالمللی با محوارائه خدمات در حوزه سالمت در سطح بین  

 کاریابی راستای در دانشجویان آموزش متوازن و هدفمند سازیبهینه: 5راهبرد

 حتت را افراد هدایت و آموزش فرایند که است اتفاقی تکنولوژیک سریع هایدگرگونی و تحوالت جمعیت، ، افزایشانفجار اطالعاتی

 ،ارزش آفرینی آموزش عهده گرفتن نقش جهانی، و بر تحوالت با یآموزش اهداف و دروس نمودن متناسب رو این از دهد، می قرار تاثیر

 .ان بزرگترین نهاد آموزش کشور استنوعها بهاز وظایف اصلی دانشگاه دانشجویان خالقیت افزایش و کارآفرینی

 اثر بودن مشخص یزن و گراییعمل ویژگی در تغییر خالقیت، عدم و رویاپردازی فکری، سالست از مهمترین وظایف دانشگاه ایجاد  

 باشد. امروزهمی گراییعمل بر مبتنی آموزشی نوین هایریزیبرنامه و بازنگری آن هایمجموعه زیر و خالقیت تقویت بر آموزش

  .شودمی محسوب رشد به رو کشورهای در توسعه هایشاخص از یکی کارآفرینی

جامعه، از وظایف  ضروری نیازهای از یکی عنوان به کارآفرینی گفرهن گسترش و توجه اساسی به اهداف آموزشی  به منظور تعمیق

ی و گانگیزهغفلت بیشتر در این زمینه منجر به بی تری است.ها بوده و نیازمند توجه جدیریزی آموزشی در دانشگاهطراحان برنامه

 و اشتغال، بیکاری معظل کار، ویایج متخصص نیروهای و دانشگاهی التحصیالنفارغ انبوه .نسل مولد کشور خواهد شد دلسردی

سازی و هدفمند نمودن متوازن ی کوچکی برای توجه و ضرورت بهینههامثال گاز و نفت زیرزمینی دخایر و منابع بودن پذیرپایان

 تولید لد،مو اشتغال توسعه و نوآوری و خالقیت بروز زمینه آفرینی کار آموزش طریق از توانمی و دانشجویان است آموزش و پرورش

 تکامل است موثر کشور جانبه همه کمال و توسعه در که نظام اقتصادی پیشرفت و استقالل تا نموده فراهم را کشور در سرمایه و ثروت

 . یابد حقیقی

 کافی، در نظر بگیریم  و بدانیم از تالش و زمان اختصاص طریق از متفاوت، و ارزش با چیزی خلق اگر کار آفرینی را  فرایند

 حالت به نسبت را آنها ارزش تا کندمی  ترکیب هم با را سرمایه و کار نیروی ، منابع که است کسی کارآفرین اقتصادی، ظرکارشناسانن

 .ایمه این استراتژی را درک نمودهارزش  توجه ب. یابد افزایش اشاولیه

 یتهاخالقیباور در انیبا هدف ارائه فرصت به دانشجوی نوآورو  تخالقیاز  تیحما ستمیاکوسهدفمند کردن آموزش به منظور خلق 

 توجه، دانشگاه یاجتماع یفضا یو شاداب ی سرزندگ ت،یخالق ،یخاص به نوآور توجه فناورانه یکسب و کارهای انداز خودجوش و راه

از مهمترین دستاوردهای  انشگاهد یو پژوهش یآموزش آموختگان بدون انحراف از اهداف دانش اشتغال تیقابل یارتقا یها نهیبه زم

رسیدن به این استراتژی می باشد . آگاهی از نیاز ذی نفعان و مسئولیتها و تکالیف محوله به فارغ التحصیالن گروههای مختلف منجر 

 به متوازن بودن آموزش و هدفمند بودن بیش از پیش آن خواهد شد .

 آموزشی هایگروه با مرتبط هایفناوری و صنایع اطالعاتی بانک ایجاد  

 دانشجویان ویژه کارآفرینی پودمانی هایدوره توسعه 

 ای رشته بین هایبرنامه در دانشجویان همزمان تحصیل سازی ظرفیت 

  یهادوره در ویژههب های معتبر دنیابا دانشگاه علوم پزشکی های آموزشی و تبادل دانشجویانهمکاریفراهم ساختن زمینه 

 تحصیالت تکمیلی

 کارآفرینی هایجهت تقویت مهارت دانشجویان مدت توانمندسازیهای کوتاهطراحی دوره 



  

 

 15   1396 – 1400نسل سوم  سوی دانشگاهی راهبردی معاونت آموزشی در راستای حرکت بهنویس اولیه برنامهپیش   

 

 های آموزشی کشورهای آموزشی در بین گروه: مرجعیت و سرآمدی گروه6راهبرد 

رشد و تعالی یک شک بدونشوند. موزشی دانشگاه محسوب میآی هابستر و جایگاه برای رسیدن به هدف هترینب های آموزشیگروه

 نیازمند وجودو سرآمدی یک گروه آموزشی . بالندگی باشدیسر نمیمدورنگر و نگاه یا افق بلند مدت  تفکر دونبگروه آموزشی 

 . مربوطه استهای زیرساخت

ی ضمن معرفضرورت دارد  نابراینبگردد. محسوب می ارتقا و تعالی دانشگاه، فرصت مناسبی برای هاروهگهای مندی از توانمندیبهره

ر ب نده نیز در نظر گرفته شود. ای جهت رشد و توسعه در آیرنامهبانشگاه به مجامع علمی دهای ها و موفقیتترین توانمندیبرجسته

های تحول و همزمان با معرفی بسته 1394سال مرجعیت علمی از سرآمدی و دستیابی به  اندازشمچاساس متون باالدستی کشور، 

 آغاز به کار کرد. نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح کشور 

 یتکشور را به سمت مرجع ست کههاآنهای ویژه از ارائه حمایت د وتوانمن، دسرآمهای جموعهمناسایی ش، این برنامه اندازشمچ افقر د

نظام  یکارآمد و یکارآی نبرد باال و اساختاره بازنگری  وگر رد وقف زانداچشم فهد هب لنی. دهدمیطقه و جهان سوق علمی در من

بایست در پاسخگویی خواهان سرآمدی در مقایسه با رقبای خود، می هاییونیت ،در این میان. اشدبمی  رکشو یتحقیقاتی و فناور ،علمی

 . کند رکتحود خ دانش رب کیهتبا  امعهجبه نیازها و انتظارات 

ت در آن قابلیت کسب مرجعی یراناهایی که دانشگاه علوم پزشکی تبیین حیطه ،ی آموزش دانشگاهحوزهدر  اهبردر ینمنظور تحقق اهبن بنابرای

 پذیرد. ر جهت تحقق این هدف صورت میدمنابع و امکانات  سیجب پسسامری ضروری است دارد، و سرآمدی علمی 

 فت: توان در نظر گرهای دانشگاه موارد ذیل را میسرآمدی و مرجعیت گروهخصوص در 

 های شاخص دانشگاه در جهت توسعه و سرآمد سازی آنها در کشورشناسایی ظرفیت 

 های تحت پوشش دانشگاهاستانداردهای آموزشی در دانشکده ارتقاء 

  هاتوانمندی و حمایت از ایشان در جهت توسعهشناسایی اساتید برتر 

 

 


