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ی غيرهدفمند بشدت رپهيز كنند؛ چون اين، والن آموزش عالی بايد از توسعهود. مس ی آموزش عالی بايد رد جهت هدفها باشتوسعه

هم اتالف مال است، هم اتالف و ضاعي كردن منابع انسانی است. بايد مينيبب هچ الزم داريم، بايد مينيبب هدف چيست 

نارباين ربحسب نیاز، دنبال اهداف و هب كجا ميخواهيم ربسيم؛ رب اساس آن، فضای آموزشیِ آموزش عالی را توسعه دهيم. ب 

ی علوم و فناوری بايد احصا  ی خیلی حساس و مهمی است. نیازاهی اصلی كشور رد حوزههلاخودمان باشيم. هب نظر من اين مس

چقدر رزيی شود؛ معلوم شود هك هچ تعداد دانشجو می خواهيم، ی علوم انسانی هم همين جور؛ رب اساس اينها ربانهمشوند؛ رد زمينه

 .اه  بايستی تعليم و تعلم پیدا كندرا الزم داريم، رد هچ سطوحی اين رشته  ییاهدااگشنه می خواهيم، هچ رشته

 

 كشور یوالن آموزش عال ودااگشنه اه و مس  دیبا اسات  داريرد د ی مقام معظم رهبر  اانتیب 
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 جناب آاقی دکتر روحانی 

 رياست محترم جمهور 

 

شووند ووووری بقبوت یواپي ووا  میوان دووردم دارد. دوردم موا دنبووال ايون ی هك اموور بي وار میكشوور موا از اظوواک زپشوکی، ،راقبووت، اقبقبوت و موبو بوت خووو ی رد

ا هووم  ووم قووود. بگيرنوود. ايوون خیلووی مهووم اسووت. رووبال. اخصطووور قووود. م هبوصووا. ورتووی نیوواز هب  راحووی نوویت دام. و وو   نوود هك رد اریان خیلووی  ووم قووود و رد دنیوو

  .ادروز كسی دنبال بقبت یواپي ا نيست

 ...اه بسیار اقب  مالحظه استاين هب معنای موبو بت زپشکی ماست. پيشرفت
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  یر بهداشت، درمان و آموزش پزشکيمقدمه وز

 به نام خدا

 

هاي پس از انقالب اسالمي، خودكفايي در تأمين كي از دستاوردهاي شگرف نظام جمهوري اسالمي ايران در طول دههي

منابع انساني حوزه سالمت از مجراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي و ارتقاي آموزش عالي نظاام ساالمت اسات  

بوم، تا حد مناسبي نيازهاي منااط  متتلاك كشاور باه امروز به مدد حضور اساتيد محترم و جوانان پر توان اين مرز و 

 هاي گوناگون كاردان، كارشناس، پزشك و متتصص مرتفع گرديده است رده

اما امروز زمان آن رسيده است كه گسترش جديد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي نظام سالمت بر مبناي يك منط  

زمينه براي ارتقااي مناابع انسااني مبتناي بار  شده و از اين مجرا، و الگوي متناسب با شرايط روز كشور باز سازماندهي

 گسترش عدالت آموزشي بيش از پيش فراهم گردد 

آمايش سرزميني آموزش عالي نظام سالمت، سياستي است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس اسناد 

ستي مرتبط با اين تكليك از سالها پيش در مجموعاه وزارت كند  تدوين سند سياباالدستي اتتاذ نموده و آن را رصد مي

درمان و آموزش پزشكي آغاز شده و در نشستها و همايشهاي متتلك مورد بحث و تباادل نظار اارار گرفتاه  بهداشت،

 است 

ا دارد سازي اين سند صورت گرفت كه جهمزمان با آغاز به كار دولت تدبير و اميد، تالش مضاعفي براي تدوين و اجرايي

از متوليان امر از جمله جناب آااي دكتر ضيايي و جناب آااي دكتر يزداني ادرداني گردد  سند حاضر حاصل زحمات اين 

سازي اين سند گاامي شود  اما پيادهعزيزان و ساير همكاران ايشان در حوزه معاونت آموزشي است كه تقديم حضور مي

پس از تصويب در شوراي عالي انقاالب فرهنگاي، الزم اسات باراي آن بسيار دشوار و در عين حال اثربتش است كه 

ريزي گردد  خوشبتتانه با حضور جناب آااي دكتر الريجاني به عنوان معاون آموزشي و با پشتكار و تالشي كه از برنامه

 سازي اين سند نيز به خوبي پيش خواهد رفت ايشان سراغ داريم، مسلماً روند پياده

تقرار اين سياست در نظام آموزش عالي حوزه سالمت، شااهد اعاتالي عادالت در آماوزش و در نهايات اميد است با اس

 ارتقاي سالمت در كشور عزيزمان ايران باشيم  توفي  همگان را از خداوند متعال خواستارم 

 

 دكتر سید حسن هاشمی

 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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 گفتار پیش

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 های جنبه تواند مي و کند مي اشاره انساني جوامع شرفتيپ درك برای تحليلي چارچوب يك به که است مفهومي توسعه

 متوازن، غير و متوازن توسعه پايدار، توسعه چون مفاهيمي همچنين بگيرد بر در را ها پيشرفت اين از متفاوتي و مختلف

 و رشد مقوله به نحوی به آنها همه و شوند مي برده بکار روزمره که است عباراتي از...  و یفناور توسعه سرزميني، توسعه

 شاخص يعلم ازمنابع بسياری در دارد، وجود جلو به رو حرکت هميشه توسعه در. کنند مي اشاره جامعه  نوسازی و تکامل

 .آورند مي بحساب توسعه های شاخص مهمترين از را انساني توسعه

 نيز پزشکي علوم بخش در. گرفت بسياری سرعت اسالمي انقالب از بعد کشور در مختلف حسطو در انساني نيروی تربيت 

 های عرصه شدن اضافه و سال 93 حدود طي در  و پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت تشکيل از بعد بخصوص

 در سالمت خدمات دهکنن هيارا یروهاين بخش در بخصوص متخصص انساني نيروی کمبود پزشکي آموزش  به معتبر درماني

 . گرديد مرتفع زيادی حد تا ها طهيح از بسياری

 رشيوپذ شدند سيتاس کشور بزرگ های شهرستان از بعضي در حتي و ها استان مراکز تمام در پزشکي علوم های دانشگاه

 پس حاضر حال در ، ديگرد برابر چند زين آموختگان دانش تعداد بعد سال چند و برابر چند يکوتاه مدت ظرف در ها دانشگاه

 برنامه با و هدفمند بصورت را توسعه اين است الزم کشور یفور و هياول یازهاين رفع و بهداشت وزارت تشکيل از سال 93 از

 ولي بود کشور نياز مورد هنوز گشت مي سيتاس که جديدی عالي آموزش مرکز هر قبل دهه  دو در اگر. رديگ انجام مشخص

 .ميده گسترش را سالمت بخش عالي آموزش است الزم کجا در و چقدر که  ميريبگ نظر در ار نکته نيا بايد امروز

 ينوع گسترش اين ولي ميا داشته گذشته دهه 1 طول در که یريچشمگ گسترش وجود با که باورند اين بر متخصصين

 قبل از اهداف با متناسب و هدفمند ضمناً و است دهينگرد توزيع سرزمين عرصه در بخوبي و است  متمرکزبوده گسترش

 .است نبوده نيز شده تعيين

 خدمات و پزشکي علوم های دانشگاه بهداشت، وزارت عملياتي واحدهای اينکه به توجه با پزشکي آموزش بخش در البته

 تا باشيم داشته پزشکي علوم دانشگاه يك حداقل استان هر در که است بوده الزم قانون طبق و هستند درماني بهداشتي

 و اند يافته استاني يآمايش آرايش نوعي بهداشت وزارت به وابسته های دانشگاه لذا دهند انجام را بهداشت وزارت ماموريتهای

 .اند يافته گسترش سرزمين عرصه در ازين با متناسب و بخوبي نوعي به

 اساساً آيا م؟يينما عمل بايد چگونه ها شهرستان در سالمت عالي آموزش توسعه برای اين از پس  که نجاستيا سوال ولي

 در يعال آموزش توسعه یالگو ايآ م؟يينما داير سالمت علوم آموزشي مرکز يك کشور در شهرستان هر ازای به که است الزم

  رد؟يگ يم انجام يدولت ريغ و يدولت يعال آموزش یبخشها ريسا در که باشد آنچه مشابه ديبا سالمت بخش

 کرده هيارا را يمستندات بحال تا یالديم 43 دهه از 1يعال آموزش در انبوه ديتول يجهان اتيبتجر خصوص در سند نيا در ما

 توجه با يول ميا کرده یادآوري را باشد يم کشور درهر توسعه مطلوب یشاخصها از 2جامعه دانش سطح شيافزا نکهيا و ميا

                                                           
1 Massification 
2 Capital knowledge 
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 یاستراتژ موضوع نيدرا ديبا يم است آن یريکارگب مسوول هم و يانسان یروين تيترب مسوول هم بهداشت وزارت نکهيا به

 .رديگ بکار یکارآمد و قيدق

 پزشکي علوم دانشگاه نظر زير که هستند درماني ، بهداشتي های شبکه ها شهرستان در بهداشت وزارت سازماني واحدهای

 و بهداشت سطح پايش و اشتيبهد های شاخص بهبود در خوبي بسيار عملکرد ها شبکه اين نمايند مي فعاليت مربوطه استان

 نيا مجموعه ريز در و شهرستان سطح در بهورزی آموزش مراکز بحال تا. اند داشته کشور نقاط اقصي در مردم سالمت

 بوده کشور یروستاها و شهرها در ها شبکه تيموفق یها هيپا  از بهورزها نيا تيفعال و اند داشته آموزشي فعاليت ها شبکه

 مشخصات ها،يماريب یالگو در راتييتغ و جامعه سواد سطح شيافزا و يفرهنگ و ياجتماع راتييتغ هب توجه با يول است،

 و یروزآمدساز بمنظور ها شبکه سطح در يراتييتغ است الزم  يزندگ نينو یها وهيش و يتيجمع گذار و كيدموگراف

 از استفاده به رو شيپ سند در لذا شود، جاديا سالمت یها شاخص شيپا و سالمت یارتقا و حفظ در آنها عملکرد یکارآمد

 شده اشاره ها شهرستان سطح در آنها به يپزشک آموزش در یبزرگتر نقش دادن و يپزشک آموزش درتوسعه ها شبکه نيا ساختار

 .است

  ميباش داشته ازين با متناسب و متوازن توسعه ميبتوان نکهيا یبرا حاضر حال در که است الزم شگفتيپ مطالب به توجه با 

 یروين تيترب ييها بخش چه در نکهيا و کنيم؟ تربيت را آنها بايد کجا اينکه و داريم؟ نياز انساني نيروی به چقدر  ميبدان

 م؟يده شيافزا را يانسان یروين تيترب و ميينما یشتريب تمرکز ديبا ييتهاياولو چه در و ميکن متوقف يحت اي و کم را يانسان

 تيترب یروهاين و کشور ازين يميدا بطور که هوشمند مجموعه كي به ازين بلکه باشد يمقطع دينبا راتييتغ نيا نکهيا ضمن

 .  است محسوس شدت به دهد گزارش ريگ ميتصم یها نهاد به و کرده رصد قيدق بطور را ليتحص حال در و شده

 آموزش بعد و يابد توسعه بايد نطقهم يك اول اينکه است کننده تعيين و مهم نقشي منطقه يك توسعه در عالي آموزش نقش

 شود؟ داده توسعه نيز عالي آموزش زيرساخت، يك بعنوان و منطقه يك توسعه با همزمان اينکه يا و شود؟ مستقر آن در عالي

 در عالي آموزش که است نيا آن يمعن بپذيريم را اول نظريه اگر شود داده پاسخ و بررسي بخوبي بايد  که است يموضوع

 منطقه اين در دانشجو و استاد برای مناسب زندگي شرايط و هوا و آب امکانات، داشته، ينسب مزيت که شود مي تقرمس جايي

 باشد، داشته نيز  يمناسب اقتصادی سودآوری تواند مي حتي و کرده پيشرفت بسرعت عالي آموزش شرايط اين در است موجود

 بعنوان عالي آموزش از ما دوم فرض در. اند يافته توسعه الگو ناي با جهان در خصوصي عالي آموزش موسسات از بسياری

 اقتصادی توجيه منطقه اين در "ابتدا عالي آموزش واحد يك سيتاس يعني کنيم مي استفاده ای منطقه توسعه ساخت زير يك

 نيا شرائط بهبود یبرا يلعا آموزش واقع در و م،يينما صرف آن توسعه و ايجاد برای توجه قابل هايي هزينه بايد مي و ندارد

 مناطق نيا ياجتماع و یاقتصاد وتوسعه شرفتيپ با بعدها شايد يول است، شده مستقر مردم و جوانان یماندگار و مناطق

 .شود مزيت یدارا نيز عالي آموزش توسعه

 نيروی تيترب های هزينه هک است طبيعي اند يافته توسعه و ايجاد الگو اين با کشور در يدولت  عالي آموزش مراکز از بسياری

 انتخاب يگزين بومي قيطر از اگر شده تيترب انساني نيروی ولي. است باال شرايط اين در علمي اتيه ماندگاری و انساني

 آن در زندگي شرايط بهبود و منطقه ای توسعه های شاخص بهبود باعث توانند مي و داشته باالتری ماندگاری شانس شوند

 يعال آموزش الگو نيا با موارد اين از بسياری در که ايم نداشته ای چاره گذشته یسالها يط در که است بديهي. شوند منطقه
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 آموزش استقرار ريتاث و روش نيا های مزيت توانيم مي حاضر حال در که است ذکر به الزم البته م،يده توسعه را کشور در

  مردم به خدمات هيارا سطح ريچشمگ بهبود و يپزشک علوم یههادانشگا استقرار در بخصوص را کمتربرخوردار مناطق در عالي

  .يمينما مشاهده عينه به

 نيروی تربيت 1333 ايران انداز، چشم برنامه اهداف به رسيدن برای سالمت علمي جامع نقشه در بهداشت وزارت تکاليف از

 .باشد يم است دهش مشخص نقشه اين در آن اولويتهای که مقاطعي و رشته در نياز مورد انساني

 .شود داده پاسخ اساسي سووال پنج به بايد بخش اين در انساني نيروی تربيت برای

 يابند؟ توسعه بايد نيسرزم عرصه در الگويي چه با پزشکي علوم های دانشگاه و عالي آموزش موسسات .1

 بايد کشور علمي امعج نقشه و انداز چشم سند اهداف به رسيدن و کشور نياز نيتام برای مقاطعي و رشته چه .9

 يابند؟ توسعه يا شوند انجام

 و شود برآورده کشور نياز هم که شوند تربيت بايد سالمت حوزه در مقاطعي و رشته چه در و دانشجو تعداد چه .1

 نشويم؟ بخش اين در انساني نيروی تورم دچار هم

 ريم؟دا نياز ها شاخص اين به رسيدن برای علمي اتيه و اعتبارات امکانات، چقدر .3

 دهيم؟ ارتقا جهاني استانداردهای و کشور نياز اساس بر را شده تربيت انساني نيروی کيفيت بايد چگونه .3

 بايد خود جای به که دارد جهاني تجربيات مالحظه و طوالني های بحث و مطالعات به نياز کدام هر که است سوواالتي اينها

 .شود انجام

 طي در است پزشکي علوم دانشگاههای و سالمت عالي آموزشي موسسات سعهتو الگوی تعيين که اول سووال خصوص در 

 جمهوری در سالمت عالي آموزش جغرافيايي گسترش راهبرد "عنوان با سند يك توليد منظور به و مند نظام فعاليت يك

 شد آغاز حوزه اين رد نيمتخصص و کارشناسان از تعدادی همکاری با قبل سال 9 حدود از ابتدايي  مطالعات "ايران اسالمي

 اين در. انجامد مي پزشکي آموزش نظام در تحول یراهبردها به آنها مجموعه که است اسنادی ازمجموعه  ييک سند اين

 آموزشي، موسسات فرايندها، تا( دانشجو) داد درون از پزشکي علوم آموزشي نظام يك بخشهای تمامي اسناد، مجموعه

 شده پيشنهاد آنها بازسازی يا نوسازی راههای و گرفته قرار توجه مورد( آموخته دانش) ددا برون و ارزشيابي و اعتباربخشي

 . است دهيگرد تهيه 1شواهد بر مبتني مجموعه يك و شده پيموده مشخصي مسير اسناد نيا همه تهيه در. است

 آمايش ارکان از يکي ارتيعب به يا و سرزمين عرصه در سالمت بخش عالي آموزش گسترش های استراتژی از يکي سند اين

 .کند مي تعيين را سالمت بخش عالي آموزش

 :شود مي تقسيم ليذ شرح به منطقه کالن 13 به کشور اساس براين

 .شاهرود و سمنان ، گلستان بابل، مازندران، ، گيالن پزشکي، علوم های دانشگاه شامل: يك منطقه .1

 منطقه. در مستقر پزشکي علوم های دانشکده و اردبيل، ميه،ارو ز،يتبر پزشکي علوم های دانشگاه شامل: منطقه دو .9

 ايالم. و کردستان همدان، کرمانشاه، پزشکي علوم های دانشگاه شامل: سه منطقه .1

 منطقه. در مستقر پزشکي علوم های دانشکده و لرستان، دزفول، اهواز، پزشکي علوم های دانشگاه شامل: چهار منطقه .3

                                                           
1 Evidence based policy making 
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 علوم های دانشکده و ياسوج بوشهر، بندرعباس، فسا، جهرم، شيراز، پزشکي علوم های دانشگاه شامل: پنج منطقه .3

  منطقه. در مستقر پزشکي

 در مستقر پزشکي علوم های دانشکده و البرز قم، قزوين، اراك، زنجان، پزشکي علوم های دانشگاه شامل  :شش منطقه .4

 .منطقه

 شهرکرد. و کاشان يزد، اصفهان، پزشکي علوم های دانشگاه شامل: هفت منطقه .3

 علوم های دانشکده و زابل، بم جيرفت، رفسنجان، زاهدان، کرمان، پزشکي علوم های دانشگاه شامل: هشت منطقه .4

 منطقه. در مستقر پزشکي

 های دانشکده و گناباد، تربت حيدريه، سبزوار، بجنورد، بيرجند، مشهد، پزشکي علوم هایدانشگاه شامل: نه منطقه .1

  .منطقه پزشکي علوم

 يستيبهز ارتش، شاهد، اله، هيبق ،ياسالم آزاد شهيدبهشتي، ايران، تهران،  پزشکي علوم یها دانشگاه شامل: ده منطقه .13

 .يتوانبخش و

 

 به توجه با يتيمامور ها دانشگاه یبرا و است شده برشمرده ها دانشگاه تيفعال یبرا ييها تياولو سند نيا در اگرچه

 در ها دانشگاه و نشده گرفته نظر در يسقف ها دانشگاه تيفعال یبرا اما است، شده فيتعر آنها یعملکرد پوشش سطح

. ندينما شرفتيپ خود یا منطقه یها تيمز و ها ييتوانا اساس بر توانند يم و ندارند توسعه یبرا يتيمحدود يعلم بعد

 هيارا تيمامور يانسان یروين تيترب و يپژوهش و يعلم یها تيفعال بر عالوه يپزشک علوم یها دانشگاه که آنجا از

 همان  مسوول که است يهيبد دارند، را خود پوشش تحت منطقه سالمت تيوضع يدبانيد و شيپا و يسالمت خدمات

 ياستان فرا و يمل یها تيفعال در بخواهند ها دانشگاه نيهم اگر يول است، شده فيتعر آنها یبرا که هستند يسطح

 شود يم اجرا قطب هر در مستقر یها دانشگاه یهمکار با که يشيآما یها قطب یها برنامه در شرکت ند،ينما تيفعال

 .گردد يم يبانيپشت زين بهداشت وزارت توسط ها برنامه نيا که است يعيطب و باشد يم آنها یبرا فرصت كي

 در. بود خواهد بهداشت وزارت و منطقه دانشگاه، یبرا برد ـ برد موازنه كي يشيآما یها قطب یها تيفعال در شرکت

 تيترب در يدانشگاه مثالً  اکر که بود خواهد عيوس پوشش تحت منطقه و تيجمع با دانشگاه كي منطقه کالن كي واقع

 کالن یها برنامه قالب در اگر يول باشد نداشته مجوز دانشگاه همان سطح در يتخصص فوق اي و يتخصص يانسان یروين

 وزارت یها برنامه ريسا در موضوع نيا و افتي خواهد را مشارکت امکان د،ينما درخواست سالمت نظام یها منطقه

 .کند يم صدق یفناور و قاتيتحق اي و بهداشت، درمان، آموزش، از اعم بهداشت

 وزارت اجرايي و ستادی های بخش در جدی ای اراده و عزم و همدلي بايد فوق اهداف به رسيدن برای است بديهي

 اين شدن يياجرا امکان تا  شود توجه موضوع به استاني و ای منطقه نه و ملي نگاه با نهمچني و شود جاديا بهداشت

 .گردد فراهم راهبردها

 و اند فرموده همکاری شائبه بي مجموعه اين تکميل در که اساتيدی و همکاران همه ازاست  الزم خاتمه در

برادر گرامي جناب آقای دکتر ضيايي که در  ، خصوصاًاست مشهود سند اين جای جای در ارزشمندشان یهاراهنمايي
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 از نيهمچن .نمايم قدرداني و تشکر زمان تدوين اين سند ارزشمند مسئوليت حوزه معاونت آموزشي را بر عهده داشتند،

 اعضای و سيير بهداشت، وزارت محترم معاونين ،يپزشک علوم یها دانشگاه محترم روسای و آموزشي محترم معاونين

 پيشنهادات و نقدها متعدد جلسات در که بهداشت، محترم ريوز شخص ويژه به و متبوع وزارت سياستگذاری یشورا محترم

  .گردد مي یسپاسگزار فرمودند هيارا ملي مجموعه اين تکميل برای را خود

 شدن اجرايي با بهداشت، وزارت مختلف های بخش در همکاران های مساعدت و خداوند متعال توفيقات با اميد است

 . شود برداشته کشور در سالمت بخش عالي آموزش هدفمند توسعه در کوچکي گام راهبردها، اين

 

 دكتر باقر الريجاني

 معاون آموزشي 

 و دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
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 مروری بر اسناد پشتیبان سند آمايش سرزمینی آموزش عالی سالمت

 

 مقام معظم رهبريسياستهاي كلي نظام سالمت ابالغي از سوي 

محور، مبتندي بدر نيازهدای جامعده، صورت هدفمندد، سدالمتتوسعه کيفي و کمي نظام آموزش علوم پزشکي به -11سياست 

های ای و دارای مهدارت و شايسدتگيپاسخگو و عادالنه و با تربيت نيروی انساني کارآمدد، متعهدد بده اخدالق اسدالمي حرفده

 ورمتناسب با نيازهای مناطق مختلف کش

 

 نقشه جامع علمی كشور 

 فصل دوم :

 وضع مطلوب علم و فناوری 

وضع مطلوب علم و فناوری بر مبنای وضع موجود علم و فناوری و تحليل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديددها کده در  

 مجموعه اسناد پشتيبان نقشه جامع آمده تدوين گرديده است .

 هجری شمسي 1333المي ايران در افق چشم انداز علم و فناوری جمهوری اس 1 – 9

هجری شمسي در علم و فناوری ، با اتکال به قدرت اليزال الهي و با احيدای فرهندو و  1333جمهوری اسالمي ايران در افق  

 ايراني برای پيشرفت ملي ، گسترش عدالت و الهام بخشي در جهان ، کشوری خواهد بود : –بر پايي تمدن نوين اسالمي 

از انسانهای صالح ، فرهيخته ، سالم و تربيت شده در مکتب اسالم و انقالب و بدا دانشدمنداني در طدراز برترينهدای  برخوردار 

 جهان

 توانا در توليد و توسعة علم و فناوری ونوآوری و به کارگيری دستاوردهای آن  

 پيشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعيت علمي در جهان .؛

 وب اهم شاخص های کالن علم و فناوری کشور. کميتهای مطل 3-9

 

 1333مطلوب در سال  شاخص 

درصددد پوشددش  سرماية انساني   1

 تحصيلي کشور 

ميزان واقعي دورة آموزش عمومي ) ابتدايي و راهنمايي 

 ) 

 در صد 133نزديك به 

 درصد 13 ميزان واقعي دورة متوسطه 

سال کشور  93تا  14ز جمعيت مقدار ناخالص ثبت نام در آموزش عالي ) ا

 ) 

 درصد 43
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 1333مطلوب در سال  شاخص 

 سرماية انساني   1

 درصد 13 سهم دانشجويان تحصيالت تکميلي از کل دانشجويان 

 درصد 1/  3 سهم دانشجويان دکتری از کل دانشجويان 

 نفر33،  933،  1 تعداد فارغ التحصيالن دانشگاهي ) ساليانه ( 

 - عداد پژوهشگران تمام وقت ت

 درصد 13 دولت  

مؤسسددات آمددوزش عددالي و پژوهشددي و حددوزه هددای 

 علميه 

 درصد 93

صدنعتي و نهادهدای  –تجداری  –بنگاههای اقتصادی 

 عمومي و غير انتفاعي 

 درصد 33

 نفر 93333 تعداد اعضای هيئت علمي تمام وقت در يك ميليون نفر جمعيت کشور 

 - بت متخصصان ايراني مقيم خارج به کل متخصصان کشور نس

 انتشارات علمي   1

 433 (  pppتعداد مقاالت در هر ميليون نفر از جمعيت ) 

 13 (  cppميزان استنادات در واحد انتشارات ) 

نسبت فارغ التحصيالن دانشگاهي و حوزوی به مقاالت نمايه سازی شدده 

  در نمايه های بين المللي

13 

نسبت مقاالت نمايه سازی شده در سطح بدين المللدي بده تعدداد اعضدای 

 هيئت علمي 

33  /3 

تعداد مقاالت منتشر شدده در مجموعده مقداالت کامدل همايشدهای معتبدر 

 علمي داخلي و خارجي به تفکيك 

- 

تعداد مقاالت منتشدر شدده بده زبدان فارسدي در مجدالت نمايده شدده در 

 المللي معتبر پايگاههای بين 

- 
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 1333مطلوب در سال  شاخص

 انتشارات علمي   1

تعداد کتب علمي تخصصي تأليف شده و انتشار يافته توسط دانشدگاهها ، 

 مراکز تحقيقاتي و ناشران معتبر علمي 

- 

نشريه با فاکتور  143 شمار نشريات با نماية بين المللي معتبر 

 1تأثير باالتر از 

 

3  

 

فنددددددداوری و 

 نوآوری 

تعداد اختراعات 

و اکتشافات بده 

ثبت رسديده بده 

تفکيددك ملددي و 

 بين المللي 

 33333 معتبر ملي 

 13333 معتبر بين المللي 

نسبت فارغ التحصيالن دانشگاهي به اختراعات ثبدت شدده در پايگاههدای 

 معتبر بين المللي 

1333 

ي بده تعدداد اعضدای نسبت اختراعات ثبت در پايگاههای معتبر بين المللد

 هئيت علمي 

13  /3 

 - شاخص نوآوری 

 - شاخص دستيابي فناوری 

 - و باالتر (  93تعداد فناوريهای پيشرفتة کشور با رتبة جهاني باال ) 

 - تعدادشرکتهای دانش بنيان 

 

3  
 کارگروهي 

 - تعداد مقاالت علمي معتبر با بيش از يك نويسنده 

 - ختراعات با بيش از يك نام تعداد ثبت ا

 - تعداد طرحهای تحقيقاتي با بيش از يك مجری 
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 1333مطلوب در سال  شاخص 

 

4  

سرمايه گذاری 

 و تامين مالي 

سهم هزينه های 

آمدددددددوزش و 

تحقيقدددددات از 

توليد نا خدالص 

 داخلي 

 درصد 3 آموزش 

 درصد 3 تحقيقات 

 درصد 33 ه های تحقيقات سهم بخش غير دولتي در تأمين هزين

نسبت هزينه کرد اعتبارات تحقيقاتي در اولويتهای علدم و فنداوری بده کدل 

 اعتبارات تحقيقاتي کشور 

- 

 - حجم قراردادها مشاوره و پژوهشي صنعت با مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي 

 - سهم هزينه کرد تحقيق و توسعه از کل هزينه های بخش صنعت 

نه کرد تحقيدق و توسدعة صدنعت در مؤسسدات آمدوزش عدالي و سهم هزي

 پژوهشي از کل هزينه های بخش صنعت 

- 

3  
مشارکت بدين 

 المللي 

 - تعداد مقاالت مشترك با کشورهای ديگر به ويژه کشورهای اسالمي 

 - تعداد پژوهش های بين المللي مشارکتي 

 - خستين بار در دنيا تعداد حوزه های علمي جديد التأسيس کشور برای ن

 - تعداد دانشمندان برجسته و مؤثر در مديريت مجامع بين المللي 

تعداد سخنرانان مدعو و اعضای کميته هدای علمدي و راهبدری همايشدهای 

 معتبر بين المللي 

- 

 9933 تعداد مقاالت بسيار پر استناد 

درصد  13جهاني جزء تعداد دانشگاهها و مراکز پژوهشي که در رتبه بندی 

 بهترين مراکز هستند 

 دانشگاه 3حداقل 

 - ميزان جذب دانشجويان و متخصصان ديگر کشورها 
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 1333مطلوب در سال  شاخص

4  
آمدددددددددايش 

 آموزشي 

 - توزيع رشته ا و تناسب آن با نيازهای مناطق مختلف کشور 

 - امکان ورود استعدادهای مناطق مختلف به د انشگاه ها 

 - امکان دسترسي به تحصيالت تکميلي برای استعدادهای مناطق مختلف 

 اثر بخشي   1

 درصد 3 درصد رشد ساليانة سرانة توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوری 

 - درصد کاهش ميزان بيکاری به دليل توسعة علم و فناوری 

 - ميزان رشد شاخص توسعة انساني 

صوالت و خدمات مبتني بر دانش و فناوری داخلي از توليدد سهم توليد مح

 ناخالص داخلي کشور 

 درصد 33بيش از 

سهم صادرات مبتني بر فناوری های باال از کل صادرات غير نفتي کشور بده 

 درصد 

- 

 - صدور خدمات فني و مهندسي 

زش سهم ارزش افزودة توليدی صنايع با فنداوری بداال و متوسدط از کدل ار

 افزودة توليدی کشور 

 درصد 33

ميزان مشارکت دانشمندان و محققان کشور در تصميم گيری امدور مربدوط 

 به علم و فناوری 

- 

 

  6راهبرد كالن 

تحول و نوسازی نظام تعليم و تربيت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالي بده منظدور انطبداق بدا مبداني تعلديم و تربيدت 

 ف کالن نقشهاسالمي و تحقق اهدا

 راهبردهای ملي :

هدفمند سازی حمايت مالي و سرمايه گذاری و هزينده کدرد دولدت در آمدوزش عدالي در راسدتای افدزايش کارآمددی و  - 1

 پاسخگويي با رعايت اصل سي ام قانون اساسي ؛
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 ي کشور ؛انسجام بخشي و تقويت يکپارچگي در سياستگذاری و نظارت و اعتبار سنجي در نظام آموزش عال - 9

طراحي الگوی گسترش آموزش عالي کشور متناسب با حوزه های اولويت دار علم و فنداوری ، ندوع مؤسسدات ، اوضداع  - 1

 اقليمي و نيازهای جامعه و اشتغال فارغ التحصيالن مبتني بر نقشة جامع علمي کشور ؛

 م و تربيت اسالمي ؛ارتقای بهره وری مؤسسات آموزشي عالي و پژوهشي در چارچوب نظام تعلي - 3

 افزايش دسترسي همگاني به آموزش ؛ - 3

 ارتقای بهره وری و تقويت بنيه مالي نظام آموزش و پرورش ؛ - 4

تحول در نگرش ها و روش ها و محتواهای آموزشي بر اساس جهان بيني و تعليم و تربيدت اسدالمي بده منظدور ارتقدای  - 3

جستجو گر در دانش آموزان و دانشجويان منطبق با آموزه های اسدالمي در زمينده  توانايي ها و تقويت تفکر منطقي و خالق و

 های فردی و خانوادگي و اجتماعي ؛

 باال بردن توان مديريت منابع انساني و ارتقای صالحيت علمي و حرفه ای و منزلت اجتماعي و سطح معيشتي معلمان ؛ - 4

 منظور ارتقای کارآمدی آنها ؛اصالح و تقويت ساز و کار مديريت مدارس به  - 1

 ارتقای نقش و جايگاه خانواده در تعليم و تربيت ؛ - 13

 اقدامات ملي :

تدوين طرح جامع ساماندهي هدفمند سرمايه گذاری دولت در آموزش عالي به منظور شفاف سازی هزينه های تمام شدده  - 1

 ( 1تحصيلي در مؤسسات آموزش عالي و ارتقای کار آمدی آنها ؛ ) 

افزايش استقالل مؤسسات آموزشي عالي و پژوهشي در مديريت امور اداری ، منابع مالي ، درآمدها و هزينده هدا از طريدق  - 9

 ( 1افزايش اختيارات و مسئوليت پذيری هيأت های امنای آنان ؛ ) 

 ( 1کشور ؛ )  تقويت نظام راتبه ) بورس ( تحصيلي دانشجويان مستعد به منظور ارتقای نظام آموزش عالي - 1

 ( 1هدايت منابع و بودجه های آ وزشي به سوی نيازها و مأموريت های ملي ؛ )  - 3

اصالح و تدوين نظام برنامه ريزی آموزشي و پژوهشي بر اساس مباني بدا توجده بده نيازهدای واقعدي جامعده و نهادهدای  - 3

 ( 9متقاضي در کشور ؛ ) 

ر آمدوزش عدالي کشدور بده منظدور همداهنگي و انسدجام بخشدي در سدطوح استقرار نظام سنجش و پدذيرش دانشدجو د - 4

 ( 9سياستگذاری و نظارت واجرا ؛ ) 

حمايت از مشارکت مردم و نهادهای عمومي و غير دولتي و همچنين گسترش فرهنو وقف در حدوزة آمدوزش عدالي بدا  - 3

 ( 9حفظ کارکردهای سياستگذاری و نظارتي دولت ؛ ) 

هش و کارآفريني در آموزش عالي و برقراری تعامل فعال با نهادها و بنگاههای اقتصادی و اجتماعي در توسعة فرهنو پژو - 4

 ( 9برنامه ريزی آموزشي ؛ ) 

ايجاد نهاد ملي مديريت ارزشيابي و اعتبار سنجي و تضمين در نظام آموزش عالي تحت نظر شورای عالي انقالب فرهنگي  - 1

 (9؛ ) 

 ( 9مال سياستهای آموزشي و پژوهشي کشور در دانشگاهها ، خصوصاً دانشگاههای غير دولتي ، ) تقويت نظارت و اع - 13
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ساماندهي و توسعة قطبهای علمي از جمله قطب های مشترك بين حوزه و دانشگاه ، به منظدور انجدام فعاليتهدای علمدي  - 11

 ويژه و مأموريت گرا در حوزه های اولويت دار ؛

يژه به برخي از مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي ممتاز و تقويت دوره های پسادکتری به منظدور گسدترش اعطای مأموريت و - 19

 ( 9مرزهای دانش و احراز رتبه های ممتاز در رتبه بندی جهاني ؛ ) 

 ( 1جهت دهي دانشگاههای برتر کشور به اهتمام بيشتر در دوره های تحصيالت تکميلي ؛ )  - 11

های محيطي و اقتضائات اجتماعي و تنظيم ظرفيت دانشگاه هدا در مقداطع و حدوزه هدای مختلدف رصد دائمي ظرفيت  - 13

 ( 1علمي متناسب با رتبة علمي آنها و نيازهای حال و آينده بر اساس اصول و مالحظات آمايش سرزمين ؛ ) 

 

  7كالن راهبرد 

يازهای واقعي و اقتضائات کشور با توجه بده جهت دهي آموزش ؛ پژوهش ، فناوری و نوآوری به سمت حل مشکالت و رفع ن

 آمايش سرزمين و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعيت علمي

 

 قانون برنامه پنجم توسعه

د به منظور تحول بنيادين در آموزش عالي به ويژه در رشته های علوم انساني ، تحقق جنبش نرم افزاری و تعميق مباني 13ماده 

اسالمي و اخالق حرفه ای و با هدف ارتقاء کيفي در حوزه دانش و تربيدت اسدالمي ، وزارتخانده هدای  اعتقادی ، ارزش های

 علوم ، تحقيقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مکلفند اقدامات زير را انجام دهند :

هدا و ارزش هدای ديندي و هويدت  الف د بازنگری متون ، محتوا و برنامه های آموزشي و درسي دانشدگاهي مبتندي بدر آمدوزه

اسالمي د ايراني و انقالبي و تقويت دوره های تحصيالت تکميلي با بهدره گيدری از آخدرين دسدتاوردهای داندش بشدری ، بدا 

 اولويت نياز بازار کار

و  ب د تدوين و ارتقاء شاخص های کيفي به خصوص در رشته های علوم انساني به ويژه در رشته های علوم قدرآن و عتدرت

مطالعات ميان رشته ای با بهره گيری از امکانات و توانمندی های حوزه های علميه و تأمين آموزش های مورد نياز متناسب بدا 

 نقش دختران و پسران

ج د نهادينه کردن تجارب علمي و عملي انقالب اسالمي و دفاع مقدس با انجام فعاليدت هدای آموزشدي ، پژوهشدي و نظريده 

 ای مرتبطپردازی در حوزه ه

 د د همکاری با حوزه های علميه و بهره مندی از ظرفيت های حوزه در عرصه های مختلف

هد د گسترش کرسي های نظريه پردازی ، نقد و آزادانديشي ، انجام مطالعات ميان رشته ای ، توسعه قطب های علمي و توليدد 

 لميه و دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قمعلم بومي با تأکيد بر علوم انساني با همکاری شورای عالي حوزه ع

و د استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس شاخص های 

مورد تأييد وزارتخانه های مذکور منوط به عدم مغايرت با مصوبات شورای عالي انقدالب فرهنگدي بدا هددف ارتقداء کيفيدت 

 زشي و پژوهشيآمو
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تبصره د پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابي و تضمين کيفيت ، هرگونه گسترش و توسعه رشته ها ، گروه ها و مقاطع 

تحصيلي موکول به رعايت شاخص های ابالغي از سوی وزارتخانه های ذی ربط توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عدالي 

علوم ، تحقيقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آمدوزش پزشدکي حسدب مدورد مجازندد  و تحقيقاتي است . وزارتخانه های

 عمليات اجرائي سنجش کيفيت و رتبه بندی را بر اساس اين نظام به مؤسسات مورد تأييد در بخش غيردولتي واگذار نمايند .

قده و تثبيدت آن تدا پايدان برنامده پدنجم ، د دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوری در منط14ماده 

 اقدامات زير را انجام دهد :

( امتيدازات پژوهشدي اعضدای هيدأت  %33الف د بازنگری آيين نامه ارتقاء اعضاء هيأت علمي به نحوی که تا پنجاه درصدد ) 

 علمي معطوف به رفع مشکالت کشور باشد . 

علمي از جمله توسعه و تقويت دوره های تحصيالت تکميلدي ، افدزايش  برای تحقق اين امر تمهيدات الزم برای ارتقاء هيأت

فرصت های مطالعاتي اعضاء هيأت علمي در داخل و خارج از کشور و ايجاد مراکز تحقيقاتي و فناوری پيشرفته علوم و فندون 

 .در کشور ، تسهيل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه های اجرائي از جمله صنعت فراهم خواهد گرديد 

ب د ايجاد ظرفيت الزم برای افزايش درصد پذيرفته شدگان دوره های تحصيالت تکميلي آموزش عالي ، با ارتقاء کيفيدت بده 

(  %93گونه ای که ميزان افزايش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسي به دوره های تحصيالت تکميلي بده بيسدت درصدد ) 

 برسد .

تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظدور ج د برنامه ريزی و حمايت الزم برای 

ارتقاء شاخص نسبت عضو هيأت علمي تمام وقت به دانشجو در تمامي دانشگاه ها اعم از دولتي و غيردولتي به گونده ای کده 

ات آموزشدي عدالي غيردولتدي بده حدداکثر تا پايان برنامه نسبت کل دانشجو به هيأت علمي تمام وقت در دانشگاه ها و مؤسس

 چهل و در دانشگاه پيام نور به حداکثر دويست و پنجاه برسد .

د د نسبت به ايجاد ، راه اندازی و تجهيز آزمايشگاه کاربردی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي ، شدهرك هدای دانشدگاهي ، 

ی و مراکز رشد از طريق دستگاه های اجرائي و شرکت هدای علمي ، تحقيقاتي ، شهرك های فناوری ، پارك های علم و فناور

تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد . بخشي از نيروی پژوهشي اين آزمايشگاه ها مي تواند توسط پژوهشدگران دسدتگاه اجرائدي يدا 

رکت هدا مدي شرکت ، اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه تأمين گردد . دستگاه هدای اجرائدي و شد

 توانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را از طريق اين آزمايشگاه ها هزينه نمايند .

هد د به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه ای برنامه ريزی نمايد که سهم پژوهش از توليد 

( برسد . در ايدن راسدتا  %1يافته و تا پايان برنامه به سه درصد ) ( افزايش  %3/3ناخالص داخلي ، ساالنه به ميزان نيم درصد ) 

منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال در بودجه سنواتي در قالب برنامه های خاص مشخص نموده و نيدز در پايدان سدال 

 ي ارائه نمايند .گزارش عملکرد تحقيقاتي کشور موضوع اين بند را به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالم

و د وزارتخانه های علوم ، تحقيقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي موظفند با همکداری سداير دسدتگاه هدای 

ذی ربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخص های آن را پايش نمدوده و گدزارش عملکدرد سداالنه را بده کميسديون آمدوزش و 

 ايد .تحقيقات مجلس شورای اسالمي ارائه نم
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د ارتقاء کمي و کيفي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي بر اساس عدالت آموزشي و اولويدت هدای سدند چشدم اندداز بدا 1

 رعايت ساير احکام اين ماده

د اصالح هرم هيأت علمي تمام وقت دانشگاه ها و مؤسسدات آمدوزش عدالي اعدم از دولتدي و غيردولتدي بدا فدراهم آوردن 9

 أکيد بر شايسته ساالریبسترهای الزم و با ت

د گسترش ارتباطات علمي با مراکز و نهادهای آموزشي و تحقيقاتي معتبدر بدين المللدي از طريدق راه انددازی دانشدگاه هدای 1

مشترك ، برگزاری دوره های آموزشي مشترك ، اجرای مشترك طرح های پژوهشي و تبدادل اسدتاد و دانشدجو بدا کشدورهای 

منطقه و جهان اسالم به ويژه در زمينه های علوم انساني ، معارف ديني و علوم پيشدرفته و اولويدت ديگر با تأکيد بر کشورهای 

 دار جمهوری اسالمي ايران بر اساس نقشه جامع علمي کشور با هدف توسعه علمي کشور و توانمندسازی اعضاء هيأت علمي

گذاری ، برنامه ريزی و نظارت کالن وزارت علوم ، د ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمان های پژوهشي کشور جهت سياست3

 تحقيقات و فناوری و شورای عالي علوم ، تحقيقات و فناوری

د تدوين و اجرای طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشدي در نخسدتين سدال اجدرای برنامده بده منظدور توسدعه متدوازن  3

 يازها و امکاناتمؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به ن

د استقرار نظام يکپارچه پايش و ارزيابي علم و فناوری کشدور تحدت نظدر شدورای عدالي علدوم ، تحقيقدات و فنداوری بدا  4

هماهنگي مرکز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي کشور در مقياس ملي ، منطقه ای و بين المللي و تعيين ميزان دستيابي به 

بر نظام فراگير و پويای آمار ثبتي و ارائه گزارش ساالنه به کميسيون آموزش و تحقيقدات مجلدس  اهداف اسناد باالدستي مبتني

 شورای اسالمي

( سياست های کلدي ابالغدي  11د انجام اقدامات قانوني الزم برای تکميل و اجرای نقشه جامع علمي کشور در راستای بند ) 3

 برنامه پنجم

اصلي علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صدادرات محصدوالت و خددمات  د برنامه ريزی برای تحقق شاخص های 4

مبتني بر فناوری های پيشرفته و مياني ، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوری ، تعداد گواهي ثبت اختراع ، تعداد 

ری بده هزينده هدای تحقيقدات کشدور و توليدات علمي بين المللي ، نسبت سرمايه گذاری خارجي در فعاليت های علم و فناو

 تعداد شرکت های دانش بنيان

 دولت موظف است به گونه ای برنامه ريزی نمايد که تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد 
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 سند خالصه 

 از استفاده تکراری، فعاليتهای از جلوگيری تر، دقيق نظارت امکان برابر، فرصتهای ايجاد منابع، عادالنه توزيع منظور به

 در دانشگاهها مشارکت گيری، تصميم قدرت انتقال  امکانات، تجمع از جلوگيری و زدايي تمرکز ای ،منطقه هایمزيت

 و پنجم برنامه قانون 141و149 مواد و آن ياجرائ نامه نييآ و چهارم برنامه قانون 33 ماده و فرااستاني و ملي موضوعات

 کار دستور در را سالمت نظام های قطب يا و ها منطقه کالن تشکيل موضوع بهداشت وزارت دولت، اتيه 4/4/1141 مصوبه

 .داد قرار خود

 آموزش توسعه یبرا ييالگو آن در که است یسند ،"رانيا ياسالم یجمهور در سالمت يعال آموزش ييايجغراف راهبرد" سند

 .است شده هيارا ييايجغراف منطقه هر امکانات و ازهاين اساس بر و کشور سراسر در يعال

 يسازمانده ها،شهرستان سطح در را يپزشک آموزش توسعه ،يدرمان يبهداشت یها شبکه ساختار از استفاده با سند نيا در

 یهايژگيو و امکانات به يعلم و قيعم توجه توسعه، ضوابط و ارهايمع نيتدو در تياهم زيحا یها مشخصه از. است نموده

 .باشد يم ييايجغراف منطقه هر

 آمايش ارکان از يکي عبارتي به يا و سرزمين عرصه در سالمت بخش عالي آموزش گسترش های استراتژی از يکي سند اين

 .کند مي تعيين را سالمت بخش عالي آموزش

 هدفمند توسعه سالمت، بخش در کشور نيازهای با متناسب متخصص انساني نيروی تربيت به توان مي سند اين اهداف از

 در ينيگز بومي افزايش انساني، نيروی تربيت در کشور مختلف های بخش مشارکت سرزمين، عرصه در سالمت عالي آموزش

 پزشکي علوم هایدانشگاه اختيارات افزايش بومي، مناطق در سالمت بخش انساني نيروی بکارگيری افزايش دانشجو، پذيرش

 بخش متخصص انساني نيروی ماندگاری شيافزا مناطق، نياز مورد های کوريکولوم و ها برنامه توليد ،يفرااستان یبخشها در

 یهافعاليت در منطقه کالن در مستقر پزشکي علوم دانشگاههای های هماهنگي و هاهمکاری یارتقا منطقه، در سالمت

 کشور، عالي آموزش نظام مجموعه در سالمت عالي آموزش سهم افزايش آنها، ياتيعمل توان ييافزا هم هدف فرااستاني با

 در عدالت برقراری سالمت، يعال آموزش نظر از برخوردار کمتر مناطق در عالي آموزش توسعه برای حمايتي کار و ساز ايجاد

 جاداي سالمت، نظام مناطق کالن به ستادی امور حداکثری واگذاری آموزشي، هایظرفيت توسعه امکانات، و منابع توزيع

 .نمود اشاره ها منطقه کالن برای عملياتي ريزی برنامه در بهداشت وزارت مختلف های بخش در هماهنگي

 با منطقه کالن در ها دانشگاه گرفتن قرار بيترت سند نيا در. دوجود دار يآموزش عال زمراک یبرا یمتعدد یها یبند ميتقس

 علوم یها دانشگاه يشيآما شيآرا و دولت اتيه مصوبات سعه،تو چهارم برنامه در شده ذکر یها یبند ميتقس به توجه

 .است دهيگرد نييتع ینژاد و يقوم ،يمياقل ،ييايجغراف ،يخيتار قرابت ،يپزشک

 

موسسات  گانه سه سطوح نيب یکارکرد تعامل و  ارتباط سالمت ، يموسسات آموزش عال يشيآما گسترش برنامه اساس بر

 .دارد وجود شهرستان موسسات و استان، موسسات ،يمل
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 یاستگذاريس. دارند عهده بر را يفيوظا خود به مربوط يشيآما هيناح در ،يمل کارکرد با يپزشک علوم یها دانشگاه از كيهر

 يشيآما هيناح در مستقر يپزشک علوم یدانشگاهها ياعتباربخش و يابيارزش ،يآموزش تيحما ،يآموزش یزير ،برنامهيآموزش

 .گردد يم محسوب ها تيمسوول نيا جمله از ،يشيآما هيناح ازين مورد یهاکولوميکور شنهاديپ نيهمچن و مربوطه،

 بررسي مساله، آناليز ، مشکل تعريف از، پس ،"رانيا ياسالم يجمهور در سالمت يعال آموزش ييايجغراف راهبرد"سند 

 سند اجرای عملياتي راهنمای نهايتاً و شده  تهيه ، مناسب حل راه هيارا و آنها نقد ،يجهان موجود تجربيات و متون مند نظام

 روسای ها، دانشگاه آموزشي نيمعاون تا دانشگاه سطح از کارشناسي متعدد جلسات در اول، نسخه شدن آماده از بعد

 تغييرات و گرفته قرار بررسي و بحث مورد بهداشت وزارت سياستگذاری شورای و نيمعاون یشورا ،يپزشک علوم دانشگاهها

 .است شده اعمال آنها در زمال

 ها ارزش

 :است گرفته قرار توجه مورد سند اين در هايي ارزش

 کشور سطح در عالي آموزش به دسترسي در عدالت 

 استعدادها پرورش برای برابر فرصتهای ايجاد جهت در تالش 

 عالي آموزش عرصه در برخوردار کمتر مناطق ورود  

 يعلم توسعه قيطر کشوراز یبرا ثروت خلق یبرا تسالم بخش يعال آموزش یبرا فرصت جاديا  

 سالمت بخش در يعلم شرفتيپ و تيمرجع کسب یبرا نهيزم جاديا 

 اهداف

 سالمت بخش در کشور نيازهای با متناسب متخصص انساني نيروی تربيت  

 سرزمين عرصه در سالمت عالي آموزش هدفمند توسعه 

 سانيان نيروی تربيت در کشور مختلف های بخش مشارکت  

 دانشجو پذيرش در ينيگز بومي افزايش 

 بومي مناطق در سالمت بخش انساني نيروی بکارگيری افزايش  

 يفرااستان یبخشها در پزشکي علوم دانشگاههای اختيارات افزايش  

 مناطق نياز مورد های کوريکولوم و ها برنامه توليد  

 منطقه در سالمت بخش متخصص انساني نيروی ماندگاری شيافزا  

 فرااستاني با ی فعاليتها در  منطقه کالن در مستقر پزشکي علوم دانشگاههای های هماهنگي و همکاريها ارتقاء 

  آنها ياتيعمل توان ييافزا هم هدف

 کشور عالي آموزش نظام مجموعه در سالمت عالي آموزش سهم افزايش  

 سالمت بخش عالي آموزش موسسات و دانشگاهها برای ماموريت تعيين  

 سالمت بخش عالي آموزش موسسات و دانشگاهها تشکيل احراز شرايط يينتع  
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 های بخش هدفمند توسعه استراتژيهای تعيين برای بهداشت وزارت ستادی واحدهای برای ماموريت تعيين 

  مربوطه

 منظا های منطقه کالن و استانها مزيتهای و نيازها با سالمت بخش در کشور عالي آموزش توسعه سازی متناسب 

  سالمت

 سالمت بخش عالي آموزش هيارا و ها شيوه در بخشي تنوع 

 سالمت يعال آموزش نظر از برخوردار کمتر مناطق در عالي آموزش توسعه برای حمايتي کار و ساز ايجاد  

 امکانات و منابع توزيع در عدالت برقراری 

 آموزشي های ظرفيت توسعه  

 سالمت نظام مناطق کالن به ستادی امور حداکثری واگذاری  

 ها منطقه کالن برای عملياتي ريزی برنامه در بهداشت وزارت مختلف های بخش در هماهنگي ايجاد 

 

 .شود برداشته کشور در سالمت بخش عالي آموزش هدفمند توسعه در کوچکي گام سند اين شدن اجرايي با است اميد
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 فيتعار

 و «نيسرزم شيآما یزيربرنامه» پرداخت، آن به مستقالً ديبا يبخش و کالن یهایزيربرنامه کنار در که یديکل و مهم ليمسا از

 شکل نيا. کنديم هيارا را یامنطقه یزير برنامه از يجامع روند ن،يسرزم شيآما یزيربرنامه. است «یامنطقه یزيربرنامه»

. است يبخش و کالن یزيربرنامه یبرا مکمل نيبهتر کشور كي سطح در یامنطقه یزيربرنامه یريکارگبه یبرا یزيرازبرنامه

 دقت و باحوصله را کشور مناطق همه کند،يم نگاه يمل یفضا به جانبهوهمه عيوس یديد با چون نيسرزم شيآما یزيربرنامه

 منطقه هر یواستعدادها هاتيقابل ها،یتوانمند اساس بر سپس. دهديم قرار ييشناسا و مطالعه مورد مختلف جهات از و

 منطقه هر به را يخاص تيمسوول و نقش ،يمل سطح هادرآن يمل یعملکردها جينتا اثرات يهماهنگ و يکنواختي به باتوجه

  .کنديم محول

. کشوراست یفضا يسازمانده و ييگراتيفيک ،ييگراکل ،يشيدوراند ،ینگرجامع ن،يسرزم شيآما اتيخصوص نيترمهم

 و ازهاين ها،تيقابل با متناسب منطقه هر که یاگونهبه است، نيسرزم در تيفعال و تيجمع نهيبه عيتوز ن،يسرزم شيآما هدف

 تيظرف و توان با متناسب يتيجمع و باشد برخوردار ياجتماع و یاقتصاد یهاتيفعال از يمناسب فيط از خود تيموقع

 از مطلوب یورمنظوربهرهبه فضا يهسازماند از است عبارت نيسرزم شيآما يکل هدف گر،يد عبارت به. رديخودبپذ یاقتصاد

 .يمل منافع چهارچوب در نيسرزم

 یامنطقه یهایريگميوتصم یزيربرنامه ياصل ابزار گريد يانيب به و است یامنطقه توسعه يسازمانده یربنايز نيسرزم شيآما

 ياصل ابزار و آورديم فراهم را منطقه هر ياجتماع دیاقتصاد توسعه یهابرنامه هيته ياصل نهيزم ن،يسرزم شيآما .است يمل و

 اهداف تحقق یبرا که جاآن از .بود خواهد ييفضا و يکيزيف یهایزيربرنامه با ياجتماع و یاقتصاد یهایزيربرنامه قيتلف

 همه یريکارگبه و گرفت کار به يطيمح و ييفضا منابع و یاقتصاد ،يانسان منابع از اعم را ياجتماع منابع همه ديبا توسعه،

 دهنده ونديپ و بوده توسعه جامع یهابرنامه و هاطرح یمبنا نيسرزم شيآما لذا است، یزيربرنامه مستلزم هانيا

  .است یامنطقه و يمل اسيمق در و جامع یزيربرنامه درقالب آنان مجموع اي ييفضا و ياجتماع ،یاقتصاد یهایزيربرنامه

 یزيردربرنامه را نقش نيتریديکل آن، یريگشکل بر حاکم یهایقانونمند ليتحل و «فضا» مقوله ن،يسرزم شيآما بحث در

 حاصل و رندهيدربرگ فضا گفت توانيم مجموع در دارد،اما وجود يمختلف ريتعاب و هابرداشت فضا مورد در يکل طوربه. دارد

 نيب روابط نييتب ييفضا سازمان و است نيسرزم از يمشخص طيمح در جامعه از يبخش ياجتماع دیاقتصاد متقابل روابط

 عيتوز و تيجمع واسکان پراکنش يچگونگ و يکل یمايس ييفضا سازمان. است فضا در انسان یهاتيفعال و وفضا انسان

 .سازديم مشخص را هاآن نيب متقابل یهاکنش و ياجتماع د یاقتصاد ساختار و استقرار
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 رانيا در نیسرزم شيآما خچهيتار

. شد آغاز سرزمين آمايش پايه مرحله های نقشه و گزارشها انتشار با ايران در سرزمين آمايش برنامه مقدمات1133 سال از

 و نموده اسالمي و هنگام به را برنامه آن بودجه و برنامه سازمان آمايش دفتر 1143 و 1149 سالهای در انقالب، پيروزی از پس

( 1143) سال همان در. کرد منتشر( 1141 افق برای آينده مشي خط و موجود وضع های نقشه و گزارشها حاوی) جلد 3 در

 .شد شروع( مناطق آمايش طرح) سرزمين آمايش دوم مرحله

 و. رسانيد سرانجام به را سيستان دشت سرزمين آمايش جديد و يعلم يروش با 1143 و 1141 سالهای در تهران دانشگاه

( 1134-1141) سيستان سيل کنترل آن تبعات. رسيد تصويب به وقت دولت اتيه در سيستان عمران سازمان ايجاد آن بدنبال

 سال در. است شده ياد سالهای در سيستان اقتصادی ورونق سيستان به استانها ساير از سيستاني مهاجرين مجدد بازگشت و

 . نمود آغاز را مازندران و گيالن در کالبدی ريزی  طرح ، شهرسازی و مسکن وزارت 1141

 جهاد وزارت آبخيزداری معاونت برنامه و طرح دفتر و 1141 در کشور ومراتع جنگلها سازمان مطالعات و مهندسي دفتر

 آغاز متفاوت باعنوانهای ولي کشور مناطق آمايش طرح به رساني ياری واسطه به را مشابهي طرحهای نيز1134 در سازندگي

 . اند داده ششراپو کشور خاك چهارم سه تقريباً اکنون و نموده

 برنامه و مديريت سازمان 93/3/1141 مورخ 131/ 113134 شماره پيشنهاد به بنا 4/4/1141 مورخ جلسه در وزيران اتيه

 را سرزمين آمايش ملي ضوابط ايران اسالمي جمهوری اساسي قانون هشتم و سي و يکصد اصل استناد به و کشور ريزی

 .نمود تصويب
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 كشور یا توسعه یها برنامه در نیسرزم شيآما

 چهارم برنامه در نيسرزم شيآما 

 منطقه به نسبت ياستان نيب یها توسعه و يعمران امور در يهماهنگ منظور به شود يم داده اجازه دولت به :77 ماده

 اقدام يفرااستان سطح در آنها فيوظا نييتع و کننده هماهنو ینهادها جاديا و نيسرزم شيآما دگاهيد از کشور یبند

 هيته ربطيذ یدستگاهها يهماهنگ و کشور یزير برنامه و تيريمد سازمان شنهاديپ به ماده نيا يياجرا ی نامه نييآ. دينما

 .رسديم رانيوز اتيه بيتصو به و

 توسعه چهارم برنامه قانون( 77)ماده اجرايي نامه آيين 

: جانيآذربا منطقه گلستان، و مازندران ن،اليگ: شمال ساحل منطقه شامل منطقه کالن 1 به کشور مصوبه، نيا اساس بر

 خوزستان: خوزستان منطقه الم،يا و لرستان کردستان، کرمانشاه، همدان،: زاگرس منطقه ل،ياردب و يغرب ،يشرق جانيآذربا

 و نيقزو قم، سمنان، زنجان، ،یمرکز تهران، :يجنوب البرز منطقه بوشهر، و فارس: فارس منطقه راحمد،يبو و هيلويکهگ و

 هرمزگان، و بلوچستان و ستانيس کرمان،: يشرق جنوب منطقه ،یاريبخت و چهارمحال و زدي اصفهان،: یمرکز منطقه البرز،

 شود يم ميتقس يشمال و یرضو ،يجنوب خراسان: خراسان منطقه

 پنجم برنامه در نيسرزم شيآما 

 «سرزمين آمايش شورای» سرزميني، توسعه های طرح و هابرنامه اجرای و تهيه بر نظارت و هماهنگي منظور به د149ماده

 :شودمي تشکيل ذيل اصلي وظايف شرح با و جمهورسيير راهبردی نظارت و ريزیبرنامه معاون تيمسوول با

 روابط تنظيم و «سرزميني توسعه مديريت و ريزیبرنامه يکپارچه نظام»  استقرار بر نظارت و تصويب تدوين، د الف

 .آن اصلي ارکان

 آنها اجرای بر نظارت و استاني و ایمنطقه ملي، سطوح در سرزميني توسعه طرحهای و هابرنامه تصويب و بررسي د ب

 عنوان به مجلس انتخاب به اسالمي شورای مجلس عمران و محاسبات و بودجه و برنامه کميسيونهای اعضا از نفر دو

 .نمايندمي شرکت شورا جلسات در ناظر عضو

 ماه شش ظرف حداکثر شورا ارکان و اختيارات تها،يمسوول تفصيلي، وظايف شرح شامل ماده اين يياجرا نامه نييآ

 .رسدمي وزيران اتيه تصويببه( دبيرخانه) معاونت پيشنهاد به قانون اين تصويب از پس

 کشور، يرانوز: از عبارتند جمهورسيير راهبردی نظارت و ريزیبرنامه معاون بر عالوه شورا اعضا ترکيب د تبصره

 سازمان سيير و مسلح نيروهای پشتيباني و دفاع شهرسازی، و مسکن دارائي، و اقتصادی کشاورزی، جهاد اطالعات،

 جمهورسيير انتخاب به يياجرا دستگاههای در شاغل نظرصاحب نفر سه و زيست محيط حفاظت

 تحقق زمينه که نمايند تنظيم ایهگون به را خود عملياتي هایبرنامه مکلفند يياجرا دستگاههای د141ماده

 .آورد فراهم را سرزمين آمايش گيريهایجهت
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 .است معاونت عهده بر ماده اين مفاد تحقق بر نظارت و پيگيری تيمسوول د1تبصره

 کشور، مربوطه قوانين چهارچوب در سرزمين آمايش شورای پيشنهاد با شودمي داده اجازه اقتصاد شورای به د9تبصره

 مقررات ساير و عوارض ها،تعرفه بانکي، تسهيالت کارمزد و سود يارانه جمله از بازدارنده، و تشويقي ایه سياست

 بخشهای های گذاریسرمايه و ها اقدام ها،برنامه که نمايد تنظيم ایگونهبه کشور مختلف مناطق و فعاليتها برای را

 .شوند هدايت سرزمين آمايش های گيریجهت تحقق راستای در غيردولتي و عمومي
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 كشور توسعه و آموزش گسترش

 کسب با رانيا ياسالم یجمهور 9313 سال در. گردد يم محسوب جوامع توسعه عامل نيمهمتر يانسان یها هيسرما توسعه

 فاصله در و. است دهيگرد یبند طبقه يانسان يافتگي توسعه یباال درجه با یکشورها زمره در يانسان توسعه در 33 رتبه

تعيين رتبه  رکورددار (HDI) 1يانسان توسعه شاخص در ارتقاء رتبه ده با رانيا ياسالم یجمهور ،9313 تا 9333 یسالها

 .شود يم محسوب جهان سطح در يانسان توسعه

 

 رتبه

 توسعه شاخص

 2یانسان

 كشور
 شاخص مقدار

 یانسان توسعه
 عمر طول

 درآمد سرانه

 (دالر) یمل

 متوسط

 یسالها

 3لیتحص

 از HDI رتبه رییتغ

 2111 تا 2115

 0 6/11 09910 0/91 839/0 نروژ 1

 0 0/11 39681 8/91 837/0 اياسترال 1

 0 4/11 47084 6/78 801/0 کايآمر 4

 1 0/11 34681 1/93 994/0 ژاپن 11

 9 6/11 18019 9/78 977/0 يجنوب كره 11

 0 8/11 17931 1/91 971/0 ياشغال نيفلسط 10

 0 1/8 09006 7/77 910/0 امارات 31

 -1 9/7 14716 3/73 701/0 عربستان 00

 10 1/7 11764 8/71 701/0 رانيا 70

 -1 0/6 13308 1/71 678/0 هيترك 93

 1 0/6 0998 0/70 610/0 مصر 101

 کشورها برخي در 9313 تا 9333 سالهای فاصله در انساني توسعه شاخص -1 شماره جدول

 

                                                           
1 Human Development Index 
2Human Development Index 
3 Mean Years of Schooling 
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 نيا ياصل عوامل از کشور در التيتحص گسترش و سالمت ارتقا ران،يا کشور مورد در 9313 ينسانا توسعه گزارش ليتحل در

 .اند گشته يتلق رتبه ارتقا

 

 

 (منطقه کشورهای از برخي و ايران)9313-1133 سال از انساني توسعه شاخص تغييرات روند -1 شماره نمودار
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 1یعال آموزش یساز انبوه

 التيتحص حوزه در را خود فاصله توسعه حال در یکشورها ،9یسوادآموز یها نهضت گسترش با رياخ دهه رچها يط در

 یرو بر عيوس یگذار هيسرما با افتهي توسعه یکشورها زمان نيهم در. اند رسانده حداقل به افتهي توسعه یکشورها با ييابتدا

 ،133) به( 93 ،33 ،133) از را خود 1يليتحص ليپروفا  ،يعال آموزش یساز انبوه شعار با و سوم، و دوم مرحله التيتحص

 در را فاصله نيشتريي ،(93،43،133)توسعه حال در یکشورها يليتحص ليپروفا حاظر حال در و دند،يبخش ارتقا( 33 ،133

 با(  13 ،33 ،133) ما کشور امروز يليتحص ليپروفا. دارد افتهي توسعه یکشورها با سوم مرحله يا پيشرفته التيتحص نهيزم

 توجه با و دارد هشتاد دهه یابتدا در افتهي توسعه یکشورها يليتحص ليپروفا به یاديز اريبس شباهت ساله، چهل فاصله كي

 آنکه یبرا باشد، يم( 33،33،133)،1333 سال در کشور يليتحص ليپروفا یبرا کشور يعلم جامع نقشه یگذار هدف آنکه به

 يفعل زانيم از شيب اريبس کشور در يدانشگاه التيتحص رشد ديبا دينما جبران سال 13 يط در در را موجود فاصله بتواند کشور

  .باشد

 

 حال در و يافته توسعه کشورهای در 2007-1970 بين مختلف مقاطع در تحصيلي به اشتغال نسبت  -9 شماره نمودار

 توسعه

 

 

                                                           
1Massification of Higher Education 
2 Literacy Initiatives 
 )ورود به تحصيالت اوليه، ثانويه، و ثالثيه(3
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 ونيسيکم 1134 سال در. است نموده يعال آموزش یساز انبوه به اقدام که است یکشور نياول کايآمر متحده االتيا کشور

 ايمه يدانشگاه التيتحص کشوربه مستعد جوانان تمام ورود یبرا را نهيزم تا کرد مکلف را دولت کشور نيا يعال آموزش

 نيتضم را يالع آموزش کامل پوشش توانست ينم کشور یها دانشگاه تيظرف حداکثر از استفاده يحت که ييآنجا از. دينما

 سال دو از کمتر در اقدام نيا. نمود سيتاس کشور نيا سراسر در را يدولت 1نگر جامعه يمدارس عال یاديز تعداد د،دولتينما

 یها برنامه در يانسان یروين توسعه به ازين بدنبال انگلستان در. داد شيافزا برابر دو به کشور نيا در را انيدانشجو تعداد

 بود یا گونه به گسترش نيا. ديگرد دانشجو رشيپذ شيگنجا و فضاها گسترش به اقدام 1149 سال در ت،مد دراز یا توسعه

 التيتحص یدارا جوانان %93 تا. م 1143 سال تا و افتي شيافزا برابر 9 به دانشگاهها تيظرف کوتاه، يمدت عرض در که

 يعال آموزش یفضاها شيافزا و يکيزيف توسعه و گسترش از گريد یا دوره. م 9333 سال تا زين پس آن از. بودند يدانشگاه

 %33 زانيم به شيافزا سپس و 9331 سال در جوانان %33 زانيم به يدانشگاه کرده ليتحص افراد شيافزا آن جهينت و داد رخ

 یااستهيس از انگلستان در يعال آموزش يهمگان گسترش و کردن يهمگان استيس. است بوده 9313 سال در کشور جوانان

 همه توسعه یبرا یساز تيظرف قالب در که بوده مختلف یبخشها در ازين مورد يانسان هيسرما شيافزا یبرا کشور موفق

. است کرده جاديا متفاوت یها برنامه یبرا را يمناسب یتهايظرف و گذاشته باز را زانير برنامه و استگذارانيس دست جانبه،

 برنامه سوئد در.هستند آن يپ در زين يياروپا یکشورها همه که است يدفه يعال آموزش یباال در آمار به يابيدست

 صورت( يدانشگاه التيتحص) سوم سطح آموزش یبرا گذشته سال 93 حدود يط در یا ژهيو یساز انبوه د ييتمرکززدا

 راتيتاث. است گرفته صورت دولت نظارت با فقط و مستقل نسبتا بطور یا منطقه استگذارانيس کمك با برنامه نيا. است گرفته

 شده اثبات .(م 9333) همکارانش و اندرسون رولند توسط یا مطالعه در سوئد يملّ و یا منطقه اقتصاد بر برنامه نيا شگرف

 .است

 به مشغول جهان در دانشجو ونيليم 133 از شيب. است شده ليتبد يجهان دهيپد كي به امروزه يعال آموزش یساز انبوه

 دهه در ليتحص به مشغول انيدانشجو تعداد. دهد يم نشان دهه كي در تنها را یدرصد 31 رشد رقم نيا که هستند ليتحص

 به يدسترس.  9است شتريب اند کرده ليتحص ها دانشگاه در رياخ قرن ده در که يانيدانشجو مجموع از کمي و ستيب قرن اول

. است % 14 يجنوب کره در و %11 فنالند در ،% 43 یاالب کشور، 4 در ،% 43 یباال افته،ي توسعه کشور 94 در 1يعال آموزش

 . هستند ليتحص به مشغول دانشجو ونيليم يس از شيب نيچ کشور در تنها يعال آموزش یساز انبوه بدنبال

 

 

 

 

                                                           
1 Community Colleges 
2 Gaële Goastellec, Understanding Inequalities in, throughand by Higher Education; 2010 Sense Publishers 
3 Gross Tertiary Enrolment Ratio 
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 جوانان بالقوه یها یتوانمند تحقق و یدانشگاه التیتحص از جوانان انتظار

 نيا که است داده نشان متعدد مطالعات. شود يم محسوب جوانان ازين شکل نيتر يعال ،1بالقوه یها یتوانمند دنيرس فعل به

 انتظار مورد ليتحص یسالها شاخص. شود يم برآورده يدانشگاه التيتحص ادامه قيطر از عمده بطور امروز جوانان در ازين

 ورود سن در امروز که يکودک رود يم انتظار ا،ياسترال کشور در. باشد يم کشور اموزش بازار در يآت یتقاضا کننده منعکس

 استگذارانيس سبب نيهم به. دينما ليتحص( يدانشگاه آموزش سال 4/4) سال 4/93 متوسط بطور باشد، يم يآموزش مرکز به

 شيپ را يعال آموزش تيظرف  جانبه همه گسترش یها استيس اکنون هم از تقاضا، نيا به پاسخ یبرا کشور نيا يعال آموزش

 .است گرفته

 رتبه

 توسعه شاخص

 2یانسان

 كشور

 متوسط

 یسالها

 3لیتحص

 یسالها

 مورد لیتحص

 4انتظار

 به ورود نسبت

 التیتحص

 5يیابتدا

 به ورود نسبت

 التیتحص

 6متوسطه

 به ورود نسبت

 التیتحص

 7هیعال

 8/70 6/86 4/89 3/17 6/11 نروژ 1

 70 0/97 87 0/10 0/11 اياسترال 1

 6/91 1/99 0/81 7/10 4/11 کايآمر 4

 8/07 89 100 1/10 0/11 ژاپن 11

 1/86 4/86 6/89 9/16 6/11 يجنوب كره 11

 1/10 9/93 6/81 0/11 1/8 امارات 31

 8/18 73 0/94 0/13 9/7 عربستان 00

 1/36 1/70 7/88 0/14 1/7 رانيا 70

 1/37 1/71 8/83 9/11 0/6 هيترك 93

 1/31 1/71 6/83 0/11 0/6 مصر 101

 ديگر کشور چند و ايران آموزشي های شاخص  مقايسه -9 ارهشم جدول

 

 

                                                           
1 Self-actualization 
2Human Development Index 
3 Mean Years of Schooling 
4 Expected Years of Schooling 
5Net Primary Enrolment Ratio 
6Net Secondary Enrolment Ratio 
7Gross Tertiary Enrolment Ratio 
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 :است توجه انيشا ريز نکات ما کشور مورد در

 .است افتهي شيافزا سال 9/3 به سال  1/9 از گذشته سال 13 يط در ليتحص یسالها متوسط. الف

 .است افتهي شيافزا سال 13 به سال 3/4 از گذشته سال 93 يط در انتظار مورد ليتحص یسالها.ب

 مورد ليتحص یسالها و ليتحص یسالها متوسط نيب يقيعم شکاف اي فاصله ثابت بطور رياخ دهه سه طول در. ت

 (نشده برآورده یتقاضا) است داشته وجود انتظار

 9/1) امارات کشور در ليتحص یسالها متوسط از کمتر ما کشور در ليتحص یسالها متوسط آنکه رغميعل. ث

 ليتحص یها سال از شتريب ما کشور در انتظار مورد ليتحص یسالها است،( سال 4/3) عربستان کشور و( سال

 .است (3/11) عربستان کشور و (سال 3/11) امارات کشور در انتظار مورد

 

 

 ايران در تحصيل انتظار مورد های سال و تحصيل به اشتغال های سال متوسط ميزان افزايش -1 شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايران در تحصيل انتظار مورد هاي سال و تحصيل به اشتغال سالهاي متوسط ميزان افزايش

 ليتحص یها سال متوسط 
 

 انتظار مورد ليتحص یها سال

1890 2.1 - 

1890 2.8 8.4 

1880 3.7 9.7 

1880 4.4 10.9 

1000 5.1 12.2 

1000 6.1 13.0 

1010 7.2 14.0 
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 یعال آموزش مراكز یبند میتقس

بصورت  يمراکز آموزش عال 1يکارنگ اديبن یبند ميوجود دارد. در تقس يآموزش عال زمراک یبرا یمتعدد یها یبند ميتقس

 شوند: يم یبند ميتقس ريز

اه
شگ

دان
 

هش
ژو

پ
 ی

Doctoral )Research( 

Universities :Extensive 

 در حداقل يدكتر ليالتحص فارغ 00 حداقل سال هر در كه ييها دانشگاه

 .دارند مختلف هرشت پانزده

Doctoral )Research( 

Universities :Intensive 

 سه در حداقل یدکتر ليالتحص فارغ 13 حداقل سال هر در که ييها دانشگاه

 فارغ 93 حداقل سال هر در که ييها دانشگاه اي و. دارند مختلف رشته

 .دارند یدکتر ليالتحص

اه
شگ

دان
 

كز
مر

و
 

ش
وز

آم
 

عال
 ی

Master’s Colleges and 

Universities I 

 در  ،يکارشناس یها رشته عيوس فيط بر عالوه که ييها دانشگاه و ها کالج

 رشته سه در حداقل ارشد يکارشناس ليالتحص فارغ 33 حداقل سال هر

 .دارند مختلف

Master’s Colleges and 

Universities II 

 در  ،ياسکارشن یها رشته عيوس فيط بر عالوه که ييها دانشگاه و ها کالج

 .دارند ارشد يکارشناس ليالتحص فارغ 93 حداقل سال هر

ش 
وز

آم
ز 

رك
م

عال
 ی

Baccalaureate Colleges دارند يکارشناس مقطع در مختلف يآموزش یها برنامه  که ييها کالج. 

Associate’s Colleges 

 یها دوره اول سال دو اي و پلميد فوق مدارك عمده بطور که ييها دانشگاه

 مدرك آنها النيالتحص فارغ درصد 13 از کمتر و. کنند يم هيارا را ياسکارشن

 .دارند يکارشناس

 بندي بنياد كارنگي  تقسيم -4شماره  جدول

 

جهان مورد استفاده  یاز کشورها یاريکرده است که توسط بس هيارا يمراکز آموزش عال یرا برا یگريد یبند ميتقس ونسکوي

 قرار گرفته است:

 در انيدانشجو تيترب به و دارند يپژوهش و يآموزش  توام كاركرد كه يموسسات ها دانشگاه

 پردارند يم يدكتر و ارشد يكارشناس شامل مختلف مقاطع

 سطح در را...(  ،یمعمار ،یکشاورز ،يبازرگان) یا حرفه یها آموزش که يموسسات یآموزش یفن موسسات

 .کنند يم هيارا يکارشناس

 .پردازند يم يکارشناس مقطع در انيدانشجو تيترب به که يمستقل مهين ساتموس یمركز آموزش عال

 .پردازند يم يکاردان مقطع در انيدانشجو تيترب به که يمستقل مهين موسسات نگر جامعه یمركز آموزش عال

 عالي آموزش مراكزتقسيم بندي يونسکو براي  -0شماره  جدول

 

                                                           
1 The Carnegie Classification of Institutions of Higher Education 
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 یعال آموزش مراكز مناسب تعداد

شده  يقابل مالحظه تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عال شيدر سطح جهان سبب افزا يآموزش عال یبوه سازان نهصت

دانشگاه و مرکز آموزش  3334با  کايو کشور آمر يدانشگاه و مرکز آموزش عال 4333کشور هندوستان با  انيم نياست. در ا

به تعداد مراکز آموزش  تينسبت جمع یبرا يعدد خاص يلآموزش عا اتيشوند. اگرچه در ادب يرکورددار محسوب م يعال

 تينفر جمع ونيليهر م یمرکز به ازا 93تا  13 نيب افتهيتوسعه  ینسبت در اغلب کشور ها نيا ينشده است. ول هيتوص يعال

 باشد.   يم

 کشور چند در تيجمع به دانشگاه نسبت -4 شماره جدول

 

دانشگاه وابسته به وزارت  111تعداد  نيکنند. از ا يم تيدر کشور فعال يش عالدانشگاه و موسسه آموز 9931ر ضدر حال حا

موسسه  94وابسته به وزارت آموزش و پرورش،  يمرکز آموزش عال 933مرکز وابسته به وزارت بهداشت و درمان،  33علوم، 

واحد مربوط به دانشگاه  341نور،  اميپمرکز و واحد مربوط به دانشگاه  333 ،يياجرا یهادستگاه ريوابسته به سا يآموزش عال

واحد مربوط به دانشگاه  143و  يانتفاع ريو غ يدولت ريغ يموسسه مربوط به موسسات آموزش عال 913 ،یکاربرد يجامع علم

 تيجمع ونيليهر م یبه ازا يمرکز آموزش عال 13با دارا بودن نسبت  رانيا ياسالم یجمهور بيترت نياست. بد يآزاد اسالم

 مراکز نيا کل تعداد از يپزشک آموزش و درمان و بهداشت وزارت سهموجود اين که  بابرخوردار است.  يينسبت باالاز 

مراکز  اينو کيفيت باالی  اثربخشي بيانگر موجود علمي ارزيابي های شاخص و آمار ،باشد يکم م اريدرصد( بس كي از کمتر)

باشد.  ميمربوط به اين حيطه  کشور علمي توليدات 1/1 حدود که طوری به بوده کشور عالي آموزش کيفيدر ارتقای 

 درصدی از تکميلي تحصيالت مقاطع د رشته تعداد پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت آموزشي ساختار در همچنين

 .باشد مي برخوردار باالتری
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در  ونيليدر م 39تا  نيدر چ ونيليمدر  4/3از اعداد را )از يعيوس فيکه ط يعال آموزش مراکز يتيجمع نسبت خالف بر

برخوردار است.  یشتريب يياياز پا افتهيتوسعه  یدر کشورها يپژوهش یدانشگاه ها يتينسبت جمع رد،يگ ي( در بر منيآرژانت

 نفر ونيليم هر یازا به يپژوهش دانشگاه كيآن حدود  نيانگيو م 4/1تا  3/3 نيب افتهيتوسعه  یکشورها درنسبت  نيا فيط

  تيجمع

 وجود يپژوهش ريغ دانشگاه و کالج 93 تا 13 نيب يپژوهش دانشگاه هر یازا به افتهي توسعه یکشورها در گريد انيب به .باشد يم

 .دارد

 

 کشور چند در تيجمع به يپژوهش دانشگاه نسبت -3شماره  جدول

 

 يکنون تيوضع در نسبت نيا نييتع تاش نشده هيارا يپژوهش یها دانشگاه از يمشخص فيتعر رانيا کشور در که ييآنجا از

 هدف عنوان به را( علوم وزارت و درمان و بهداشت وزارت)مجموع  يپژوهش دانشگاه 33 عدد توان يم اما. باشد ينم مقدور

 .داد قرار يشيآما توسعه
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 یعال آموزش مراكز اندازه

آن  یها ييو کارآ یبهره ور یبرا يباشد، شاخصآن  ياعتبار اجتماع یبرا يتواند شاخص يدانشگاه همانگونه که م كي اندازه

دارند.  تي، شکل، منابع و نحوه اداره آن اهمفضا و مساحتچون  يدانشگاه، عوامل كي یها اسيمق نييهست. در تع زين

 هستند.  يبيو معا ايمزا یدارا اسها،يدانشگاهها در هر کدام از مق

آموزش و  1تمرکز امکانات و به صرفه بودن ،ا ابعاد بزرگ، تنوع خدماتب یها بزرگ بودن دانشگاه و وجود دانشگاه یاياز مزا

رشته  النياز فارغ التحص یريبهره گ شتر،يب یدانشجو رشياز امکانات، پذ شتريب یدر آنها، امکان استفاده و بهره ور قيتحق

 ،يتلف و سطوح متنوع آموزشمخ یتنوع در آموزش رشته ها ،یچند رشته ا و یا رشته انيم مختلف خود، امکان آموزش یها

دانشگاهها و  گريبا د يرقابت یتهايجامعه و وجود ظرف یازهايبه ن شتريب ييامکان پاسخگو ،يدانشگاه ديجد یرشته ها جاديا

 یدر دانشگاهها زيبهتر ن یريادگيباشد. امکان آموزش و  يتر م نييپا یها نهيبا هز شتريب یکشورها و امکان آموزش دانشجو

 هيامکان ارا .تلف مورد توجه بوده استدر مطالعات مخ يپزشک یباالخص در رشته ها شتريب يآموزش یفرصتها ليلبزرگتر بد

 یمطابق با استراتژ زيبصورت مقرون به صرفه ن انيدانشجو قيو عال ازهايو توسعه دروس متنوع منطبق با ن یارياخت یواحدها

توان در  يم انيدانشجو دگاهيدانشگاهها را از د نيا یاين وجود دارد. مزابزرگساال یريادگي نديفرابودن آموزشها در  يانتخاب

 انيتعامل با دانشجو ليو بدل يمخف کولوميدر قالب کور ي)حت يآموزش یتنوع آموزشها و فرصتها نه،يچند بعد شامل هز

 شتريب یارياخت يآموزش یانهاواحدها و پودم نشيو امکان گز شتريحق انتخاب ب شتر،يمتنوع(، منابع ب یمختلف در رشته ها

 خالصه کرد. يآموزش یو ارتقا شتريب یها زهيانگ جاديا زي( و نقيو عال ازهاي)مطابق با ن

 عيوس يدانشگاه و تجمع امکانات در آن در سطح كياز حد  شيبزرگ بودن ب ت،يريو مد يمتخصصان آموزش گريد يياز سو

منطقه را بعنوان  كيگسترده در  یخدمات در ابعاد هيارا تيشتن مسوولآن و باالخص دا یو گسترش فضاها و موسسات اقمار

در  تيفيکاهش ک زيو ن يآموزش یبرنامه ها تيفيهمراه با کاهش ک 9هدر رفت منابع کهيبطور ند،ينما يم يمعرف يجنبه منف

 و کارکنان يعموم مشارکت سطح کاهش ،يياجرا تيريمدخدمات را بدنبال خواهد داشت. با توجه به بزرگ بودن ابعاد  هيارا

 ،يو فن يجامع خدمات آموزش يابيکاهش امکان کنترل، نظارت و ارز ها، يهماهنگ  در اشکال و متنوع یها برنامه عمل تداخل

موضوع با کاهش  نيا .سوال خواهد رفت ريز ستميس یمجموعه کار ياثربخش نهيو هز افتهيکاهش  یکار تيفيدر مجموع ک

هاست، همراه  نهيکاهش هز یتالش برا ليکه عمدتا بدل يآموزش گروه یها وهيو استفاده تام از ش نسبت استاد به دانشجو

را در سطح  اتيو معموال شکا ابدي يها در آموزش در دراز مدت نمود م تيفيدر هر صورت چون کاهش ک يخواهد بود ول

 رد،يگ ياست که کانون توجه قرار م يزش عالخدمات موسسه آمو تيفيلذا کاهش در ک زد،يانگ يکمتر برم يآموزش انيمشتر

خدمات  يفيک یهستند و کمبودها تيو با سابقه همچنان در ابعاد بزرگ در حال فعال يميقد یعمده دانشگاهها ليدل نيبه هم

 كيدر  يشدن آموزش عال يکنند. تك قطب يخدمت حل و فصل م هيکردن مراکز ارا خودمختارچون  ييها وهيخود را با ش

توان به  يم شود،يم يو فن يخدمات آموزش يفيک یرفتن روند ارتقا نيو از ب يرقابت یها زهيکه باعث کاهش انگ زيرا ن منطقه

 يتيريمد یارگانها و واحدها ريمانند سا زياذعان داشت که تناسب اندازه در دانشگاهها ن ديبا بيترت نيفوق افزود و بد ستيل

                                                           
1Economy of Scale 
2Diseconomy of Scale 
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 اندازه و ابعاد اني. رابطه مرديصورت گ يياجرا يبا ضوابط ديبا ديجد یدانشگاهها سيو تاس رديمد نظر قرار گ ديبا گر،يد

از  یتعداد تيوضع ليبا تحل ا،يتاليم.( از ا 9333) يآنها در مطالعه آندره بوناکورس یو کارآمد ياثربخش یدانشگاه و شاخصها

دهد که تحقق اهداف  يلب مطالعات نشان ماروپا، بحث شده و مورد کنکاش قرار گرفته است. در مجموع اغ یدانشگاهها

مراکز  ريدر تعداد کمتر و اندازه بزرگتر و کالج ها و سا يپژوهش یوجود دانشگاه ها یدر گرو يگوناگون نظام آموزش عال

 باشد.  يم شتريدر اندازه کوچکتر و تعداد ب يآموزش عال
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 نخبگان یكشور درون مهاجرت و ها دانشگاه به یدسترس

پژوهش  رينخبگان شکل گرفته است، در دودهه اخ یکشور نيمهاجرت نخبگان حول مهاجرت ب اتيش عمده ادباگرچه بخ

تنها  43نفوس و مسکن سال  ینخبگان صورت گرفته است. بر اساس سرشمار یمهاجرت درون کشور یبر رو یاديز یها

جابجا  نينفر( در داخل قلمرو سرزم ونيليم 19از  شيکشور )ب تيدرصد جمع 3/14(، 1143تا سال  1133دهه )سال  كيدر 

مهاجرت  انيجر شياز افزا يش داشته است. که حاکيدرصد افزا 3/9، حدود 33-1143درصد نسبت به دهه  نيشده اند و ا

سبب شده است  تختيمرکز استان، از آنجا به مرکز استان و سپس پا یباشد. مهاجرت از روستاها به شهرها يم یدرون کشور

 شيب رشيرود استان تهران با پذ يسه دهه معکوس گردد. همانطور که انتظار م يدر ط ييبه روستا یشهر تيجمعکه نسبت 

علت  نيدهد. مطالعات نشان داده است که مهمتر يم ليرا تشک نيمقصد مهاجر نيدرصد کل مهاجران کشور مهمتر 13از 

 يابي، دست9نخبگان یعلت مهاجرت درون کشور نيرمهمت ياست، ول يشغل یبه فرصت ها يابيدست 1یمهاجرت درون کشور

تنها به منظور  یمهاجرت درون کشور ونيليم كياز  شيب 1143تا  1133 یباشد. در فاصله سالها يم يليتحص یبه فرصت ها

 صورت گرفته است.  يليتحص یبه فرصت ها يابيدست

گذارد.  يزادگاه آنان م یخرب بر توسعه شهرستانهام رينخبگان تاث یمطالعات متعدد نشان داده اند که مهاجرت درون کشور

 گريد انيباشد. به ب يمهاجرت نخبگان به خارج از کشور م نهيزم شيپ نينخبگان مهمتر یعالوه بر آن مهاجرت درون کشور

ند. از کن يم یبزرگ سپر یشهرها ريسا اي تختيرا در پا يوطن کرده، قبل از خروج از کشور ابتدا زمان  یاغلب نخبگان جال

 یروش مبارزه با مهاجرت برون کشور نينخبگان، موثرتر یاز مهاجرت درون کشور یرياز صاحبنظران، جلوگ یاريبس دگاهيد

 یاز مهاجرت درون کشور یريجلوگ وهيش نيدر سطح شهرستان ها مهمتر يليتحص یکردن فرصت ها ايباشد. و مه يآنان م

 گردد. ينخبگان محسوب م

  يبوم ريغ انيدانشجو متوجه که است یا ياجتماع یها بيآس ،يليتحص یها مهاجرت امطلوبن عوارض از گريد يکي

 اد،ياعت ،يالکل یها نوشابه مصرف گار،يس مصرف با انيدانشجو بودن يبوم ريغ نيب یقو ارتباط متعدد مطالعات. باشد يم

 ا نشان داده است.ر يمنحرف و خراف یها گروه در شدن جذب يحت و مخالف، جنس با نامشروع روابط

 منظور به که يانيدانشجو استان كي درون در يحت اما دهد يم کاهش را مشکالت نيا از يبخش ياستان ينيگز يبوم اگرچه

 .برند يم رنج مشابه مشکالت از کنند يم مهاجرت استان مرکز به ها شهرستان از ليتحص

                                                           
1Intra-national Migration 
2 Intra-national Brain Drain 
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 یعال آموزش در تمركز عدم مقابل در تمركز

مشکالت  ،نخبگان یمهاجرت درون کشور ،1يدر دسترس يتوان به ناعدالت يم يدر آموزش عال ييمرکزگرات بيجمله معا از

 و يدسترس شيافزا جاديا منظور به معموال يعال آموزش ييتمرکززدابه توسعه شهرستان ها اشاره نمود.  بيو آس ،يفرهنگ

 ييکشورها.  رديگ يم صورت يعال آموزش یساز هانبو یها نهضت از يبخش عنوان به نيهمچن و  يآموزش عدالت شيافزا

 .اند کرده اجرا تيموفق با را يعال آموزش ييتمرکززدا ميعظ یها برنامه سوئد، و ك،يمکز ن،يچ ،یاندونز کا،يآمر مانند

مناسب موسسات،  عيهمراه با عدم توز يگسترش در آموزش عال ياز نوع يحاک رانيدر ا يمربوط به آموزش عال يآمار رسم

و تجمع امکانات در  ديتمرکز شد کهيکشور است. بطور یدوره ها در شهرها و استانها يو سطح آموزش يليتحص یرشته ها 

 143نگاه اول از مجموع  درکرده است.  جاديرا ا «يمتراکم آموزش عال گسترش» ييخاص را شامل شده و الگو يمناطق

با  اماهستند. يموسسه آموزش عال ايشهرستان فاقد مرکز  93و  يواحد آموزش عال یشهرستان دارا 133شهرستان کشور 

 331هزار و  334استان تهران با تعداد  ومستقر است.  يمرکز آموزش عال 113که تنها در تهران  ميابي يدر م شتريمطالعه ب

 در را( انينشجوپنجم از کل دا كيکشور ) انيدرصد از دانشجو 31/93کشور را با نسبت  یتعداد دانشجو نيشتريدانشجو ب

درصد از 3354از  شيفارس و خوزستان در مجموع ب ،ی. پنج استان تهران، اصفهان، خراسان رضواست داده یجا خود

 التيتحص در متمرکز عيتوز نيادرصد است. 33حدود  گريد هایداده اند و سهم استان یکشور را در خود جا انيدانشجو

 ليدر تهران مشغول به تحص يليتکم التيتحص انيدرصد از دانشجو 34حدود  هک ینحو به کند يم ييخودنما شتريب يليتکم

 هستند.

 ی، بهره مندیو اقتصاد يهمچون اثرات مثبت اجتماع یتوان به موارد يمنطقه، م كيدانشگاه در  كيحضور  راتياز جمله تاث

به آموزش  یمنطقه ا انيمتقاض يدسترس شيدهد، افزا هيتواند ارا يخود م يتخصص طهيکه دانشگاه در ح یا ژهياز خدمات و

بازار کار و  یبر رو ريآموزش و اشتغال، تاث یمنطقه )استاد و دانشجو( برا يبوم 9از مهاجرت نخبگان یريو جلوگ يعال

مشاغل باالخص در قالب  یساز يدر جهت علم تيحرکت و فعال ،ينيو کارآفر یاستخدام در منطقه و امکان توسعه اقتصاد

بالقوه توان  شي، افزا3یعلم و فن آور یو پارك ها 3در مراکز رشد اي ژهيو یدر پروژه ها 1و توسعه قيتحق یها تيفعال

و حضور دانشگاه در  يعرصه خدمت رسان ايدر عرصه صنعت و   4یو انتقال فن آور جاديا یمنطقه برا یو نوآور يپژوهش

 اشاره کرد. یاقتصاد بيرق ايدست  كيعنوان  همنطقه ب

 ،يصي، خدمات تشخ3سالمت یو ارتقا یريشگيو توسعه سالمت جامعه در ابعاد پ يخدمات پزشک هيارا ديد فوق بابه موار

 يدر بخش سالمت و علوم پزشک يکه مربوط به موسسات آموزش عال يو توانبخش يزودرس، انواع خدمات درمان صيتشخ

افزود  ديباشد و با يم يعلوم پزشک یدانشگاهها ييايغرافج عيدر توز تيحائز اهم اريبس یاست را اضافه نمود که از جنبه ها

                                                           
1Inequity of Access 
2 Elite Immigration or (Brain Drain) 
3 R & D: Research & Development 
4 Incubators 
5Science & Technology Parks 
6Technology Transfer 
7Health Promotion 
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در چارچوب تعهد   9جامعه محور یکرديو با رو 1در جامعه در قالب خدمات سالمت يعلوم پزشک یها ردانشگاهيکه تاث

 خواهد بود. 3جامعه یو با رسالت رهبر  1ياجتماع

 

 

                                                           
1Health Services 
2Community Based Approach 
3Community Engagement 
4Community Leadership 
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 سالمت یعال آموزش يیتمركززدا یمدلها

 کند: يم تيمختلف تبع یاز چهار الگو يدولت ینهادها ييتمرکززدا 1ينليراند یبر اساس الگو

 هياول يباالدست التيتشک اريتر تحت اخت يطيمح التي: انتقال کارکرد به تشک9ييتراکم زدا -1

 تر  يطيمستقل مح مهين التي: انتقال کارکرد به تشک1ضيتفو -9

 تر  يطيمح يمستقل دولت التي: انتقال کارکرد به تشک3یواگذار -1

 تر  يطيمح يمستقل خصوص التي: انتقال کارکرد به تشک3یساز يخصوص -3

 يآموزش اتياز عمل يانتقال بخش يبه معن ييبا مدل تراکم زدا ييسالمت، تمرکززدا ي:در نظام آموزش عالييتراكم زدا

توسط  ماين مستق)کمپ( شهرستا سيپرد ايشهرستان ها است.دانشکده  سيپرد ايبه دانشکده ها  يعلوم پزشک یدانشگاه ها

 یا وهيبعنوان ش يدانشگاه یکند. مفهوم کمپ ها هيرا ارا يليتواند تمام مقاطع تحص يگردد و م يدانشگاه مرکز استان اداره م

الگو به پراکنش دانشکده  نيباشد. ا يم یشده ا فيتعر گاهيجا یدارا يآموزش عال يکيزيشناخته شده و موفق در گسترش ف

 .دينما يم يتوجه انيمنطقه کمك شا كيدر پهنه دانشگاه مادر  كي یها

 نيتوسعه و گسترش خدمات سالمت در جامعه، از چند یشده در راستا جاديبه تقاضا و الزام ا ييپاسخگو یبرا کايدر آمر

در  طرح نيبود. در ا يوابسته به مدارس پزشک يدانشگاه سيپرد اياز آنها کمپ  يکيبهره گرفتند که  یپروژه و طرح توسعه ا

 که شدند( یمنطقه ا یخود )با عنوان کمپ ها يدانشگاه پزشک 93 یبرا يکمپ دانشگاه 31 فيم. اقدام به تعر 9331سال 

 :بودند ليذ یهايژگيو یدارا

جدا بوده و در سطح کشور و در مناطق  ياز دانشگاه اصل يياياز لحاظ جغراف فشانيکمپ ها مطابق با تعر نيا .1

 يمطرح م هياول یو مراقبتها ينيخدمات بال یخش هستند و بعنوان محل آموزشهامختلف )عموما محروم تر( پ

 باشند.

 .است وابسته ياصل دانشگاه به یادار لحاظ از هم و( ي)دپارتمان آموزش يآموزش-يکمپ هم از لحاظ علم .9

 شود. يم هيجامعه نگر ارا یمختلفخدمات سالمت در قالب آموزشها یرشته ها انيکمپ ها آموزش دانشجو نيدر ا .1

سال سوم،  6خود را در گردش یکارآموز یکودکان و زنان( از دوره ها ،يجراح ،يدوره )طب داخل چهار يپزشک انيدانشجو

 4تا  4باشد و هر دوره حدود  يدوره م 3تا  1گذرانند. تعداد هر دوره در سال در حدود  يم يدانشگاه یکمپ ها نيدر ا

 اتيداوطلب ه یاز اعضا یريبهره گ ايپاره وقت و  يعلم اتيعموما در قالب ه يآموزش دياسات نيکشد.تام يهفته طول م

 سال 9 بتوانند يپزشک انيدانشجو که گردد فراهم يامکانات و طيمح که شد يسع پروژه نيا ادامه در. رفتيصورت پذ يعلم

 .بگذرانند ها کمپ نيا در زين را خود ليتحص دوره آخر

 خالصه کرد: ليتوان به صورت ذ يرا م يدانشگاه یکمپ ها ديفوا

                                                           
1 Rondinelli 
2Deconcentration 
3Delegation 
4 Devolution 
5 Privitization 
6 Rotation 
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 یا منطقه یروهاين شتريب جذب امکان با انيمتقاض شتريب نام ثبت یبرا دانشگاهها رشيپذ تيظرف شيافزا .1

 توسعه خدمات در منطقه یکارکنان خدمات سالمت برا شيافزا .9

با حضور  يموزشآ یايپو طيمح كيمناسب تر در  تيفيک یتر و دارا يبه خدمات تخصص مارانيب يدسترس شيافزا .1

 در منطقه يآموزش ديو اسات دنتهايرز

 جامعه. یو ارتقا ياجتماع ييپاسخگو یدر راستا يموسسات آموزش يرسالت تعهد اجتماع شتريتحقق هر چه ب .3

که از  استدشوار  یمستقل امر يدانشگاهها و مدارس پزشک جاديمعتقد بودند که ا ياز متخصصان اقتصاد آموزش یاريبس

 طهيدر ح ياست، و عالوه بر آن مشکالت ييبودجه آغازگر باال ازمنديباشد و عالوه بر آنکه ن يبه صرفه نم زين یلحاظ اقتصاد

 را به همراه دارد. تيريو مد یگذار استيو س ياعتبار بخش ليمسا

 یانشگاه هاد يآموزش اتياز عمل يانتقال بخش يبه معن ضيبا مدل تفو ييسالمت، تمرکززدا ي: در نظام آموزش عالضيتفو

 فيتعار مختلف یکشورها يآموزش یستمهايمستقل شهرستان ها است.کالج در س مهين يآموزش عال مراکزبه  يعلوم پزشک

آموزش  جتمع هایم ياستفاده شده است که به معن يآموزش عال موسسات یبرا ونسکوي فيتعر از نجاي، در ادارد يمتفاوت

در سطخ  يآموزش یدوره ها هيباشند و معموال به ارا يم مرتبطبزرگتر و معتبرتر  یهااست که به دانشگاه يمستقل مهين يعال

 پردازند. يم يکارشناس

 یدانشگاه ها يآموزش اتياز عمل يانتقال بخش يبه معن یبا مدل واگذار ييسالمت، تمرکززدا ي: در نظام آموزش عاليواگذار

 .شهرستان ها است يکوچك دولت یبه دانشگاه ها يعلوم پزشک

 ييتوانا طهيمحدود بودن ح انگريآنها ب يکوچك و توسعه آموزش یدانشگاهها راتيو تاث تهايکشورها در رابطه با فعال اتيتجرب

اغلب مطالعات  درداشت. لذا  ژهيو یهاتيتوان از آنها انتظارات موفق يبه ندرت م اريو اثرات آنهاست و بس تهايها و موفق

 وال است. س ريمقرون به صرفه بودن آنها ز

 اتياز عمل يانتقال بخش يبه معن یساز يبا مدل خصوص ييسالمت، تمرکززدا ي: در نظام آموزش عاليساز يخصوص

مراکز بخش  نيبودن ا يشهرستان ها است. خصوص يکوچك خصوص یبه دانشگاه ها يعلوم پزشک یدانشگاه ها يآموزش

 برد. يم نيرا از ب ييبدنبال تمرکززدا يدسترس شيافزا تيعمده مز
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 كشور یبهداشت شبکه یشيآما توسعه از یریگ بهره

 ،ييايجغراف يبر اساس پنج اصل دسترس يپس از انقالب شکوهمند اسالم یاستقرار و گسترش شبکه بهداشت کشور در سالها

استفاده از سالمت،  یازهايجنس و تعداد کارکنان با ن يو ادغام خدمات و نظام ارجاع، همخوان یسطح بند ،يفرهنگ رشيپذ

در سطح شهرستان ها صورت گرفت. در حال حاضر  تيريمد ييبهداشت، و تمرکززدا یدر سطح خانه ها يکارکنان بوم

مرکز بهداشت و درمان  9943 ،ييمرکزبهداشت و درمان روستا 9143 ،یبهداشت شهر گاهيپا 413خانه بهداشت،  14933

 يم ليکشور در سطح شهرستان ها را تشک يشبکه گسترده بهداشت ،یمرکزآموزش بهورز 943شهرستان، و  مارستاني، بیشهر

 دهند.

 یمارستانهايصورت گرفت، استقرار ب ييايجغراف یالگو كيکشور بر اساس  يامر گسترش شبکه بهداشت یاز همان ابتدا

و  يو درمان يداشتدر مراکز شهرستان، و مراکز به یو مراکز آموزش بهورز يعموم یمارستانهايدر مراکز استان، ب يتخصص

 ييايجغراف يابي تيو فعال يشيآما یزيبرنامه ر رينظينمونه ب كيبهداشت بر اساس طرح گسترش شبکه شهرستان  یخانه ها

 گردد. يمحسوب م

 يعال آموزش نظام ييتمرکززدا و گسترش یبرا يياستثنا فرصت كي عنوان به تواند يم افتهي استقرار شيپ از عرصه نيا وجود

 .ديافزايب ستميس يآموزش عدالت بر ،ييناکارا مشکل با مواجهه بدون و گردد يقتل سالمت

 

 
 يبهداشت شبکه گسترش طرح مدل -1 شماره شکل
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 سالمت یعال آموزش نظام يیایجغراف توسعه یبوم مدل

 :مدل

 شهرستان شبکه رساختيز از یريگ بهره با سالمت علوم آموزش یساز انبوه و ييتمرکززدا 

 :اهداف

 کشور 1يانسان هيسرما وسعهت .1

 کشور 9يعال آموزش یساز انبوه .9

 کشور سراسر در يدانشگاه التيتحص یها فرصت به جامعه آحاد عادالنه يدسترس امکان جاديا .1

 زادگاه شهرستان سطح در مستعد داوطلبان تمام یبرا يکارشناس سطح در يدانشگاه التيتحص نيتام .3

 رکشو در يليتحص مهاجرت رساندن حداقل به .3

 کشور در يآموزش خدمات یبند سطح .4

 :روش

 ييزدا تراکم سطح در يدرمان ـ يآموزش مراکز به شهرستان مرکز يعموم یها مارستانيب یکاربر ارتقاء .1

 و يدرمان يبخش اعتبار از پس( سالمت عالي آموزشجتمع م) ضيتفو و( استان دانشگاه يآموزش کمپ)

 يآموزش

 :ايمزا

 يآموزش اول ستد و بکر یها عرصه از استفاده .1

 شهرستان یمارستانهايب و یبهورز آموزش مراکز یکار يخال تيظرف از استفاده .9

  3یشاگرد -استاد مدل با آموزش از استفاده .1

  4کار نيح آموزش از استفاده .3

  يليتکم التيتحص یرو بر استان مرکز یها دانشگاه تمرکز .3

 

 :یآموزش یها برنامه

 ،یپرستار یها حوزه در مدرك به منجر يآموزش یها رشته تواند يم شهرستان مجتمع آموزش عالي سالمت .1

 از يبخش نيهمچن. دينما هيارا يکارشناس و يکاردان مقاطع در را بهداشت و ،يتوانبخش ،يراپزشکيپ ،ييماما

 هایمجتمع نيا در استان مرکز دانشگاه مشارکت با یداروساز و ،يدندانپزشک ،يپزشک انيدانشجو آموزش برنامه

 .مي باشد هيارا قابل ش عالي سالمتآموز

                                                           
1Human Capital Development 
2Massification of Higher Education 
3 Apprenticeship 
4 Work-Based Learning 
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 :انیمرب و نیمدرس

 شهرستان مارستانيب در شاغل طيشرا واجد گانه پنج نيمتخصص .1

 شهرستان مارستانيب در شاغل طيشرا واجد يعموم پزشکان .9

 شهرستان طيشرا واجد کا بيضر طرح نيمتخصص .1

 شهرستان مارستانيب در شاغل پزشك ريغ خدمت کنندگان هيارا ريسا .3

 یسفر اي و مامور، ،يانتقال بصورت استان مرکز دانشگاه يعلم تايه .3
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 یبوم مدل در نگر جامعه یها عرصه از یبرخوردار تيمز

 در و نيبال عرصه در يپزشک علوم یها رشته در يدرس یها برنامه مطالب از یاريبس جامعه بر يمبتن یآموزشها چارچوب در

 مدارس و ها دانشکده کار دستور و فيوظا ليبدل ارتباط نيهم در. رديپذ يم صورت مارانيب و جامعه با ميمستق ارتباط

 با مطابق کامال ها رشته نيا در هادانشگاه یهاتيظرف گسترش( ينيبال عرصه و كيآکادم عرصه انيم اديز يوستگيپ با) يپزشک

 به آنها در ينيبال آموزش اناتامک که ایيپزشک مدارس در. رديپذ يم صورت ينيبال یها عرصه گسترش و امکانات وجود

 و شوديم شناخته آموزش ياصل محل دانشگاه، كيآکادم بخش یريگ قرار محل به يوابستگ بدون ينيبال عرصه باشد، يکاف حد

 .بود خواهد دانشجو رشيپذ تيظرف کننده نييتع ياصل یارهايمع از

 بگونه است یا ژهيو تياهم یدارا خدمات هيارا عرصه رد کارشناسان، و نهايتکنس آموزش که داشت اذعان ديبا گريد ييسو از

 زين يصنعت و يفن عرصه در) د،ينما يم جاديا ستمهايس یبرا یا عمده یکارکرد مشکالت سطوح، نيا در روين کمبود که یا

 شتريب شانتمرکز شوند، هيارا شهرستانمجتمع آموزش عالي سالمت  در تواند يم که آموزشها نيا(.  است برقرار رابطه نيهم

 آن در هدف و شود يم پرداخته آموزش به 1محور-مهارت کرديرو با مراکز نيا در. است يعمل و یکاربرد مباحث یرو بر

 و يوشغل ياجتماع یازهاين اساس بر يدرس برنامه محور-مهارت کرديرو در. است جامعه سطح در خدمات یارتقا

 شغل كي ماهرانه انجام یبرا فرد کردن آماده آن هدف و شوديم هيهت هم با مرتبط يشغل یها حوزه ليوتحل هيبرمحورتجز

 یبرا راه نيکوتاهتر و نيتر ساده نه،يهز نيکمتر صرف و امکانات و منابع از نهيبه استفاده با يآموزش یالگو نيا در لذا . است

 انتقال و ارتقا آن هدف و ديآ يم فراهم جامعه در شده فيتعر و خاص يشغل یهاگاهيجا یبرا کارآمد يانسان یروين تيترب

 به و بارز یاستعدادها رشد شاغالن، تجارب و معلومات یارتقا و کردن هنگام به ،یور بهره شيافزا مهارتها، جاديا کار، دانش

 مانجا یبرا را افراد ييتوانا بتواند لهينوسيبد تا است گوناگون حرف و مشاغل یتصد یبرا نهفته یاستعدادها درآوردن تيلافع

 .برساند مطلوب سطح به شود يم محول آنان به که یکار دادن

 یها درعرصه هم و سالمت خدمات هيارا عرصه در هم توسعه حال در و افتهي توسعه مختلف یکشورها در تجربه نيا مثال

 و ها تيظرف شيافزا به توان يم ،يدانشگاه یها ستميس و يآموزش یها وهيش نيا داشتن نظر در با دارد، وجود يصنعت

 نيسرزم شيآما یها یزير برنامه قالب در يعال آموزش ييايجغراف گسترش یهاچارچوب در امکانات از یحداکثر استفاده

 . ديشياند زين

 

                                                           
1Skill Focused :وضوعم اين رويکرد در مقابل رويکرد ( محورSubject Focusedقرار دارد که در آن،سازماندهي  ) درسي برنامه ومحتوای 

 .ميباشند برنامه درسي ماهيت کننده تعيين علمي های رشته ميشودولذامتخصصان استخراج مربوط ومحتوای دانش ازسازماندهي
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 سالمت یعال آموزش نظام يیایجغراف توسعه یبوم مدل در یآموزش خدمات یبند سطح

 :گردند يم فيتعر سطح  پنج در کشورسالمت  يموسسات آموزش عال

 1الملل نيب عملکرد با يپزشک علوم دانشگاه .1

 2يمل عملکرد با يپزشک علوم دانشگاه  .9

  3 استاني بهداشتي،درماني خدمات و يپزشک علوم دانشگاه .1

 4ي،درمانيبهداشت خدمات و يپزشک علوم دانشکده .3

 5مجتمع  آموزش عالي سالمت  .3

 

 

 ر ضميمه يك()اطالعات تکميلي د الملل نیب عملکرد با یپزشک علوم دانشگاه .1

 يتوجه قابل بخش تحقق شد، خواهد اشاره يمل کارکرد با يپزشک علوم یها دانشگاه مورد در که ييکارکردها بر عالوه

 نيب سطح در يپزشک علوم یهادانشگاه عهده بر ،4یفناور و علم حوزه در کشور ساله 93 انداز چشم سند ازاهداف

 . باشد يم يالملل

 یها یتوانمند رساندن فعل به و يعلم یارتقا یها فرصت جاديا سالمت، علوم حوزه در رکشو افراد نيتر نخبه جذب

 از خارج يعلم نخبگان جذب و کشور از نخبگان  مهاجرت از یريجلوگ ،(ینوآور و پژوهش، آموزش،) آنان بالقوه

 نيا اهداف گريد از جهان سطح در یآور فن و علم در شرويپ کشور كي عنوان به کشور نمودن مطرح و کشور،

 .باشد يم هادانشگاه

 متفاوت ديبا هادانشگاه يالملل نيب ارتباطات اي و يالملل نيب کارکرد با را ،يالملل نيب عملکرد با يپزشک علوم دانشگاه

 .دانست

 حائز را شده ذکر یارهايمع که است يدانشگاه الملل، نيب عملکرد با يپزشک علوم یها دانشگاه شد ذکر که همانطور

 يول رند،يگ قرار( جهان برتر دانشگاه 333 در حداقل) يجهان معتبر یها یبند رتبه در الملل نيب عرصه در بتوانند و شود

 رشيپذ دهند، توسعه را خود ارتباطات باشند، داشته الملل نيب تيفعال توانند يم يپزشک علوم یها دانشگاه همه

. ندينما اجرا مشترك یها کولوميکور و مشترك يقاتيتحق یها وژهپر باشند، داشته ضوابط تيرعا با يخارج یدانشجو

 خود یها تيمز و ها ييتوانا به توجه با دانشگاه هر و است نداده قرار يالملل نيب یها تيفعال یبرا يتيمحدود سند نيا

 .بپردازد تيفعال به عرصه نيا در تواند يم

                                                           
1 World class Universities of Medical Sciences 
2 National class Universities of Medical Sciences 
3 Provincial class Universities of Medical Science 
4 Medical Sciences School 
5 Health Higher Education Center 

 علم افزارى توليدنرم جنبش، و پيشرفته، توانا در توليد علم و فناورى برخوردار از دانش، جايگاه اول علمى و فناورى در سطح منطقه6
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 1یمل عملکرد با یپزشک علوم دانشگاه

 : يمل عملکرد با يپزشک علوم یها دانشگاه رسالت

  ،يتخصص یدکترا ارشد، يکارشناس)يليتکم آموزش سطح در يانسان یروهاين تيترب :آموزش طهيح در .أ

 يشيآما هيناح در يآموزش تيحما و یزير برنامه ت،يريمد ،(پيفلوش ،ينيبال تخصص فوق و تخصص دکترا، فوق

 یهاکولوميکور شنهاديپ مربوطه، يشيآما هيناح در مستقر يپزشک معلو یدانشگاهها يابيارزش و ياعتباربخش مربوطه،

 .يشيآما هيناح در يآموزش کالن یهاتيفعال ، يشيآما هيناح ازين مورد

 هيپا علوم یراهبرد یها حوزه در پژوهش انجام ،يپزشک علوم دانش یمرزها توسعه: پژوهش طهيح در .ب

 یپژوهشها انجام ،(ليقب نيا از و اعصاب، علوم ك،يمتابولوم ك،يومپروتئ ك،يژنوم ،یونانوتکنولوژيب ،یوتکنولوژيب)

 نظام یها استيس ليتحل ،يمل يشيمايپ مطالعات و كيولوژيدمياپ عيوس یها پژوهش انجام ،یمرکز چند ينيبال

 سالمت

 يررسفراب مند،نظام یمرورها) كيسنتت مطالعات انجام دانش، یمرزها شيپا و يدبانيد :دانش تيريمد طهيح در .ت

 ليتحل مطالعات و ،(سالمت یفناور يابيارز ،ينيبال طبابت يمل یراهکارها) یا هيتوص دانش یساز يبوم ،(ها

 یريگ ميتصم

 يدرمان و يصيتشخ يتخصص فوق و يتخصص خدمات هيارا :خدمات هيارا طهيح در .ث

  یکشور یها یاستگذاريس در فعال مشارکت: جامعه توسعه طهيح در .ج

 

 2استانی بهداشتی،درمانی خدمات و یپزشک علوم دانشگاه .2

 : يپزشک علوم يها دانشگاه رسالت

 یا حرفه یدکتر ارشد، يکارشناس ،يکارشناس سطوح در يانسان یروهاين تيترب: آموزش طهيح در .أ

  ينيبال یها تخصص و ،(یداروساز ،يعموم يدندانپزشک ،يعموم يپزشک)

 و كيولوژيدمياپ مطالعات ،ينيبال یها پژوهش ه،يپا علوم یها پژوهش انجام :پژوهش طهيح در .ب

  استان يدانش یازهاين رفع تياولو با سالمت، خدمات در پژوهش

 ینيبال طبابت یراهکارها یساز يبوم مند،نظام مهين یمرورها انجام :دانش تيريمد طهيح در .ت

 ردمم سالمت یارتقا و حفظ سالمت، سوم و دوم، ،سطح اول خدمات هيارا: خدمات هيارا طهيح در .ث

 (پوشش تحت منطقه اي) استان

 استان توسعه یاستگذاريس در فعال مشارکت: جامعه توسعه طهيح در .ج

                                                           
1National Class Universities of Medical Sciences 
2Provincial University of Medical Sciences 
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 1ی،درمانیبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشکده

 2در ارتباط با ياز نظر آموزش يشوند ول يك نهاد مستقل محسوب مي، یو ادار ي، ماليتيرين دانشکده ها از نظر مديا

 عنوان به ي،درمانيبهداشت خدمات و يپزشک علوم دانشکده رسالتکنند.  يمرکز استان عمل م يدانشگاهه علوم پزشک

 بهداشت وزارت با یادار ميمستق ارتباط و مستقل يدرمان يبهداشت خدمات هيارا منطقه با مستقل يآموزش موسسات

 :از عبارتست

 يکارشناس ها رشته از يبعض و يکارشناس  ،يکاردان سطح در يانسان یروهاين تيترب :آموزش طهيح در .أ

 يپزشک علوم دانشگاه يسرپرست با تنها ي،درمانيبهداشت خدمات و يپزشک علوم دانشکده. باشد يم ارشد

  استان

 ،يعموم يدندانپزشک ،يعموم يپزشک) یا حرفه یدکتر انيدانشجو کولوميکور از يبخش توانند يم

 .دينما اجرا را (یداروساز

 منظور به سالمت، خدمات در پژوهش و ك،يولوژيدمياپ و ينيبال یها پژوهش انجام :پژوهش طهيح در .ب

 شهرستان سالمت ارتقا

 تحت شهرستان مردم سالمت یارتقا و حفظ و سالمت هيثانو و هياول خدمات هيارا :خدمات هيارا طهيح در .ت

 پوشش

 شهرستان توسعه در مشارکت: جامعه توسعه طهيح در .ث

 

 (شهرستان سطح در)مجتمع  آموزش عالی سالمت  .1

 دانشگاه درخواست با و سند اين در شده اعالم طيشرا به توجه با کشور هایشهرستان در که هستند مراکزی هامجتمع اين      

 . گردند مي تشکيل کشور نياز اساس بر و دانشگاه نظر زير و مربوطه استان پزشکي علوم

 :مجتمع  آموزش عالي سالمت   رسالت

 يپزشک علوم دانشگاه. باشد يم يکارشناس و يکاردان سطح در يانسان یروهاين تيربت :آموزش طهيح در .أ

 ينيبال آموزش عرصه عنوان به سالمت يآموزش موسسات از ،ياعتباربخش از پس توانند يم استان

 .ندينما استفاده( یداروساز ،يعموم يدندانپزشک ،يعموم يپزشک) یا حرفه یدکتر انيدانشجو

 منظور به سالمت، خدمات در پژوهش و ك،يولوژيدمياپ ساده یها پژوهش نجاما :پژوهش طهيح در .ب

 شهرستان سالمت یارتقا

 سالمت سطح اول و دوم خدمات هيارا :خدمات هيارا طهيح در .ت

  شهرستان توسعه در مشارکت: جامعه توسعه طهيح در .ث

 

 

                                                           
1 Medical Sciences School 
2 Affiliated 
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 (ربرخورداریغ مناطق در مستقر) ژهيو یها دانشگاه

 بدست را شدن الملل نيب یها شاخص که ييها دانشگاه که شد اشاره الملل نيب عملکرد با ها هدانشگا يمعرف موضوع در

 نکهيا به توجه با گريد طرف از. شد خواهند برخوردار دولت خاص یها تيحما از پنجم برنامه قانون از استفاده با آورند،

 لحاظ به گريد طرف از و روبروست یاديز یها یردشوا با ربرخورداريغ اي برخوردار کمتر مناطق در يعال آموزش گسترش

 هيتوج نداشتن رغميعل مناطق نيا از يبعض در که بوده الزم يقانون و ياسيس ،يخيتار ،يفرهنگ ،يمياقل ،ييايجغراف تيموقع

 وزارت و دولت خاص یها تيحما به ازين زين ها دانشگاه نيا لذا شوند، سيتاس سالمت يعال آموزش موسسات ،یاقتصاد

 . دارند متبوع

 نيا که يزمان تا نيبنابرا باشد، يم آنها یماندگار و يانسان یروين نيتام حوزه در شتريب بخصوص ها دانشگاه نيا یکمبودها

 ند،ينما نيتام را خود ازين مورد يانسان یروين ه،يبورس و يبوم یروهاين از استفاده رينظ خاص یسازوکارها با بتوانند واحدها

 و شوند کمك جانبه همه طور به و گرفته قرار انکوباتور كي درون در واقع در و شوند برخوردار خاص یها تيحما از ديبا

 ريوز نظر با و یا توسعه یها شاخص گرفتن درنظر با ها دانشگاه نيا. شود ليتسه کامالً آنها امور ريسا و آنها اعتبارات

 مناطق در واحدها نيا عمده. رنديگ يم قرار ژهيو یها دانشگاه ستيل در مشخص زمان تا يپزشک آموزش و درمان بهداشت،

 .دارند قرار کشور ربرخورداريغ یها بخش در و یمرز و يطيمح
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 :سالمت یعال آموزش موسسات عملکرد و رسالت

 سالمت یعال آموزش موسسات كاركرد و رسالت

 

یح
طه

 
عملکرد

 

 دانش تيريمد پژوهش (ياصل تيمامور)آموزش
ارايه 

 تاخدم

 توسعه

 جامعه

دان
کار

 ي
اس

شت
کار

 ي
اس

شن
کار

 ي
شد

ار
 

ترا
دک

 
(P

h
D

)
 

وق
ف

 
ترا

دک
 

(P
o

s
t 

D
o
c
)

 

شک
پز

 ي
وم

عم
 ي

شک
پر

دان
دن

 ي
وم

عم
 ي

ساز
رو

دا
 ی

وم
عم

 ي
ص

ص
تخ

 
وق

ف
 

ص
ص

تخ
 

ش
وه

پژ
 

ها
 ی

وم
عل

 هيپا 
ش

وه
پژ

 
ها

 ينيبال ی
ش

وه
پژ

 
 در

ت
دما

خ
 

ت
الم

س
 

ش
وه

پژ
 

يس در
ت

اس
 

ها
 ی

ت
الم

س
 

ور
مر

 
ند

مم
ظا

ن
 

ها
کار

راه
 ی

ت
طباب

 ينيبال 
حل

م
 ي

ها
کار

راه
 ی

ت
طباب

 يملّ ينيبال 
رز

ا
 يابي

ور
فنا

 ی
ت

الم
س

 
طح

س
 

ول
ا

 
ت

دما
خ

 
ت

الم
س

 
طح

س
 

وم
د

 
ت

دما
خ

 
ت

الم
س

 
طح

س
 

وم
س

 
ت

دما
خ

 
ت

الم
س

 
ت

رک
شا

م
 

 در
عه

وس
ت

 
عه

جام
 

حل
م

 ي
ت

رک
شا

م
 

يس در
ذار

تگ
اس

 ی
ها

 ی
تان

اس
 ي

ت
رک

شا
م

 
يس در

ذار
تگ

اس
 ی

ها
 يملّ  ی

دانشگاه
 

علوم
 

پزشک
 ی

 با
كاركرد
 

ملّ
 ی

كشور
 /

طقه
من

 
آما

شي
 ی

مربوطه
 

                        

دانشگاه
 

علوم
 

پزشک
 ی

ی و 
ی درمان

ت بهداشت
خدما

ی
استان

 
ن

استا
 

                        

دانشکده
 

علوم
 

پزشک
 ی

ت 
و خدما

ی
ی درمان

بهداشت
 

ن
شهرستا

 

     * * *                 

ت 
الم

ی س
ش عال

ع  آموز
مجتم

 

ن
شهرستا

 

                        

 

 سالمت عالي آموزش موسسات كاركرد و رسالت ـ 8 شماره جدول

 



 

62 

 

 كشور یعال آموزش موسسات یبند سطح چارچوب

 الملل نیب عملکرد با یپزشک علوم دانشگاه یبند سطح .1

 :شود یم فيتعر ريز شاخص هفت از شاخص چهار باوجود یجهان سطح در یپزشک علوم دانشگاه

 شاخص مالک

 کشور يپزشک علوم یها دانشگاه يآموزش یبند رتبه در سه تا كي رتبه کسب آموزش در يسرآمد 1

 کشور يپزشک علوم یها دانشگاه يپژوهش یبند رتبه در سه تا كي رتبه کسب پژوهش در يسرآمد 1

 SCIMago(SIR)یبند رتبه در  333 از بهتر رتبه کسب و

 پنج در حداقل (يجهان تيفيک با یا رنامهب یاستانداردها تحقق) يجهان تيفيک با کولوميکور یاجرا 1شدن يجهان 3

 پزشکي آموزش و درمان هداشت،ب وزارت يآموزش معاونت دييتا با عمده مدرك به منجر برنامه

 کشور از خارج یها دانشگاه با مشترك مدرك به منجر يآموزش برنامه 13 حداقل وجود 1شدن يالملل نيب 4

 يرانيا ريغ انيدانشجو از يليتکم التيتحص انيدانشجو از درصد يك حداقل وجود و

 QSTimes اي Shanghai Jiaotong یبند رتبه در  333 از بهتر رتبه کسب 3يجهان اعتبار كسب 0

 یمجاز کامال مدرك به منجر يآموزش برنامه 3 حداقل هيارا 4شدن يمجاز 6

 Webometricیبند رتبه در  1333 از بهتر رتبه کسب وب در حضور 7

 .باشد يم يضرور 0 اي 1 يها مالک از يکي تحقق

 .باشد يم يضرور ياپيپ سال سه يبرا سه تا کي رتبه  در ماندن يباق 1 و 1  مالک در

 کشور عالي آموزش موسسات بندی سطح چارچوب -13 شماره جدول

 

 

 

 

 

                                                           
1Globalization 
2 Internationalization 
3 International Respect 
4Virtualization 
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 ر آمده است.يها در جدول ز یبند رتبه و ازاتيامت کسب نحوه و است شده نيتدو يجهان صورت به الملل نيب عملکرد با يپزشک علوم دانشگاه کي نييتع يارهايمع

 World Class University یبرا 1333 یباال ازيامت

 155تا  1رتبه  055تا  151رتبه  155تا  051رتبه  1555تا  151رتبه  1055تا  1551رتبه  0555تا  1051رتبه 
 SCIMago (SIR)رتبه 

 ازيامت 025 ازيامت 055 ازيمتا 555 ازيامت 025 ازيامت 25 ازيامت 52

 05تا  1رتبه  155تا  01رتبه  055تا  151رتبه  155تا  051رتبه  055تا  151ه يرت 1555تا  051رتبه 
 ينيبال يش پزشكيدر گرا  ESIرتبه

 ازيامت 255 ازيامت 055 ازيامت 525 ازيامت 025 ازيامت 25 ازيامت 52

 1رتبه  0رتبه  1ه رتب 4رتبه  7تا  0رتبه  15تا  1رتبه 
 يكشور يرتبه پژوهش

 ازيامت 555 ازيامت 025 ازيامت 055 ازيامت 52 ازيامت 25 ازيامت 52

 155تا  1رتبه  055تا  151رتبه  155تا  051رتبه  1555تا  151رتبه  1055تا  1551رتبه  0555تا  1051رتبه 
 Webometricرتبه 

 ازيامت 525 ازيامت 555 ازيامت 025 ازيامت 055 ازيامت 25 ازيامت 52

 155تا  1رتبه  055تا  151رتبه  155تا  051رتبه  455تا  151رتبه  055تا  451رتبه  055تا  051رتبه 
 Shanghaiرتبه 

 ازيامت 0555 ازيامت 055 ازيامت 055 ازيامت 055 ازيامت 555 ازيامت 055

 QS Asian Universityرتبه  05تا  1رتبه  155تا  01رتبه  055تا  151به رت 155تا  051رتبه  455ال  151رتبه  055تا  451رتبه 

Ranking 25 ازيامت 055 ازيامت 525 ازيامت 555 ازيامت 025 ازيامت 055 ازيامت 

 1رتبه  0رتبه  1رتبه  4رتبه  7تا  0رتبه  15تا  1رتبه 
 يكشور يرتبه آموزش

 ازيامت 555 ازيامت 025 ازيامت 055 ازيامت 52 ازيامت 25 ازيامت 52

 يدانشگاه در سطح جهان یرتبه بند -11 شماره جدول
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 یمل عملکرد با یپزشک علوم یها دانشگاه  .2

 آمايش ملي ضدددوابط كي ماده از دوم بند به توجه ضمن يمل سطح در يپزشک علوم یها دانشگاه یبند سطح

 با و توسعه چهارم برنامه قانون 33 ماده يياجرا هنام نييآ و وزيران اتيه4/4/1141 مورخ جلسه مصوب سرزمدين

 تبريز، مشهد، اصفهان،ايران،  ،يبهشت ديشه تهران، يپزشک علوم یها دانشگاه بهداشت وزارت در یجار وهيش به توجه

 . گردند يم يتلق يمل عملکرد یدارا کدرمان و اهدواز شيراز،

 

 ستانیا درمانی بهداشتی خدمات و یپزشک علوم یها دانشگاه  .3

 يپزشک علوم دانشگاه کشور یاستانها تمام در يپزشک آموزش و بهداشت،درمان وزارت ليتشک قانون به توجه با

 هيارا نظر از که شده سيتاس يپزشک علوم دانشگاه زين استان مرکز از ريغ در هااستان از يبعض در است شده سيتاس

 افتهي کشور در يشيآما شيآرا ينوع يپزشک علوم یهاشگاهدان يعبارت به دهد يم پوشش را مربوطه شهرستان خدمات

 .اند

 و یکشور ماتيتقس در رييتغ دنبال به صرفا ياستان کارکرد با ديجد يپزشک علوم یها دانشگاه سيتاس است يهيبد

 .بود خواهد سريم ديجد استان سيتاس

 

 (شهرستان سطح در مستقل های دانشکده) یدرمان ،یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشکده .3

 یها مالك تحقق صورت در دارند يدانشگاه آموزش یبرا ييباال یتقاضا که يبزرگ یها شهرستان یبرا ژهيو طيشرا در

 :دارد وجود شهرستان در مستقل يدرمان ،يبهداشت خدمات و يپزشک علوم دانشکده سيتاس امکان ريز

 درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده سیتاس شرايط

 جمعيت
 آموزش توسعه

 استان پزشکي

 زيرساخت

 شهرستان سالمت

 جديد ديپلم تعداد

 سال در شهرستان

 گذشته

 تحصيالت به ورود درصد

 جديد هاي ديپلمه در دانشگاهي

 گذشته سال در شهرستان

 تا 100000

000000 
 مطلوب مطلوب

 %1.0 از بيش

 شهرستان جمعيت
 درصد 30 از بيش

 وبمطل مطلوب 000000 از بيش
 جمعيت %1 از بيش

 شهرستان
 درصد 10 از بيش

 درماني بهداشتي خدمات و پزشکي علوم دانشکده سيتاس شرايط -19 شماره جدول

 

 ( شهرستان سطح در) جتمع آموزش عالی سالمتم .5

 يبستگ عوامل از گروه سه به شهرستان سطح درمجتمع آموزش عالي سالمت  كي یانداز راه مورد در یريگ ميتصم

 در. باشد برخوردار مرکز نيا یانداز راه یبرا مناسب یها ساخت ريز از ديبا نظر مورد شهرستان اول، وحله در .دارد
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 تاينها و باشد برخوردار شهرستان مرکز از تيحما یبرا مناسب يآموزش تيظرف از ديبا استان مرکز دانشگاه دوم وحله

تربيت نيروی انساني متخصص  .باشد داشته وجود شهرستان سطح در يعال آموزش به ورود یبرا بالقوه یتقاضا ديبا

 های آموزش عالي سالمت تا سقف مقطع کارشناسي مي باشد.در مجتمع

 :استان یپزشک آموزش توسعه -الف

 يپزشک علوم یها دانشگاه يآموزش یبند رتبه در آنها ازيامت که استان مرکز يپزشک علوم یها دانشگاه 

 .باشند يم برخوردار مطلوب يآموزش توسعه از باشد يم يفرض برتر انشگاهد ازيامت %43 از شيب کشور

 

  :شهرستان سالمت ساخت ريز  -ب

 يعال اي كي يابيارزش درجه و تخت، 133 حداقل با شهرستان فعال مارستانيب وجود 

 که( نفر 4) يمرب کامل بيترک استاندارد، يملک يکيزيف یفضا با فعال، یبهورز آموزش مرکز وجود 

 (.4/3) باشد يم يسازمان پست یدارا آن نفر 3 قلحدا

 

 شهرستان در یدانشگاه آموزش یبرا بالقوه یتقاضا -ج

 نفر 133333 از شيب تيجمع 

 

 نفر 111111 از بیش  جمعیت با های شهرستان در سالمت عالی آموزش مجتمع اندازی راه شرايط

 
 استان پزشکی آموزش توسعه

 مطلوب نامطلوب

ير
ز

 
ت

اخ
س

 
ت

الم
س

 
ن

ستا
هر

ش
 

 ------- نامطلوب
 مركز در استان دانشگاه پرديس

 شهرستان

 مطلوب

 براي اصولي موافقت صدور

مجتمع آموزش عالي  سيتاس

 سالمت

مجتمع آموزش عالي  سيتاس

 سالمت

 نفر 133333 از بيش جمعيت با های شهرستان در سالمت عالي آموزش موسسات اندازی راه شرايط. 11 شماره جدول
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  سالمت یموسسات آموزش عال و سالمت یعال آموزش یكم توسعه اهداف

 .باشند يم ليتحص به مشغول کشور يپزشک علوم های دانشکده و ها دانشگاه در دانشجو 193333 از شيب حاضر حال در

 

 
 1141 سال در کشور های دانشگاه در دانشجويان فراواني -3 شماره نمودار

 وزارت به وابسته پزشکي علوم های دانشکده و ها دانشگاه در تحصيل حال در دانشجويان تنسب موجود ارقام و آمار اساس بر

 پيام دانشگاه از غير به) اصلي های دانشگاه در تحصيل به شاغل در دانشجويان  %93 تقريباً پزشکي آموزش و درمان بهداشت،

 مي فناوری و تحقيقات علوم، وزارت به وابسته( يشآموز مراکز ساير و غيرانتفاعي های دانشگاه کاربردی، علمي جامع نور،

 . باشد
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 :است شده مشخص ريز جدول در 1333 سال تاسالمت  يموسسات آموزش عال توسعه ياندازکمّ چشم

 1333 سال تاسالمت  يموسسات آموزش عال توسعه ياندازکمّ چشم مدل -1 شماره شکل

 

 انيم نيا از. بود خواهند بکار مشغول کشور درسالمت  يسسه آموزش عالمو 133 از شيب 1333 سال تا انداز چشم نيا مطابق

. پرداخت خواهند انيدانشجو تيترب به ياستان سطح در دانشگاه 33 و ،يمل سطح در دانشگاه 13 ،يجهان سطح در دانشگاه 1

 .شد واهدخ سيتاس ها شهرستان سطح در ،مجتمع  آموزش عالي سالمت 933 ،يپزشک علوم دانشکده 13 نيهمچن

 نفر، 13333 تا 3333 نيب يمل سطح در دانشگاه در نفر، 93333 تا 13333 نيب يجهان سطح در دانشگاه درهر انيدانشجو تعداد

مجتمع آموزش عالي  در نفر، 1333 تا 333 نيب پزشکي علوم دانشکده در نفر، 3333 تا 1333 نيب ياستان سطح در دانشگاه در

 تا بالقوه بطور را کشور سطح در سالمت يعال آموزش تيظرف توانند يم مراکز نيا. بود خواهد نفر، 333 تا 933 نيب سالمت

 . دهند شيافزا نفر 333333
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 كشور درسالمت  یموسسات آموزش عال یكاركرد شبکه

 (سرزمين عرصه در سالمت نظام اي منطقه آمايش/ )سالمت نظام هاي منطقه كالن به كشور بندي تقسيم

 در سالمت ارتقاء و حفظ مسوول يپزشک آموزش و درمان بهداشت وزارت کشور در سالمت نظام يافته ادغام عهمجمو در

 نمايند، تالش راستا اين در ستباي مي وزارتخانه اين های معاونت و ها بخش همه. باشد مي رانيا ياسالم یجمهور

 نام چه اگر بوده و کشور در بهداشت وزارت اجرايي های بازو عنوانه ب ي،درمانيبهداشت خدمات و پزشکي علوم هایدانشگاه

 .دانشگاه مي باشد پوشش تحت منطقه سالمت نيتام آنها ياصل ترسال ولي دارند خود بر دانشگاه

 اين پژوهشي و آموزشي های بخش کنند مي تالش راستا اين در مستقيم بطور که درمان و بهداشت های یها معاونت از غير

 ،متخصص انساني نيروی تربيت در بهداشت وزارت با توجه به رسالت نموده و حرکت مسير همين در بايد مي نيز وزارتخانه

 و تحقيقات بخش يا و باشد مي سمت اين به  هم آن گيری جهت و است جامعه سالمت یارتقا و نيتام برای فعاليت اين

 .باشد مي بهداشت وزارت اصلي ترسال جهت در تالش به موظفکه  نيز فنآوری

 در هستند، مستقر پزشکي علوم هایدانشگاه کشور، هایاستان مراکز همه در خطير وليتومس اين ايفای برای حاضر حال در

 علوم دانشکده تعدادی همچنين است شده سيتاس دانشگاه  نيز، استانها از برخي بزرگ هایشهرستان در استان، مراکز از غير

 علوم دانشگاههای حاضر حال در عبارتي به. هستند فعاليت به مشغول کشور در ستقلم درماني بهداشتي خدمات و پزشکي

 .دارند کشور در استاني بندی تقسيم براساس آمايشي آرايش يك پزشکي

مزيت از استفاده ، تکراری فعاليتهای از جلوگيری تر، دقيق نظارت امکان برابر، فرصتهای ايجاد منابع، عادالنه توزيع منظور به

 موضوعات در دانشگاهها مشارکت گيری، تصميم قدرت انتقال  امکانات، تجمع از جلوگيری و زدايي تمرکز ،ای منطقه یها

 مصوبه و پنجم برنامه قانون 141و149 مواد و آن ياجرائ نامه نييآ و چهارم برنامه قانون – 33 ماده و فرااستاني و ملي

 خود کار دستور در را سالمت نظام های قطب يا و ها منطقه کالن کيلتش موضوع بهداشت وزارت دولت، اتيه 4/4/1141

 .داد قرار

 :شود مي تقسيم ليذ شرح به منطقه کالن 13 به کشور اساس براين

 .شاهرود و سمنان ، گلستان بابل، مازندران، ، گيالن پزشکي، علوم های دانشگاه شامل: يك منطقه .1

 .منطقه در مستقر پزشکي علوم های دانشکده و اردبيل، اروميه، ز،يتبر پزشکي علوم های دانشگاه شامل :دو منطقه .9

 .ايالم و کردستان همدان، کرمانشاه، پزشکي علوم های دانشگاه شامل: سه منطقه .1

 .منطقه در مستقر پزشکي علوم های دانشکده و دزفول، لرستان، اهواز، پزشکي علوم های دانشگاه شامل :چهار منطقه .3

 علوم های دانشکده و ياسوج بوشهر، بندرعباس، فسا، جهرم، شيراز، پزشکي علوم های انشگاهد شامل: پنج منطقه .3

 . منطقه در مستقر پزشکي

 مستقر پزشکي علوم های دانشکده و البرز قم، قزوين، اراك، زنجان، پزشکي علوم های دانشگاه شامل:  شش منطقه .4

 .منطقه در

 .شهرکرد و کاشان يزد، فهان،اص پزشکي علوم های دانشگاه شامل: هفت منطقه .3
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 علوم های دانشکده و بم زابل، جيرفت، رفسنجان، زاهدان، کرمان، پزشکي علوم های دانشگاه شامل: هشت منطقه .4

 .منطقه در مستقر پزشکي

 علوم های دانشکده و حيدريه، تربت گناباد، سبزوار، بجنورد، بيرجند، مشهد، پزشکي علوم هایدانشگاه شامل :نه منطقه .1

 . منطقه زشکيپ

 .يتوانبخش و يستيبهز ارتش، شاهد، اله، هيبق ايران، شهيدبهشتي،  تهران، پزشکي علوم یها دانشگاه شامل: ده منطقه .13

 

و  2ت خواهند کرديمرکز آن استان فعال يبا دانشگاه علوم پزشک 1در هر استان در ارتباط يمرتبط دانشگاه آزاد اسالم یواحدها

 ف خواهند شد.يسالمت منطقه مربوطه تعر يراکز آموزش عالب در شبکه مين ترتيبه ا

 در خود، پوشش تحت منطقه در قبلي های ترسال انجام ضمن پزشکي علوم دانشگاههای بندی، تقسيم اين براساس

 .بود خواهند نزديك تعامل در خود منطقه در مستقر هایدانشگاه ساير با فرااستاني موضوعات

 .بود خواهند ارتباط در مستمر بطور و داد خواهند تشکيلدر منطقه مربوطه  را مربوطه معاونين و ارؤس شورای هادانشگاه اين

 روسای شورای هماهنگي با را وزارتخانه ارشد مسوولين يا و معاونين از يکي ، درمان و آموزش پزشکيبهداشت محترم وزير

 .نمود خواهند تعيين مربوطه منطقه امور هماهنگي دبير عنوان به منطقه های دانشگاه

 را مناطق به مربوط امور بتدريج و آن براساس و شناخته رسميت به را ای منطقه آرايش اين بهداشت وزارت های بخش همه

 .دنمو خواهنداماندهي س

 :مناطق ماموريت

 نيازهای نمودن داربرخور و امکانات عادالنه توزيع برای را خود تالش و داند مي هم عرض در را مناطق اين بهداشت وزارت

  .گردديم اجرا یا منطقه شيآرا با يفرااستان و يمل سطح در بهداشت وزارت یها برنامه يتمام .کرد خواهد مصروف منطقه هر

 

 "سرزمين عرصه در سالمت نظامای منطقه آمايش" مجموعه به منطقه هر های دانشگاه وستنيپ هایمزيت

 خود پوشش تحت منطقه استعدادهای و ها مزيت براساس  بهداشت، توزار های برنامه همه در مشارکت امکان 

 يفرااستان و ای منطقه کالن های برنامه برای يافته تخصيص اعتبارات جذب 

 ها دانشگاه همه برای تعالي و رشد  امکان 

 وزارت استيس به جهتو با قطب، در مستقر یهادانشگاه ساير با هماهنگي با دانشگاه هر اهداف و ها برنامه بهتر شبرديپ 

  مناطق در همراستا یتهايفعال از تيحما یبرا بهداشت

 منطقه به مربوطه استان يا و شهرستان از را خود فعاليت دايره ای،منطقه کالن های برنامه در مشارکت با ها دانشگاه 

 .داد خواهند ارتقا فراستاني

                                                           
1 Affiliated 

ت آموزشي وزارت واحدهای مرتبط دانشگاه آزاد اسالمي با دانشگاه علوم پزشکي مرکز استان در قالب موافقت نامه ای که توسط دانشگاه آزاد اسالمي و معاوننوع تعامل و تعهدات متقابل  9 

 بهداشت و درمان و آموزش پزشکي تدوين مي گردد، تعيين مي شود.
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 بکارگيری سپس و تربيت منطقه کالن در را خود نياز وردم انساني نيروی تمامي قادرند ها دانشگاه ها قطب ليتشک با 

 .کرد خواهد يانيشا کمك ينيگز يبوم و يانسان یروين یماندگار به موضوع نيا و.نمايند

 اتيه مصوبات توسعه، چهارم برنامه در شده ذکر یها یبند ميتقس به توجه با منطقه کالن در هادانشگاه گرفتن قرار بيترت

 .است دهيگرد نييتع ینژاد و يقوم ،يمياقل ،ييايجغراف ،يخيتار قرابت ،يپزشک علوم یها دانشگاه يشياآم شيآرا و دولت

 موسسات گانه سه سطوح نيب یکارکرد تعامل و ارتباط ،سالمت يموسسات آموزش عال يشيآما گسترش برنامه اساس بر

 .دارد وجود شهرستان موسسات و استان، موسسات ،يمل

 :است شده داده نشان يشيآما منطقه کالن هر در مستقر يپزشک علوم یها دانشگاه و سالمت نظام مناطق کالن ريز نقشه در

 

 يشيآما منطقه کالن هر در مستقر يپزشک علوم یهادانشگاه و سالمت نظام مناطق کالن -9 شماره شکل

 
 

 



 

71 

 

 یاستگذاريس. دارند عهده بر را يفيوظا خود به مربوط يشيآما هيناح در ،يمل کارکرد با يپزشک علوم یها دانشگاه از كيهر

 يشيآما هيناح در مستقر يپزشک علوم یهادانشگاه ياعتباربخش و يابيارزش ،يآموزش تيحما ،يآموزش یزير ،برنامهيآموزش

  ميتقس. گردد يم محسوب ها تيمسوول نيا جمله از ،يشيآما هيناح ازين مورد یهاکولوميکور شنهاديپ نيهمچن و مربوطه،

 :است شده مشخص ريز جدول در ها دانشگاه نيا فيوظا

 که يپزشک علوم یها دانشکده و ياستان و يمل عملکرد با يپزشک علوم یدانشکاهها یعملکرد یها مجموعه جدول نيا در

 :است شده ذکر کنند يم یهمکار هم با منطقه هر در

 ارتش، شاهد، ه،ال هيبق ،ياسالم آزاد شهيدبهشتي، ايران، تهران، ده تهران 1

 شهيدبهشتي 1 يتوانبخش و يستيبهز

 ايران 3

 هاي دانشکده و ياسوج بوشهر، هرمزگان، فسا، جهرم، شيراز، پنج شيراز 4

 منطقه در مستقر پزشکي علوم

 شهركرد و كاشان، يزد، اصفهان، هفت اصفهان 0

 در مستقر پزشکي علوم هاي دانشکده و اردبيل، اروميه، ز،يتبر دو تبريز 6

 منطقه

 و حيدريه، تربت گناباد، سبزوار، ،يشمال خراسان بيرجند، مشهد، نه مشهد 7

 منطقه پزشکي علوم هاي دانشکده

  پزشکي علوم هاي دانشکده و دزفول، لرستان، اهواز، چهار اهواز 9

 منطقه در مستقر

 علوم يها دانشکده و بم زابل، جيرفت، رفسنجان، زاهدان، كرمان، هشت كرمان 8

 منطقه در مستقر پزشکي

 ياستان و يمل عملکرد با يپزشک علوم یدانشکاهها یعملکرد یها مجموعه -13 شماره جدول

 

 

 تهران منطقه كالن در اسالمي آزاد و توانبخشي و بهزيستي ارتش، شاهد، ،( عج...)ا بقيه پزشکي علوم دانشگاههاي ٭

 .هستند مستقر 10بزرگ 

 شهرستان در سالمت عالي آموزش مجتمع به را خود یکارکردها از يبخش استان يپزشک علوم یها هدانشگا بيترت نيهم به

 .رنديگ يم عهده بر را مراکز نيا عملکرد بر نظارت و يعلم تيحما فهيوظ متقابال و ند،ينما يم منتقل

 و يقيحق  افراد از يقيتلف امنا اتيه نيا بيترک. گردد يم اداره ييامنا اتيه صورت به شهرستان سالمت عالي آموزش مجتمع

 توسط خود نوبه به زين يآموزش مرکز سيير. گردد يم نييتع استان دانشگاه سيير توسط امنا اتيه يقيحق اعضا. است يحقوق

 در مرکز سيير و است مستقل کامال مرکز يبانيپشت و يمال تيريمد. دارد يياجرا کامل اراتياخت و شود يم منصوب امنا اتيه

 يانسان یروين از عمده بطور ازين مورد يانسان یروين. پاسخگوست مرکز یامنا اتيه به يبانيپشت و يمال عملکرد لقبا
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 شهرستان سطح در عمده بطور آموزش. گردد يم تيحما استان دانشگاه توسط ازين موارد در يول شود يم نيتام شهرستان

 رديگ يم صورت

 :است شده داده شينما ريز ريتصو در شهرستان مرکز به تاناس دانشگاه از یريگ ميتصم ضيتفو سطوح

                        

 شهرستان مرکز به استان دانشگاه از یريگ ميتصم ضيتفو سطوح -1 شماره شکل
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 سالمت یدر آموزش عال یر دولتینقش بخش غ

باشند.  يم يردولتيمربوط به بخش غ يواحد آموزش 333ك به ينزد در کشور فعال يدانشگاه و موسسه آموزش عال 9931 از

 يواحد مربوط به دانشگاه آزاد اسالم 143و  يانتفاع ريو غ يدولت ريغ يموسسه مربوط به موسسات آموزش عال 913 تعداد

 ل شده است. يتبد يدر آموزش عال يك بخش دولتيشربه  يبا توسعه مراکز آموزش يردولتيبخش غ است.

طه مراکز يبخش سالمت در دو ح یازهاي، الزم است نيردولتيآموزش در مراکز غ ير اثربخشت به منظوين وضعيبا توجه به ا

 و امکانات اساس بر سپس و گردد مشخص باشند يم سالمت علوم با مرتبط متخصص يانسان یروين و خدمات کنندهه يارا

 ن بخش واگذار گردد. يه اازها بينن يااز  يمتسن قيتام يردولتيغ يمراکز و موسسات آموزش عال یها یتوانمند

د مورد توجه و يبا يابيارزش یت استانداردهايو رعا آموزش تيفيک سالمت، نظام در متخصص يانسان یروين تيترب در

 رد.يقرار بگ يآموزش يو اعتباربخش يابيمورد ارزش يو مطابق بخش دولت رديقرار بگ يردولتيبخش غ تياهم

 به سالمت يعال آموزش از يقسمت  و شده محسوب سالمتدر نظام  يعال آموزش از يبخش كيشر عنوان به يدولت ريغ بخش

 د باشد.ير بايرقابت پذ یکشور و در رشته ها یازهايبا توجه به ن بخشن يت ايتوسعه و فعالست. ا شده ضيتفو بخش نيا

 

 نیسرزم عرصه درسالمت  یموسسات آموزش عال يیایجغراف توسعه سند یاجرا 1یاتیعمل یراهنما

 :برسد بيتصو به صالحيذ ینهادها اي و شوراها در ديبا ريز موضوعات سند نيا شدن يياجرا یبرا

 سالمت نظام یها منطقه کالن بيتصو 

 سالمت عالي آموزش موسسات و هادانشگاه یبند سطح بيتصو 

 يالملل نيب کارکرد با یدانشگاهها ضوابط بيتصو 

 یبند سطح اساس بر دانشگاهها رسالت بيتصو 

 سالمت يعال آموزش موسسات و دانشگاهها ريسا سيتاس ضوابط بيتصو 

 شهرستانها سطح در سالمتعالي  آموزشمجتمع های  گسترش در شبکه ساخت ريز از استفاده بيتصو 

 ابند؟ي گسترش توانند يم چگونه سند نيا اساس بر عالي سالمت مجتمع های آموزش و دانشگاهها

 به توانند يم آورند بدست الملل نيب عرصه در را سند نيا در شده نييعت ضوابط که يپزشک علوم یدانشگاهها 

 .شوند برخوردار بهداشت وزارت خاص یتهايحما از و شده ليتبد الملل نيب عملکرد با یدانشگاهها

 در است دهيگرد يمعرف و نييتع شده اشاره ضوابط با يمل عملکرد با يپزشک علوم دانشگاه كي يشيآما منطقه هر در 

 يپزشک علوم یدانشگاهها مجموعه است نشده يمعرف يمل عملکرد با يپزشک علوم دانشگاه که يشيآما اطقمن

 .کنند يم عمل يمل عملکرد با يپزشک علوم دانشگاه بعنوان مربوطه قطب یاستانها

 است ديجد یا منطقه کالن فيتعر به منوط يمل عملکرد با يپزشک علوم دانشگاه فيتعر. 

 است ديجد استان ليتشک به منوط ديجد ياستان يپزشک لومع دانشگاه ليتشک. 

 شده نييتع طيشرا ليتحص به منوط و محدود اريبس مستقل ي،درمانيبهداشت خدمات و يپزشک علوم دانشکده ليتشک 

 یاستانداردها نيتام به منوط و ارشد يکارشناس رده در حداکثر ها دانشکده نيا در آموزش سطح .است سند نيا در
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و  يتيريرغم استقالل مدين دانشکده ها عليا .است يپزشک علوم یدانشگاهها گسترش یشورا مصوب يبخش راعتبا

 يشوند و تحت نظر دانشگاه علوم پزشک يت ميمرکز استان حما يتوسط دانشگاه علوم پزشک ي، از نظر آموزشيمال

 کنند. يمرکز استان عمل م

 در فقط( سالمت علوم با مرتبط یها دانشکده ريسا و یساز،داروي،دندانپزشکيپزشک از اعم) دانشکده ليتشک 

 گسترش یشورا مصوبات تيرعا و الزم طيشرا کسب با يمل اي ياستان يپزشک علوم یدانشگاهها مجموعه

 .است ريپذ امکان يپزشک علوم یدانشگاهها

 بر مورد حسب مربوطه یها خانه ريدب در الزم يکارشناس کار از پس که مربوطه سند اساس بر مقاطع و رشته توسعه 

 یشورا و يپزشک علوم یها دانشگاه گسترش یشورا ،يپزشک علوم یزير برنامه يعال یشورا مصوبات اساس

 .شد خواهد انجام ديگرد خواهد بيتصو يتخصص و يپزشک آموزش

 یهمکار با و مربوطه یمعاونتها یازهاين و يدانيم مطالعات اساس بر سالمت بخش ازين مورد يانسان یروين تعداد 

 یها برنامه و سالمت بخش يعلم جامع نقشه انداز، چشم سند اهداف مالحظه با و بهداشت وزارت توسعه معاونت

 .گردد يم نييتع متبوع وزارت و توسعه

 ريز از استفاده با و کشور ازين و سند نيا در شده هيارا ضوابط براساس شهرستانها در سالمت يعال آموزش توسعه 

 .بود خواهد ريپذ امکان شبکه ساخت

 ازين و طيشرا ريسا احراز با نفر هزار کصدي از شيب تيجمع با یدرشهرستانها عالي سالمت مجتمع های آموزش 

 ليتشک مربوطه يپزشک علوم دانشگاه نظر ريز و يپزشک علوم یدانشگاهها گسترش یشورا بيتصو با و کشور

 شوديم

 بود خواهد يبوم داوطلبان از حايترج و يکارشناس حداکثر مجتمع های آموزشي نيا در روين تيترب سطح 

 يبهداشت یها شبکه به عمال يدرمان يبهداشت یها شبکه شهرستان، هر در عالي سالمت موسسات آموزش ليتشک با، 

مجتمع آموزش عالي سالمت  و شهرستان بهداشت مرکز ،يآموزش مارستانيب رکن سه از مرکب يآموزش و يدرمان

 شبکه نيا ولومس استان يپرشک علوم دانشگاه سيير حکم بامجتمع آموزش عالي سالمت  سيير .ندشو يم ليتبد

 .بود خواهد

 داد خواهند هيارا و هيته سند نيا اساس بر خود هدفمند گسترش برنامه ربطيذ یبخشها همه. 

 هر است سالمت بخش در شده تيترب يانسان یروين یريبکارگ و يپزشک آموزش يمتول بهداشت وزارت که آنجا از 

 رسالت .رديگ صورت بهداشت وزارت ضوابط اساس بر ديبا يم يدولت ريغ بخش توسط يپزشک آموزش توسعه گونه

 .شد خواهد ابالغ و هيته بخش نيا يهماهنگ و یهمکار با سالمت علوم يانسان یروين تيترب در يدولت ريغ بخش

 .شناسد يم کشور ازين مورد يانسان یروين تيربت در خود همکار عنوان به را بخش نيا بهداشت وزارت
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 ن المللیبا عملکرد ب یدانشگاه علوم پزشک: کي مهیضم

به نقاط مختلف سفر و کسب آن  يدانشمندان جهت دسترساز متخصصان و  ياريبسرباز آنچنان بوده است که يگستره علم از د

و اصوال  ين الملليب يپژوهش يد و پژوهشگران، همکاريو اسات انيدانشجو ييشدن، جابجا يکرده اند، و امروزه سرعت جهان يم

و مهارت  ين المللياست که زبان ب يالنيازمند فارغ التحصين يا مورد توجه قرار گرفته است. بازار کار کنوني، قويآموزش فرامرز

از  يساز ين المللي، بيطيشرا ني. در چنابندي حضور يجهان يدر صحنه ها يداشته باشند تا بتوانند به خوب ين فرهنگيب يها

 . خواهد بود يآموزش عال دانشگاهها  و مراکز ين برنامه هايمهمتر
 

 است: یقابل بررس یمتفاوت یکردهايو رو با روشمختلف و  یاز منظرها یساز ین المللیب

 شود و جنبه يادغام م يدر برنامه درس ين الملليست که به موجب آن آموزش بت ايبر فعال يکرديون ريد چني: تاکتيفعال 

 يي، و جابجايآموزش يکولوم هايکور يساز ين المللي، بين الملليان بين شامل حضور دانشجويابد و اي يش ميافزا ين فرهنگيب

 شود. يم يط آموزشيمح يو حت يآموزش يبرنامه هااستاد، دانشجو، 

ک موسسه آموزش يبه  يدر سطح مل يسه آموزش عالک موسير از ييند تغيک فراي ،شدن ين الملليکرد، بين روي: در اتيقابل 

ت يفيشود تا ک يت جامع آن ميريدر تمام جوانب مد ين الملليب ياستانداردهااست که منجر به گنجاندن  ين الملليب يعال

رابطه با موسسه را در  يها يي، توانايساز ين الملليابد. بيمورد نظر دست  يت هايرا باال برده و به قابل يريادگيآموزش و 

محک بزند. معموال  ين الملليب يار هاياش را در مقابل مع يآموزش يتواند دوره ها يبرد و دانشگاه م يس و پژوهش باال ميتدر

شدن دانشگاه ها، عالوه بر مسائل سياسي، اجتماعي، و همچنين داليل اقتصادي که اخيرا بسيار مورد توجه  ين الملليل بيدال

ان داخلي، اساتيد و کارکنان، و بين المللي يت دانشجويفي، باال بردن کيان خارجيکيفيت آموزشي دانشجوقرار مي گيرد، ارتقاي 

 سازي مواد درسي است.

ت موسسه يداند که تحت حما يم ييس هايپرد ين الملليب يژگيت ويند تقويشدن را  فرا ين الملليکرد، بين روي: اها يژگيو 

توان استدالل کرد که ايجاد پرديس هاي بين الملل نيز در کشور با تاکيد بر اين موضوع . شايد بباشند يمآموزش عالي اصلي 

ن يدگاه ها و انجمن ها و موسسات بيت کننده ديکند که حما يد ميتاک يطيجاد فرهنگ و شرايدگاه بر اين ديبوده است. ا

 است. يالملل

س، پژوهش و يدر تدر ين فرهنگيو ب ين الملليق جنبه بيتلفدار از يندي پايشدن را فرا ين الملليکرد، بين روي: انديفرآ 

 داند.  يموسسه م يخدمات يعملکردها
 

 رانيدر ا یشدن آموزش عال ین المللیضرورت ب

است که شهروندان،  يانيدانشجو ين آموزش براي، فراهم کردن مناسب تريآموزش عال يساز ين المللياز اهداف ب يکي

 يبرا يريمس يراهگشا يست وليک هدف ني، خود يساز ين المللينده خواهند بود. اگرچه بيمعه آدانشمندان و تاثيرگذاران جا

ک کمک يست و ياز در قرن بيمورد ن يد مهارت هايمي بايست به تول يساز ين المللير و رشد است. در عصر حاضر، بييتغ

 شود. يشغل يت هايش موقعيافزان حال موجب يجاد کند و در عيا يين هايگزيشود، جا يکند، موجب رشد نوآور
 

  موسسات آموزش عالی یبرا یساز ین المللیت بیاهم

 سازد تا: يرا قادر مآموزش عالي کشور موسسات  يساز ين الملليب

 مشاهده شوند يع تريدر گستره وس ين الملليو ب يدر سطح مل -

 ببرند الملي باالبا دانشگاههاي بين  يراهبرد مشارکتهايق يرا از طر ينهاد يت هايقابل -

 شود يم داخل کشور کيموجب رشد جامعه آکادم -
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 ين الملليفراهم مي کند و موجب افزايش اعتبار ب )موبيليته( انديشمندان و انشجويان ايراني را در دنيا زمينه جا به جايي -

 دانشگاههاي کشور مي شود.

 کند اضافه تاثيرگذاريد و يجد يج آموزشيان، نتايبه تجربه دانشجو -

 شود پژوهشي مجموعه هايموجب رشد  -
 

 دولت ها  یبرا یساز ین المللیت بیاهم 

 سازد تا: يدولت ها را قادر م يساز ين الملليب

 ع تر توسعه دهنديو وس يک چهارچوب جهانيرا در  يدانشگاه مل نظامهاي -

 پرورش دهند يچند فرهنگ يت هايو قابل يجهان يکار ماهر با آگاه يروين  -

 د.نکمک کن يدر اقتصاد دانش جهان يبه توسعه و رشد مشارکت مل هدفمند در اين حوزه يه گذاريبا سرما -

 دنببر حوزه آموزش بهرهدر  مزاياي اقتصادياز  -

 

 دانشگاهها یساز ین المللیب یامدهایپ

خاص  يامدهايج و پينتا يازس ين الملليدهند. ب يم يساز ين الملليبه ب يژه ايت ويا، اهميدن ياغلب موسسات آموزش عال

 :از آنها عبارتند از يبرخخود را دارد که 

 يکمک به صلح جهان -

 به جهانيان يرانيران و شناساندن فرهنگ اياو زبان افراد با فرهنگ  ييآشنا -

 يارتقا سطح فرهنگ -

 ايارتقا آموزش در دن -

 يجوامع بشردر  يت زندگيفيکمک به ک -

 

 ین المللیبا عملکرد ب یرسالت دانشگاه علوم پزشک

 دارند: ي، سه نقش اساسين الملليبا عملکرد ب يدانشگاه ها 

منابع و سازماندهي هدفمند، برنامه هاي آموزشي با استاندارد بين المللي، ازمند ين هدف نيمسلما ا :در آموزش /تعالييبرتر

زه باال يار آماده و با انگيان بسيچون دانشجو يگريانات دت باال و امکيفيس با کيطراز اول، تدر اساتيد و امکانات و زيرساختهاي

 کنند. يمل کمک يگر به آموزش و تحصيکدير بر ياست که با تاث

و  ل آن ها به کاالين تبديا و همچنده هيم و ايگسترش و بسط مفاه ،ييشناسااين نقش با : پژوهش، توسعه و انتشار دانش

 .مرتبط است شندو سالمت با يت کننده آگاهيکه تقو يخدمات

 يار متنوع ميت ها بسين فعالي: ا)مسئوليت در قبال جامعه( يو شهروند ي، علميفرهنگ يمربوط به زندگ يت هايفعال

، برپايي يعلمي، همايشها، گردهمايي ها، جلسات هم انديشي، رويدادهاي هنر يدادهاي، رويباشند و شامل انتشار آثار علم

و  يپزشکي از قبيل درمان )براي دانشگاههاي علوم خدمات ارائه يبرا يآمادگن يرتبط، و همچننمايشگاهها، مديريت موزه هاي م

واقع بخشي از رسالت دانشگاهها در مقابل جوامع را تشکيل مي دهند. بديهي است دانشگاهي هستند که در  خدمات درماني(

 .مورد هدف قرار بدهد را ين الملليو ب ي، مليجوامع منطقه ابين المللي قلمداد خواهد شد که 

ت يفي، ککلي دانشگاه تيفيرگذار بر کيتاث ينهاد يها يژگين الملل شامل ويک دانشگاه با عملکرد بي يابيارز يمالک ها

ک مطالعه يو آکادم تخصصي يشامل تعداد حوزه ها ينهاد يها يژگيباشد. و يت دانشجو ميفيت پژوهش ها و کيفيآموزش، ک

 باشد.  يک ميان و امکانات آکادميو دانشجوو واحدهاي تابعه ها و پژوهش، تعداد دانشکده 
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 ن المللیبا كاركرد ب یدانشگاه علوم پزشک یسطح بند
بين المللي شدن دانشگاههاي برتر کشور مي بايست يکي از اولويتهاي جدي در سياستهاي کالن آموزش عالي کشور باشد. 

ر يدهد. سراز يرا شکل م عصر حاضر يموسسات آموزش عال ياصل يخط فکر از يبخش ين الملليمنابع و تبادالت ببدون شک، 

ن يهمچنگذارد و  يران ميا يرات خود را بر آموزش عاليپژوهشگران تاثد و ياسات ييا و جابجايان از تمام نقاط دنيشدن دانشجو

اعتبار کشور و در مورد دانشجوياني که و اين باعث افزايش  شوند يجابجا م ي در دنياگريشتر از هر وقت ديب يرانيان ايدانشجو

 ين المللي. بمدارک خودرا از دانشگاههاي برتر کشور دريافت کرده باشند موجب افزايش شهرت  اين دانشگاهها خواهد شد

ند اعتبار ي)فرا هاآن يها ياست گذاريس يو در متن کل يموسسات آموزش عال بيشتردر  يشدن در حال حاضر نقش مهم

ر خود هستند تا يافتن مسيالن به طور روزافزون به دنبال يکند. به عالوه فارغ التحص يم يره( بازيو غ يرنهاديز يابي، ارزيبخش

، اختصاص يافته به اين هدف و استفاده از منابع يجهان يش بودجه هايافزا همچنيننشان دهند.  يخود را در بازار کار جهان

 برد. يرا باال م ين الملليب عرصه حضور در يبرا ييافتن راه هاياز به ين

 

 ين کنند و راهبرد چگونگييشدن خود را تع ين الملليد اهداف بيبا يشاخص ها، موسسات آموزش عال يريقبل از به کارگ

 د:شو يرا شامل مر يند موارد زين فراي. اندينمان اهداف را مشخص يبه ا يابيدست

 يساز ين الملليف اهداف بي. تعر 1

  يساز ين الملليب جامع . توسعه راهبرد 2

 يساز ين المللينان از تحقق راهبرد بياطم يان مدت و بلند مدت براياز اقدامات کوتاه مدت، م يم فهرستي. تنظ 3

در صورت ر جهت تحقق اين اهداف توجيه شده باشد و تالش کند )و به طور سازنده د که يتيريستم مديک سي. توسعه  4

د و روزبه روز افزايش ينمال يمستند و تحل يراهبردخود بر اهداف  د تا سهمي( و کوشش نماگ کندلزوم، خود را با آن ها هماهن

 دهد.

 

 شدن ین المللیب یشاخص هامالک ها و 

 دانشگاهت يريمد
ن رابطه، ياست. در ا يشدن موسسات آموزش عال ين الملليب ين کننده براييک عامل تعي، ، ديدگاه و نقطه نظرات آنتيريمد

ک جنبه يشود.  يم يت موسسه آموزش عاليريمربوط به مد يف و ساختارهايوظا يو تمام دانشگاه ران ارشديمدت شامل يريمد

 ران است.يمد و ديدگاه تيشدن، شخص ين الملليب يت آن برايو اهم يت آموزش عاليرينه مديمهم در زم

 

 شاخص ها:

 خصي مديراندانشگاه در دستور کار ش يساز ين الملليزان قرار دادن بيم -

جلسات شوراهاي مديريتي و کار  اتبه طور مرتب در موضوعات و دستوردانشگاه  يساز ين الملليزان قرار دادن بيم -

 نشستهاي مسئولين دانشگاه و هيات رئيسه 

د از يئت ها، بازديد از هي) بازد ين الملليب مهم يدادهايدر رو حضور مداوم و هدفمند مديران و مسئولين دانشگاه -

 (نشگاه ها، همايشهاي مرتبط، انجمن هاي دانشگاهي، هم انديشي هاي دانشگاهي و ...دا

مسئول  يگر بخش هايو د مربوطه )آموزشي، پژوهشي و غيره( ي، شورامجموعه هاي تحت مديريتعملکرد هماهنگ  -

 دانشگاه يساز ين الملليب ياست هايس يدر راستا
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 دياسات

ن يبرخوردار است. بدون هيئت علمي ب ييت باالياز اهم يساز ين الملليند بيشان در فراد و تعهداتيبودن اسات ين الملليب

بين المللي سازي برنامه همچون  يگريد يجنبه ها يساز ين المللي، بکه بين المللي فکر مي کند و آموزش مي دهد يالملل

به صورت مدعو در دانشگاههاي  برتر خارجيد يبهره بردن از اساتار مشکل خواهد بود. يبس ييدانشجوهاي آموزشي و بدنه 

ممکن  وجوهاز  يبرخ تنها (يمطالعات فرصتهاي، از کشور در خارج /تحصيل)اقامت اساتيد داخلي ين الملليکشور و تجربيات ب

 کرد.تاکيد  دانشگاه يساز ين الملليب توان بر اين جنبه از يند که مهست

 

 شاخص ها:

 کنند يس ميتدر بين الملليرا به زبان  تخصصي يکه رشته ها يديتعداد اسات -

 افت کرده انديخارج از کشور در يکي از مدارک تحصيلي خودرا ازکه  يديتعداد اسات -

 خارج از کشور گرفته انداز خود را  يدکترامدرک که  يديتعداد اسات -

 دارند ين الملليب تدريسکه تجربه  يديتعداد اسات -

 دارند يآموزش عال دانشگاهها و موسساتدر خارج از  يلمللن ايب يکه تجربه حرفه ا يديتعداد اسات -

 مدعو در دانشگاه يد خارجيتعداد اسات -

 گذرانده اندخارج از کشور  يدر دانشگاه هارا ک ترم ير حداقل يکه در چند سال اخ يديتعداد اسات -

 د در سالياسات ين الملليب يتعداد سفرها -

 

 پژوهشگران
بين المللي به اعتبار  ياديز يليتا حد خو غيره ، شرکت در کنفرانس ها، انتشار آثار يکار ته(جابه جايي )موبيليپژوهشگران با 

 کنند. يکمک م يموسسه آموزش عال

 

 شاخص ها:

 خود را خارج از کشور گرفته اند به تعداد کل پژوهشگرانآخر که مدرک  يپژوهشگرانتعداد نسبت  -

خارج از کشور  از ارشد، دکترا( را ي، کارشناسيود )کارشناسک مدرک خيکه حداقل  ينسبت تعداد کل پژوهشگران -

 افت کرده اند به تعداد کل پژوهشگران.يدر

 ين الملليب يتعداد دفعات شرکت پژوهشگران در کنفرانس ها -

 نسبت به کل پژوهشگراندانشگاه  خارجيتعداد پژوهشگران  -

 يان دکتريدانشجونسبت به تعداد کل  خارجي تخصصي يدکترا دانشجويانتعداد  -
  

 يکارکنان بخش ادار
 شود. يپررنگ تر م يت نقش بخش اداريداشته باشند، اهم جامعتريشدن نگاه  ين الملليبه ب يهر قدر موسسات آموزش عال

 

 شاخص ها:

 بين المللي )خارجي( يتعداد کارکنان آشنا به زبان ها -

 خارجي دانشگاه به کل کارکنان تعداد کارکنان -

 ي دانشگاه که تجربه کار در خارج از کشور را دارندخارج تعداد کارکنان -
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 منابع
 دارد. يشدن نقش مهم ين الملليب يابيمربوط، در ارز يسازمان يت هايزات واحدها و فعالي، تجهيمنابع مال

 

 شاخص ها:

 توسعه بين المللي دانشگاه و برنامه هاي زيرساختي مربوطه يبودجه دانشگاه برا -

 ين الملليب هاي يارهمک يبودجه دانشگاه برا -
 

 ين الملليشبکه بت در مجامع و يعضو
 يبر مبنا و انتخاب شرکاي دانشگاهي يدر موسسه آموزش عال يراهبرد يزيمه رمجامع و شبکه ها شامل برنات در يعضو

  باشد. يم گذاري دانشگاههدف

 

 شاخص ها:

  ين الملليب عضويت در شبکه هاي دانشگاهي و مجامع -

 ادواري شبکه هاي دانشگاهي بين الملليشرکت در نشستهاي  -

 تخصصي ين الملليب عضويت در مجامع -

 تخصصي ين الملليب شرکت در مجامع -

 دانشگاهي يپژوهش ها
 يساز ين الملليب در ين الملليب يپژوهش هادارد و نقش  يک موسسه آموزش عاليت يفيتاثير بسزايي در کپژوهش، 

ت يا فعالي از کشور فراهم شده از خارج يه هايسرمابهره بردن از ق ياز طر انشگاهيد ي. پژوهش هادانشگاهها انکارناپذير است

معتبر بين  يمشترک در ژورنال ها يله هامقامثال  د،ين الملل به چشم آيدر سطح ب يکه موجب شود موسسه آموزش عال ييها

 رود. يمفراتر  يه ملنيزمحرفه اي از تحصيالت تکميلي به خصوص دکتري در سطح  ين الملليب يآموزش يو دوره ها المللي

 

 شاخص ها:

 ين الملليب يق اسپانسرهايشخص ثالث به طور ساالنه از طر يه گذاريفراهم کردن سرما -

 ين الملليب يشرکا يبا همکار ين الملليب يپروژه ها يساالنه برا يه گذاريسرما -

 ين الملليب يحرفه ا يدر انجمن ها پژوهشي يت هايتعداد فعال -

ن يب يدکترا دانشجويان و کمک هزينه و حمايت از هيبورساعطاي و  ين الملليب يقاتيتحق يهمکار يبرا بودجه -

 يالملل

   ين الملليب يشرکا يبا همکار ين الملليب ياتقيتحق يتعداد پروژه ها -
 

 انيدانشجو
 .دانشگاه ها برخوردار است يساز ين الملليدر ب يژه ايت ويان از اهميدانشجونقش و تاثير 

 

 شاخص ها:

 ي دوره هاي بلندمدت دانشگاه )که به دريافت مدرک منتهي خواهد شد(خارج انيتعداد دانشجو -

 ي دوره هاي کوتاه مدت دانشگاه )که به دريافت گواهي منتهي خواهد شد(خارج انيتعداد دانشجو -

 تنوع کشوري دانشجويان خارجي دانشگاه -

 اهتنوع رشته ها و مقاطع دانشجويان خارجي دانشگ -
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  نسبت دانشجويان خارجي دانشگاه به کل دانشجويان -

 دانشگاه ين الملليب يان مبادله ايتعداد دانشجو -

 چندگانه/مدرک دوگانه/مدرک مشترک يان در برنامه هايتعداد دانشجو -

 تعداد دانشجوياني که مدرک قبلي خود را از خارج از کشور دريافت کرده باشند -

 ين الملليب /کلرکشيپ(يانترنورزي )دوره کار يان دارايتعداد دانشجو -

 ديگر راجع به کشورها، فرهنگ ها و جوامعدانشجويان اطالعات  -

 دانشجويي ين الملليب يتخصص يدر انجمن ها و شبکه ها دانشجويان ت فعاليعضو -

 

 آموزشي موکوليکور
 ين الملليص بيتشخ يبرا يژه ايت ويهماز ا هاي آموزشي موکوليو کور ان و منابع، برنامه هاي درسييد، دانشجويعالوه بر اسات

 س برخوردار است.يدر تدر يساز

 شاخص ها:

 يلين و سنوات تحصياز نظر محتوا، عناو ين الملليب يارها و نمونه هايدانشگاه با مع يکولوم هايق کوريتطب -

 شود يس ميتدر که به زبان بين المللي يآموزش يهادوره  -

 يدر موسسه آموزش عالاي ارائه دروس بر شنهاد شدهيپ يخارج يتعداد زبان ها -

 موقت )کوتاه مدت( يدوره ها يبرا يبرنامه درس -

 
 ين الملليشهرت ب

 کرد. يمعرف ين الملليک دانشگاه با عملکرد بيتوان آن را  يک دانشگاه، مي شهرت بين المللي يبر اساس سطح بند

 

 شاخص ها:

ز مشترک، ي، توافقات مشترک، جوانشگاه در خارج ازکشورهاي دا سيپردوسعت و روند نقل و انتقال: تعداد شعبات/ -

 و به کشور خود. يخارج يبه کشورها يان مبادله اين، تعداد دانشجويآنال ين الملليب يبرنامه ها
ک مرکز يل به يشدن و تبد ين الملليو حرکت بر محور ب يران در سطح جهانيا يموسسات آموزش عالرقابت  -

 هان در سطح ج ين الملليب يآموزش

 ت و تنوع يفيستم کيس ياصالح عملکردها و بازساز -
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 كشور یموسسات آموزش عال یچارچوب سطح بند
 ن الملليبا عملکرد ب يدانشگاه علوم پزشک يسطح بند

 

 مالک شاخص

 کشور يعلوم پزشک يدانشگاه ها يآموزش يک تا سه در رتبه بنديکسب رتبه 
در  يسرآمد

 آموزش
1 

 055کشور و کسب رتبه بهتر از  يعلوم پزشک يدانشگاه ها يپژوهش يرتبه بند ک تا سه دريکسب رتبه 

   SCIMago (SIR) يدر رتبه بند

در  يسرآمد

 پژوهش
2 

 دانشگاه در دستور کار شخصي مديران يساز ين الملليزان قرار دادن بيم -

ات دانشگاه به طور مرتب در موضوعات و دستور يساز ين الملليزان قرار دادن بيم -

 کار جلسات شوراهاي مديريتي و نشستهاي مسئولين دانشگاه و هيات رئيسه ايشان 

 ين الملليمهم ب يدادهايحضور مداوم و هدفمند مديران و مسئولين دانشگاه در رو -

د از دانشگاه ها، همايشهاي مرتبط، انجمن هاي دانشگاهي، يئت ها، بازديد از هي) بازد

 .(هم انديشي هاي دانشگاهي و ..

مربوطه )آموزشي، پژوهشي  يعملکرد هماهنگ مجموعه هاي تحت مديريت، شورا -

 دانشگاه يساز ين الملليتوافقات ب يمسئول در راستا يگر بخش هايو غيره( و د

 تيريمد

 

 

 

 

 

 

 ين الملليب

 شدن

3 

 کنند يس ميتخصصي را به زبان بين المللي تدر يکه رشته ها يديتعداد اسات -

افت کرده يکه يکي از مدارک تحصيلي خودرا از خارج از کشور در يديتعداد اسات -

 اند

 خود را از خارج از کشور گرفته اند يکه مدرک دکترا يديتعداد اسات -

 دارند ين الملليکه تجربه تدريس ب يديتعداد اسات -

در خارج از دانشگاهها و موسسات  ين الملليب يکه تجربه حرفه ا يديتعداد اسات -

 دارند يعالآموزش 

 مدعو در دانشگاه يد خارجيتعداد اسات -

خارج از  يک ترم را در دانشگاه هاير حداقل يکه در چند سال اخ يديتعداد اسات -

 کشور گذرانده اند

 د در سالياسات ين الملليب يتعداد سفرها -

 دياسات

 

به تعداد که مدرک آخر خود را خارج از کشور گرفته اند  ينسبت تعداد پژوهشگران -

 کل پژوهشگران

 ي، کارشناسيک مدرک خود )کارشناسيکه حداقل  ينسبت تعداد کل پژوهشگران -

 افت کرده اند به تعداد کل پژوهشگران.يارشد، دکترا( را از خارج از کشور در

 ين الملليب يتعداد دفعات شرکت پژوهشگران در کنفرانس ها -

 کل پژوهشگرانتعداد پژوهشگران خارجي دانشگاه نسبت به  -

 تخصصي خارجي نسبت به تعداد کل دانشجويان دکتري يتعداد دانشجويان دکترا -

 پژوهشگران

 بين المللي )خارجي( يتعداد کارکنان آشنا به زبان ها -

 تعداد کارکنان خارجي دانشگاه به کل کارکنان -

 رندتعداد کارکنان خارجي دانشگاه که تجربه کار در خارج از کشور را دا -

کارکنان بخش 

 يادار
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 توسعه بين المللي دانشگاه و برنامه هاي زيرساختي مربوطه يبودجه دانشگاه برا -

 ين الملليهاي ب يهمکار يبودجه دانشگاه برا -
 منابع

  ين الملليعضويت در شبکه هاي دانشگاهي و مجامع ب -

 شرکت در نشستهاي ادواري شبکه هاي دانشگاهي بين المللي -

 تخصصي ين الملليعضويت در مجامع ب -

 تخصصي ين الملليشرکت در مجامع ب -

مجامع و شبکه 

 ين الملليهاي ب

 

ن يب يق اسپانسرهايشخص ثالث به طور ساالنه از طر يه گذاريفراهم کردن سرما -

 يالملل

 ين الملليب يشرکا يبا همکار ين الملليب يپروژه ها يساالنه برا يه گذاريسرما -

 ين الملليب يحرفه ا يپژوهشي در انجمن ها يت هايداد فعالتع -

ه و کمک هزينه و يو اعطاي بورس ين الملليب يقاتيتحق يهمکار يبودجه برا -

 ين الملليب يحمايت از دانشجويان دکترا

   ين الملليب يشرکا يبا همکار ين الملليب يقاتيتحق يتعداد پروژه ها -

 پژوهش

 

ارجي دوره هاي بلندمدت دانشگاه )که به دريافت مدرک ان خيتعداد دانشجو -

 منتهي خواهد شد(

ان خارجي دوره هاي کوتاه مدت دانشگاه )که به دريافت گواهي يتعداد دانشجو -

 منتهي خواهد شد(

 تنوع کشوري دانشجويان خارجي دانشگاه -

 تنوع رشته ها و مقاطع دانشجويان خارجي دانشگاه -

 جي دانشگاه به کل دانشجويان نسبت دانشجويان خار -

 دانشگاه ين الملليب يان مبادله ايتعداد دانشجو -

 مدرک مشترک/مدرک دوگانه/چندگانه يان در برنامه هايتعداد دانشجو -

 تعداد دانشجوياني که مدرک قبلي خود را از خارج از کشور دريافت کرده باشند -

 ين الملليکلرکشيپ( ب/يدوره کارورزي )انترن يان دارايتعداد دانشجو -

 اطالعات دانشجويان راجع به کشورها، فرهنگ ها و جوامع ديگر -

 ين الملليب يتخصص يت فعال دانشجويان در انجمن ها و شبکه هايعضو -

 دانشجويي

 انيدانشجو

 

 شود يس ميکه به زبان بين المللي تدر يآموزش يدوره ها -

 يارائه دروس در موسسه آموزش عال شنهاد شده براييپ يخارج يتعداد زبان ها -

 موقت )کوتاه مدت( يدوره ها يبرا يبرنامه درس -

 

کولوم هاي يکور

 آموزشي

س هاي دانشگاه در خارج ازکشور، يوسعت و روند نقل و انتقال: تعداد شعبات/پرد -

ان ين، تعداد دانشجويآنال ين الملليب يز مشترک، برنامه هايتوافقات مشترک، جوا

 و به کشور خود. يخارج يبه کشورها يا مبادله
 ين الملليو حرکت بر محور ب يران در سطح جهانيا يرقابت موسسات آموزش عال -

 در سطح جهان  ين الملليب يک مرکز آموزشيل به يشدن و تبد

 ت و تنوعيفيستم کيس ياصالح عملکردها و بازساز -

 ين الملليشهرت ب

 QS Timesا ي Shanghai Jiaotong ينددر رتبه ب 055کسب رتبه بهتر از 
کسب اعتبار 

 يجهان
4 
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 يمنجر به مدرک کامال مجاز يبرنامه آموزش 0ارائه حداقل 
 يمجاز

 شدن
0 

  Webometrics يدر رتبه بند 1555کسب رتبه بهتر از      
حضور در 

 وب
6 
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 سالمت بخش در یانسان یروین تیترب یبرا یزير برنامه: دو مهیضم

 البته که دارد تعلق يانسان یروين به جهان سطح در يدولت بخش در سالمت بخش به شده داده صيتخص منابع %39 دوحد

 که دارد مطلوب ريتاث يوقت سالمت بخش يانسان یروين تعداد شيافزا داشت توجه ديبا البته.است رييمتغ %31 تا  %9153 نيب

 .شوند گرفته بکار ناسبم آموزش سطح با مناسب یکار یبرا مناسب زمان در

 فوق و متخصص ،يعموم زشكپ 1سالمت خدمات کننده هيارا يانسان یروين تيترب بر عالوه يپزشک علوم یدانشگاهها

 کننده هيارا یروهاين ريسا و پرستار ،یداروساز ،يتخصص یها رشته و داروساز ، متخصص و يعموم دندانپزشك ، صتخص

 در چه بخش نيدرا 2يانسان یروين تيترب یبرا یزير برنامه. باشد کشور ازين با تناسبم ديبا آنها تعداد که سالمت خدمات

 از شيب در برنامه نيا اساس بر. شود يطراح سالمت خدمات هيارا نظام ساختار به توجه با ديبا يدولت ريغ چه و يدولت بخش

 هيسرما انجام صورت در ها رشته نيا در .دکن يم تيترب ارشد يکارشناس و يتخصص یدکترا سالمت، وابسته علوم رشته 33

 حوزه در دانش بر يمبتن یها یفناور و خدمات ديتول راه از يمل ثروت شيفزا وا کشور یازهاين نيتام یبرا يکاف یگذار

 است مرتبط يپزشک علوم یدانشگاهها تيمامور با یبنحو که سالمت و يستي،زيپزشک علوم به وابسته یهايفناور و علوم

 ديبا بخش نيدرا يانسان یروين تيترب یبرا یزير برنامه(دارد وجود آموختگان دانش و ها رشته تنوع و تعداد شيافزا امکان

 حال ،در )شود انجام 3ینگار ندهيآ اساس بر و کشور يعلم جامع نقشه اهداف و یتکنولوژ و يعلم شرفتيپ با متناسب

 مشخص 1333 سال تا سالمت جامع نقشه و يعلم جامع نقشه با سبمتنا دانشگاهها نيا یبرا دار تياولو یها رشته حاضر

 در بيترت نيبد ،تا شد خواهد داده سفارش توانمند یدانشگاهها به يانسان یروين تيترب سپس و کولوميکور جاديا و شده

 توسعه كي يبعبارت و شود تيترب الزم يانسان یروين کشور یفناور و يعلم ارتقاء و رشد یبرا دار تياولو یها حوزه

 بر عالوه که است انجام حال در بهداشت وزارت در حاضر حال در يمطالعات شد ذکر که همانطور.ميباش شاهد را هدفمند

 با البته .شود داده اختصاص اساس آن بر تيظرف و آمده بدست زين آنها از هرکدام به ازين مورد ؛تعداد ها رشته تنوع و تعداد

 زين منطقه ازين به توجه است شده نييتع کشور یبرا انداز چشم سند اساس بر که آنچه و همنطق در رانيا نقش به توجه

 نيا ميبخواه اگر و است مهم اريبس هياول یگذار هيسرما البته راه نيا در .است گرفته قرار توجه مورد یبعد هدف بعنوان

 ازهاين نيا نيتام در کشور سهم ديبا است یشتريب یگذار هيسرما به ازين که ييها رشته در بخصوص باشد گذار اثر توسعه

 یمحتو و تعداد نظر از ما يتخصص یدکترا یها دوره بفرض ميباش داشته انتظار ميتوان ينم ما ابدي شيافزا یدار يمعن بطور

 و دهيند را يانسان یروين و يزاتيتجه يمال تدارك دهديم ليتشک را کار اصل که آنها يقاتيتحق یپروژها یبرا يول کند رشد

 جوانان که آن یبخشها نيمهمتر از يکي در يانسان منابع اسراف بزرگ مصداق نيا که ميده شيافزا را ياسم تيظرف فقط

 .باشد يم دهديم ليتشک را عالقمند و مستعد

 دارا اب مناسب يانسان یروين داشتن را سالمت خدمات کننده هيارا یروهاين یبرا یزير برنامه هدف يجهان بهداشت سازمان

 نيهم البته که داند يم دهند يم انجام را بهنگام و درست کار که مناسب و حيصح محل در استقرار با مناسب یمهارتها بودن

 نشود نيتام طيشرا نيازا کدام هر اگر است يعيطب.کند يم صدق زين سالمت خدمات هيارا نظام مجموعه کل یبرا طيشرا

                                                           
1 Health care provider  
2 workforce planning 
3 foresight planning 
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 ينم فايا يبدرست را خود شده نييتع نقش و شده کاسته آن یکارآمد از و دهش مشکل دچار خدمات نظام نيا از ييجا

 جامعه سالمت سطح با باشند شده عيتوز يبخوب و شده بکارگرفته يبدرست اگر البته سالمت خدمات هيارا یروين تعداد.کند

 .دارد ميمستق نسبت

 در دانشجو 133333 از شيب حاضر حال در.دارد اريبس یها نهيهز صرف به ازين بخش نيدرا ماهر يانسان یروين تيترب

 تخصص فوق تا کاردان رازيفراگ 93333 از شيب ساالنه و لنديتحص به مشغول )يدولت بخش در(يپزشک علوم یدانشگاهها

 و يبررس زمان که است نيا مهم شود،نکته يم اضافه تيظرف نيا به زين ساله هر که شونديم رشيپذ دانشگاهها نيا در

 و يدولت بخش در چه دانشگاهها رشيپذ تيظرف است الزم و دهيرس فرا سالمت خدمات کننده هيارا یروهاين به يازسنجين

 ازهاين يبررس به مستمر طور به شواهد اساس بر که ینهاد ليتشک شود نييتع کشور يواقع یازهاين اساس بر يخصوص چه

 یها دوره در چه آموزش يفيک سطح ارتقاء بخش نيا کنار در.است مهم اريبس دينما شنهاديپ را رشيپذ یتهايظرف و پرداخته

 کننده هيارا موسسات و يآموزش موسسات بر قيدق نظارت با همراه مداوم آموزش در چه و مدرك به يمنته كياکادم

 سالمت بخش يانسان یروين مناسب عيتوز.گذاشت خواهد خدمات نيا هيارا سطح بهبود بر يمهم ريتاث سالمت خدمات

 کمتر مناطق در آنان داوطلبانه خدمت یبرا یمعنو و یماد موثر یمشوقها یاعطا و يزندگ ياساس یازهاين نيتام با اههمر

 تيترب یبرا ياستان و يشيآما مناطق یدانشگاهها به استقالل یاعطا و ينيگز يبوم رينظ يياستهايس اتخاذ و برخوردار

 محور سالم انسان.بود خواهد سالمت بخش يانسان یروين مطلوب یزير برنامه در مهم عوامل از خود، ازين مورد یروهاين

 مناسب يانسان یروين معقول، یگذار هيسرما با ديبا ميهست سالم يمردم با شرفتهيپ یکشور خواهان اگر است داريپا توسعه

 ستين نهيهز ودش گرفته بکار حياگرصح بخش نيا به منابع صيتخص.ميريبکارگ را آنها درست یجا در و کرده تيترب

 .است هيسرما
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 کشور منتخب شهرستانهای ویژگیهای: سه ضمیمه

 

 47: یآموزش یبند رتبه ازیامت زیتبر:   یشرق جانیآذربا

 یبهورز مرکرآمورش هرستانش مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 درسال دیجد پلمید

98 

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 - - - فعال 220 74 2 شهید مدنی آذرشهر 171 101 آذرشهر 1

 - - - فعال 82 00 2 اسكو 701 94 اسكو 2

 7/1 + + فعال 187 110 1 باقرالعلوم اهر 1110 101 اهر 1

بستان  7

 آباد

 - - - فعال 70 79 1 استادشهریار بستان آباد 290 100

 بناب 0

 

در حال  0 0 0 بناب تخت خوابی 17 819 110

 ساخت

- - - 

 فعال 201 109 2 امام خمینی )ره( بناب 

-دکتر ساجدی هادیشهر 714 00 جلفا 1

 جلفا

 - - - فعال 114 11 2

 تبریز 4

 

 0/0 + + فعال 188 87 1 الزهرا)س( تبریز 10142 1114

 فعال 812 701 1 امام خمینی )ره( تبریز
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 47: یآموزش یبند رتبه ازیزامتیتبر:   یشرق جانیآذربا

 یبهورز مرکرآمورش هرستانش مارستانیب    

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 درسال دیجد پلمید

98 

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 تبریز 4

 

 0/0 + + فعال 0 001 1 امام رضا )ع( تبریز 10142 1114

 فعال 40 109 1 باباباغی تبریز

 فعال 147 11 1 چشم نیكوکاری تبریز

 فعال 791 091 1 رازی تبریز

قلب و عروق شهید مدنی 

 تبریز

 فعال 002 118 1

 فعال 701 182 1 کودکان تبریز

 فعال 102 211 1 سینای تبریز

 فعال 719 278 1 شهداء تبریز

 فعال 124 81 1 طالقانی تبریز

 فعال 111 14 1 علوی تبریز

 0/7 + + فعال 147 121 2 امام خمینی )ره( سراب 008 111 سراب 9

 - - - فعال 172 10 2 امام خمینی )ره( شبستر 422 121 شبستر 8

 فعال 78 10 1 خامنه شبستر

در حال  0 0 0 تخت خوابی شبستر 81

 ساخت
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 47: یآموزش یبند رتبه ازیامت زیتبر:   یشرق جانیآذربا

 یبهورز مرکرآمورش هرستانش مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 درسال دیجد پلمید

98 

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

عجب  10

 شیر

 - - - فعال 91 21 1 امام خمینی )ره( عجبشیر 782 94

 - - - فعال 80 29 2 امام خمینی )ره( کلیبر 188 81 کلیبر 11

 7/2 + + فعال 177 11 2 بو علی سینا مراغه 1490 271 مراغه 12

 فعال 194 99 1 شهید دکتر بهشتی مراغه

حضرت امیرالمومنین علی)ع( 

 راغهم

 فعال 291 89 1

 7/7 + + فعال 210 120 2 رازی مرند 1417 214 مرند 11

 - - - فعال 08 19 1 فارابی ملكان 828 101 ملكان 17

 7/1 + + فعال 278 119 2 خاتم االنبیا میانه 807  میانه 10

 فعال 80 0 2 امام خمینی )ره( میانه 180

در حال  0 0 0 تخت خوابی هریس 00 127 18 هریس 11

 ساخت

- - - 

 - - - فعال 121 42 2 امام حسین )ع( هشترود 079 14 هشترود 14
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 40: یآموزش یبند رتبه ازیامت هیاروم: یغرب جانیآذزبا

 یبهورز آموزش مرکز شهرستان مارستانیب    

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 با یمرب

 پست

 یسازمان

 0/1 + + فعال 709 217 2 آیت اله طالقانی ارومیه 1700 817 ارومیه 1

 فعال 121 181 1 امام خمینی)ره( ارومیه

 فعال 102 81 1 روانپزشكی ارومیه

در حال  0 0 0 ارومیه سیدالشهدا)ع(

 ساخت

 فعال 004 210 1 شهید مطهری ارومیه

در حال  0 0 0 شهید دکتر قلیپور ارومیه

 تعمیرات

 - - - فعال 48 20 1 نبی اکرم)ص( اشنویه 290 14 اشنویه 2

 4/1 + + فعال 110 129 1 شهید قلیپور بوکان 1441 217 بوکان 1

 2/2 + + فعال 112 08 2 امام خمینی)ره( پیرانشهر 022 119 پیرانشهر 7

 - - + فعال 117 91 2 شهداء تكاب 009 91 تكاب 0

 - - - فعال 0 11 0 شهید بهشتی چالدران 8 74 چالدران 1

 7/2 + + فعال 14 20 0 امام خمینی)ره( قره ضیاءالدین خوی 2711 171 خوی 4

 فعال 109 94 2 شهید مدنی خوی
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 40: یآموزش یبند رتبه ازیامت هیاروم: یغرب جانیبارآذ

 یبهورز مرکزآموزش شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 7/2 + + فعال 290 211 1 هاشم خویقمر بنی  2711 171 خوی 4

در حال  0 0 0 تختخوابی خوی200

 ساخت

 2/2 - + فعال 94 09 2 امام خمینی)ره( سردشت 714 110 سردشت 9

در حال  0 0 0 تختخوابی سردشت17

 ساخت

 1/2 + + فعال 117 108 1 خاتم االنبیاء)ص( سلماس 912 182 سلماس 8

 0/1 - + فعال 172 92 2 شهیدراثی شاهین دژ 017 87 دژشاهین 10

 7/1 - + فعال 102 70 2 فجر ماکو 802 170 ماکو 11

 فعال 118 40 2 قدس ماکو

 فعال 14 20 0 شهدا شوط ماکو

 فعال 12 20 0 امام خمینی)ره( پلدشت ماکو

 0/7 - + فعال 191 180 1 امام خمینی)ره( مهاباد 841 211 مهاباد 12

 0/1 + + فعال 144 88 2 حضرت فاطمه)س( میاندوآب 1491 208 میاندواب 11

    فعال 214 81 2 عباسی میاندوآب

 1/1 - + فعال 101 172 1 امام خمینی)ره( نقده 988 127 نقده 17
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 04: یآموزش یبند رتبه ازیامت لیاردب: لیاردب استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 1/1 + + فعال 118 291 0 امام خمینی )ره( اردبیل 7819 014 اردبیل 1

 فعال 48 77 1 بوعلی اردبیل

 فعال 721 118 1 علوی اردبیل

 فعال 009 190 1 فاطمی اردبیل

 - - - فعال 147 99 2 امام خمینی ره پارس اباد 1774 119 ابادپارس 2

 - - - فعال 24 18 1 امام خمینی )ره( بیله سوار 127 00 سواربیله 1

 0/1 - + فعال 190 87 2 امام خمینی)ره( خلخال 494 81 خلخال 7

 - - - فعال 119 71 1 شهریور گرمی 14طالقانی و 011 82 گرمی 0

 0/7 - + فعال 201 81 1 ولیعصر)عج( مشكین شهر 1041 111 شهرمشكین 1

 - - - فعال 01 12 1 امام خمینی ) ره ( نمین 101 10 نمین 4

      1028 2182     
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 : یآموزش یرتبه بند ازیامت                 : کرج                         البرز استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

    فعال 41 14 2 صادق هشتگردامام جعفر  1001 219 ساوجبالغ 1

 

2 
 کرج

 
 

    فعال 114 24 2 حضرت علی )ع( کرج 8879 1808

 فعال 144 94 1 دکترعلی شریعتی کرج

 فعال 281 119 1 شهید آیت اله مدنی کرج

 فعال 78 110 1 شهید دکتر باهنر کرج

 فعال 78 108 1 شهیدرجائی کرج

 فعال 11 20 2 کرج-فاطمه الزهرا اشتهارد 

 فعال 010 291 1 قائم )عج( کرج

 فعال 0 40 2 کسری کرج

 فعال 0 112 1 کمالی کرج

    فعال 122 71 1 امام حسن مجتبی نظرآباد 011 171 نظرآباد 1
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 91: یآموزش یبند رتبه ازیامت اصفهانـ  اصفهان استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 0/0 - + فعال 149 77 1 شهید دکتر بهشتی اردستان 201 74 اردستان 1

 - - - فعال 1811 149 1 الزهرا)س(اصفهان 11017 2081 اصفهان 2

 فعال 111 101 1 سیدالشهداء )ع( اصفهان

 فعال 201 111 1 شهید دکتر چمران اصفهان

 فعال 148 199 1 امین اصفهان

 فعال 100 187 1 ایت ا... کاشانی اصفهان

امام موسی کاظم )ع( 

 اصفهان

 فعال 172 101 1

 فعال 714 107 1 شهید بهشتی اصفهان

 فعال 780 141 1 عیسی بن مریم )ع( اصفهان

 فعال 241 299 1 فارابی اصفهان

 فعال 118 171 1 فیض اصفهان

نور و حضرت علی اصغر)ع 

 ( اصفهان

 فعال 111 122 1

 0/1 - - فعال 0 08 1 شاهین شهرگلدیس  1481 198 برخوارومیمه 1

 فعال 11 10 7 حضرت محمد ) ص ( میمه
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 91: یآموزش یبند رتبه ازیامت اصفهان –اصفهان استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 0/0 - - فعال 70 20 1 بهنیا تیران و کرون 190 14 وکرون تیران 7

 0/2 - + فعال 104 11 1 ساعی خمینی شهر 1191 102 شهرخمینی 0

شهید اشرفی اصفهانی 

 خمینی شهر

 فعال 141 14 1

 0/1 - + فعال 142 78 2 فاطمیه خوانسار 104 17 خوانسار 1

 0/7 - + فعال 211 01 1 امام خمینی سمیرم 072 41 سمیرم 4

 فعال 200 11 0 سیدالشهدای سمیرم

در حال  1 0 0 امیرالمومنین شهرضا 801 101 شهرضا 9

 ساخت

+ - 0/1 

 فعال 18 10 2 حضرت سجاد شهرضا

 فعال 211 44 1 صاحب الزمان شهرضا

 0/1 - - فعال 194 90 2 شهیدرجائی داران)فریدن( 114 99 فریدن 8

حضرت رسول اکرم )ص(  291 71 فریدونشهر 10

 فریدونشهر

 0/1 - + فعال 191 01 1

 0/2 - + فعال 217 91 1 امام خمینی )ره( فالورجان 1178 270 فالورجان 11
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 91: یآموزش یبند رتبه ازیامت اصفهان –اصفهان استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 0/2 - + فعال 217 91 2 امام حسین)ع( گلپایگان 711 99 گلپایگان 12

 0/2 - + فعال 281 104 1 لنجان-شهدای لنجان  1808 219 لنجان 11

 0/1 + + فعال 297 48 1 محمدرسول اهلل)ص(مبارکه 817 172 مبارکه 17

 0/1 - + فعال 119 19 2 حشمتیه نایین 197 70 نائین 10

 0/0 - + فعال 119 72 2 خاتم االنبیا نطنز 202 71 نزنط 11

      1827 8101     
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 19: یآموزش یبند رتبه ازیامت کاشان – اصفهان استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب 

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 با یمرب

 پست

 یسازمان

آران و  1

 بیدگل

 - - - فعال 101 10 2 سیدالشهداء آران و بیدگل 298 80

 فعال 40 17 1 شهید رجایی آران و بیدگل

تختخوابی روانپزشكی شهید  200 1022 119 کاشان 2

 بهشتی

در حال   200 0

 ساخت

+ - 0/0 

 فعال 112 70 2 اخوان کاشان

 فعال 277 90 1 شبیه خوانی کاشان

 فعال 0 720 1 کاشان شهید بهشتی

 فعال 128 78 1 متینی کاشان

 فعال 211 48 1 نقوی کاشان

 802 818  
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 78: یآموزش یبند رتبه ازیامت المیاایالم:  اسنان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب 

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

 یفضا وجود وضعیت پرسنل تعداد تخت ارزشیابی بیمارستاننام 

 استاندارد

 با یمرب

 پست

 یسازمان

 2/2 - + فعال 0 27 1 حضرت رسول اکرم ))ص(( آبدانان 910 78 ابدانان 1

 0/0 - + فعال 201 11 2 آیت اله طالقانی ایالم 2924 204 ایالم 2

 فعال 0 127 1 امام خمینی )ره( ایالم

 فعال 208 118 1 شهید مصطفی خمینی ایالم

 1/1 - + فعال 0 0 7 امام رضا )ع( ایوان 919 78 ایوان 1

 1/1 - + فعال 0 70 2 ولیعصر )عج(دره شهر 948 09 شهردره 7

 - - + فعال 0 10 0 امام علی )ع( شیروان چرداول 901 41 وچرداولشیروان 0

 140 710  

 

  



 

88 

 

 07: یآموزش یبند ازرتبهیبوشهرامتبوشهر :  استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب 

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

 یفضا وجود وضعیت پرسنل تعداد تخت ارزشیابی نام بیمارستان

 استاندارد

 با یمرب

 پست

 یسازمان

 7/1 - + فعال 007 221 1 فاطمه زهرا)س( بوشهر 1498 218 بوشهر 1

 9/7 + + فعال 170 140 2 شهریوربرازجان14 2111 271 دشتستان 2

 9/2 + + فعال 121 00 2 دشتی-تخت خوابی زینبیه خورموج 81 141 48 دشتی 1

 0/0 + + فعال 218 90 2 امام خمینی کنگان 140 101 کنگان 7

 10/10 + + فعال 111 08 2 امیرالمومنین گناوه 182 99 گناوه 0

 فعال 99 14 2 سوانح و سوختگی چرومی گناوه

  122 1070     
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 82: یآموزش یبند رتبه ازیامت تهران –تهران  استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب 

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 پلمید

 دیجد

 درسال

98 

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

    فعال 174 04 1 آرش تهران   تهران 1

 فعال 210 100 2 الوند تهران

 فعال 0 740 1 امام خمینی )ره( تهران

 فعال 708 191 1 امیر اعلم تهران

 فعال 0 212 1 انستیتوکانسروسانترال تهران

 فعال 27 102 1 بهارلو تهران

 فعال 219 124 1 بهرامی تهران

 فعال 19 12 2 پارسا تهران

 فعال 0 770 1 دکتر شریعتی تهران

 فعال 112 41 1 رازی)پوست(تهران

 فعال 172 191 1 روزبه تهران

 فعال 0 170 2 شهریارتهران

 فعال 212 109 1 ضیائیان تهران

 فعال 71 201 1 فارابی تهران

 فعال 018 120 1 مجتمع آموزشی درمانی سینا )تهران(
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 82: یآموزش یبند رتبه ازیامت تهران –تهران  استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب 

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 پلمید

 دیجد

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

    فعال 778 149 1 مدائن تهران   تهران 1

 فعال 411 1200 1 مرکز روانپزشكی رازی امین آباد)تهران(

 فعال 101 118 1 مرکز طبی کودکان تهران

 فعال 1279 721 1 تهرانمرکز قلب 

 فعال 209 99 1 میرزاکوچك خان تهران

 فعال 021 290 1 ولیعصر )عج( تهران

 فعال 202 121 1 حضرت فاطمه )س( تهران

 فعال 1211 719 1 حضرت رسول اکرم )ص( تهران

 فعال 100 171 1 حضرت علی اصغر )ع( تهران

 فعال 0 80 1 روانپزشكی ایران تهران

 فعال 118 177 1 شفایحیائیان تهران

 فعال 102 119 1 شهید مطهری تهران

 فعال 117 108 1 شهیدهاشمی نژادتهران

 فعال 10 0 1 عرفان تهران
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 80: یآموزش یبند رتبه ازیامت شهیدبهشتی –تهران استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب 

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

    فعال   111  78  2  زعیم پاکدشت   1010 214 پاکدشت  1 

 فعال   110  121  1  طرفه تهران     تهران  2 

 فعال   282  111  1  خرداد تهران 10 

 فعال   201  120  1  اختر تهران 

 فعال   1140  709  1  امام حسین )ع( تهران 

 فعال   794  117  1  شهدا تجریش تهران 

 فعال   714  249  1  شهید مدرس تهران 

شهیدآیت اله اشرفی اصفهانی  

 تهران

 فعال   211  00  1 

 فعال   194  180  1  طالقانی تهران 

 فعال   440  110  1  لقمان حكیم تهران 

 فعال   419  201  1  مسیح دانشوری تهران 

 فعال   128  118  1  مهدیه تهران 

 فعال   021  188  1  کودکان مفید تهران 

 فعال   0  118  0  شهدای هفتم تیر تهران  
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 80: یآموزش یبند رتبه ازیامت بهشتی شهید –تهران استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب 

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

    فعال   282  128  1  شهدای یافت آباد تهران     تهران  2 

 فعال   217  271  1  شهیداکبرآبادی تهران  

 فعال   011  101  1  فیروزآبادی ری تهران 

کودکان شهید حسین فهمیده  

 تهران

 فعال   100  71  1 

 فعال   197  91  1  لوالگرتهران 

    فعال   111  71  2  سوم شعبان دماوند  141 109 دماوند  1 

    فعال   189  41  2  فاطمه الزهرا )س( رباط کریم  2040 144 کریم رباط  7

    فعال   0  111  0  امام سجاد)ع( شهریار   040 شهریار  0 

    فعال   108  24  2  امام خمینی فیروزکوه  44 71 فیروزکوه  1 

    فعال   120  110  2  شهید دکتر محمد مفتح ورامین  2024 089 ورامین  4 
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 04: یآموزش یبند ازرتبهیامت:شهرکرد یاریچهارمحال و بخت استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب 

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 اردل 1

 

در حال  0 0 0 سی و دو تختخوابی اردل 710 01

 ساخت

- - - 

سی ودو تختخوابی 

 ناغان)شهرستان اردل(

در حال  0 0 0

 ساخت

 4/2 - + فعال 704 118 1 ولیعصر)عج( بروجن 1111 118 بروجن 2

 - - - فعال 784 191 1 آیت اله کاشانی شهرکرد 7184 119 شهرکرد 1

 فعال 41 11 2 رسالت چالش تر)شهرکرد(

 فعال 197 170 1 هاجر شهرکرد

 فارسان 7

 

 1/2 + + فعال 201 80 1 سیدالشهداء فارسان 1290 87

 فعال 14 90 1 جونقان)شهرستان فارسان (سینا 

 4/2 + + فعال 111 81 1 شهدا لردگان 1142 197 لردگان 0

  1004 2121     
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 12: یآموزش یبند ازرتبهیامت: بیرجندیجنوب خراسان استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 بیرجند 1

 

 1/7 - + فعال 280 181 1 امام رضا بیرجند 2098 201

 فعال 070 210 1 ولیعصر )عج( بیرجند

 - - - فعال 10 10 1 شفا بشرویه  27 بشرویه 2

در حال  0 12 0 تختخوابی درمیان12 192 04 درمیان 1

 ساخت

- - - 

در حال  0 12 0 تختخوابی سرایان12 210 14 سرایان 7

 ساخت

- - - 

در حال  0 12 0 تختخوابی سربیشه12 91 71 سربیشه 0

 ساخت

- - - 

 1/1 - + فعال 111 107 2 شهید دکترچمران فردوس 117 72 فردوس 1

 4/1 - + فعال 188 117 1 شهدا قائن 808 102 قائنات 4

 1/1 - - فعال 94 12 1 شهیدآتشدست نهبندان 140 11 نهبندان 9

  444 1112     

 

 



 

999 

 

 

 92: یآموزش یبند رتبه ازیامت : خراسانیضورن خراسا استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب 

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 - - - فعال 14 100 2 ولیعصر )عج( بردسكن 041 41 بردسكن 1

 1/0 - + فعال 220 110 1 خاتم االنبیاء تایباد 120 101 تایباد 2

 0/2 - + فعال 271 114 1 سجادیه تربت جام 1248 208 جامتربت 1

 غیر فعال 0 02 0 طالقانی تربت جام

 1/0 + + فعال 100 102 2 نهم دی تربت حیدریه 1101 211 حیدریهتربت 7

 4/7 - + فعال 110 07 2 ثامن االئمه )ع( چناران 711 114 چناران 0

 0/1 - + فعال 128 07 2 بهمن خواف22 900 114 خواف 1

در حال  0 0 0 جدید خواف

 ساخت

 0/2 + + فعال 191 11 1 امام خمینی درگز 710 90 درگز 4

 فعال 0 08 2 طالقانی درگز

 4/1 - + فعال 100 17 2 شهریور سرخس14 707 82 سرخس 9

در حال  0 0 0 جدید سرخس

 ساخت

 - - - فعال 112 00 2 امام خمینی )ره( فریمان 110 82 فریمان 8
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 92: یآموزش یبند رتبه ازیامت خراسان: یضور خراسان استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب 

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 1/1 - + فعال 111 08 2 مجتمع درمانی شهدا قوچان 1190 184 قوچان 10

 فعال 117 171 1 موسی بن جعفر )ع( قوچان

 4/0 + + فعال 181 80 0 حضرت ابوالفضل کاشمر 1141 109 کاشمر 11

 فعال 101 100 2 شهیدمدرس کاشمر

در حال  0 0 0 جدید کالت 149 71 کالت 12

 ساخت

+ + - 

    فعال 192 841 1 مشهدابن سینا ودکترحجازی  11271 2882 مشهد 11

 فعال 217 40 2 ام البنین )س( مشهد

 فعال 1 900 1 امام رضا )ع( مشهد

 فعال 211 109 1 امید مشهد

تخصصی چشم خاتم االنبیاء 

 )ص(مشهد

 فعال 174 04 2

 فعال 180 112 1 دکتر علی شریعتی مشهد

 فعال 900 282 1 مشهد سوانح شهید کامیاب

 فعال 001 210 2 شهید هاشمی نژاد مشهد
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 92: یآموزش یبند رتبه ازیامت : خراسانیضور خراسان استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب 

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

در حال  0 119 1 (2طالقانی مشهد)امدادی شماره  11271 2882 مشهد 11

 ساخت

   

 غیر فعال 0 0 0 علی ابن ابیطالب مشهد

 غیر فعال 0 0 0 فاطمیه مشهد

فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ 

 مشهد

 فعال 700 108 1

 فعال 1124 121 1 )عج( مشهدقائم 

در حال  0 0 0 مادرمشهد

 ساخت

 1/0 - + فعال 229 147 1 بهمن نیشابور 22 2481 729 نیشابور 17

 فعال 102 129 1 حكیم نیشابور

  0211 4128  

 

 

 

 



 

998 

 

 

 09: یآموزش یبند رتبه ازیامت :سبزوار یخراسان رضو استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 4/1 + + فعال 241 210 1 تختخوابی محمد واسعی سبزوار 217 2998 117 سبزوار 1

در حال  0 17 0 تختخوابی جغتای سبزوار17

 ساخت

 فعال 207 112 1 امدادشهیددکتربهشتی سبزوار

 فعال 202 88 1 برادران شهیدمبینی سبزوار

 فعال 80 27 1 قمربنی هاشم)ع( جوین سبزوار

  017 418     
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 11: یآموزش یبند رتبه ازیامت :گناباد یخراسان رضو استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

 یفضا وجود وضعیت پرسنل تعداد تخت ارزشیابی نام بیمارستان

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 7/1 - - فعال 87 77 1 خرداد بیدخت گناباد 10 178 97 گناباد 1

 فعال 210 82 1 بهمن گناباد 22

 فعال 1 12 0 آیت اهلل مدنی بجستانی گناباد

  119 100     

 

  



 

999 

 

 11: یآموزش یبند رتبه ازیامت بجنوردخراسان شمالی:  استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب    

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 1/2 - + فعال 242 101 2 امام خمینی اسفراین 887 124 اسفراین 1

 1/1 - + فعال 171 174 1 امام علی)ع( بجنورد 1824 118 بجنورد 2

 فعال 181 17 2 بنت الهدی بجنورد

 - - - فعال 14 12 1 جواداالئمه جاجرم 122 70 جاجرم 1

 1/2 - + فعال 281 179 2 امام خمینی شیروان 1101 111 شیروان 7

 784 1119  
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 47: یآموزش یبند رتبه ازیامت :  اهوازخوزستان استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب 

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

 تعداد ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 7/1 - + فعال 200 08 0 شهید بهشتی آبادان 1772 280 ابادان 1

 فعال 017 117 1 آیت اهلل طالقانی آبادان

 2/1 - + فعال 109 71 1 امام رضا امیدیه 102 80 امیدیه 2

 0/7 - + فعال 119 111 1 اندیمشكامام علی )ع(  1798 119 اندیمشك 1

    فعال 247 84 1 آیت اله طالقانی اهواز 8727 1188 اهواز 1

 فعال 170 121 1 ابوذر اهواز

 فعال 1001 711 1 امام خمینی )ره( اهواز

 فعال 771 187 1 رازی اهواز

 فعال 192 188 1 سالمت اهواز

 فعال 111 214 1 سینا اهواز

مرکز اموزشی درمانی -شفا 

 شفا اهواز

 فعال 221 47 1

 فعال 099 002 1 گلستان اهواز
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 47: یآموزش یبند رتبه ازیامت :  اهوازخوزستان استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب 

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی بیمارستاننام 

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

تخصصی شهدای  1012 201 ایذه 7

 شهریورسابق14ایذه

 1/2 + + فعال 174 119 2

 0/2 - + فعال 81 09 1 شهید طبا طبا ئی باغملك 941 109 ملكباغ 0

 7/2 - + فعال 118 91 1 ماهشهرحاجیه نرگس معرفی  1217 217 بندرماهشهر 1

زایشگاه راه زینب 

)س(بندرامام خمینی 

 )ماهشهر(

 فعال 20 19 2

 0/2 - + فعال 220 14 1 فریده بهبهانی بهبهان 1724 191 بهبهان 4

 فعال 119 117 1 دکتر شهیدزاده بهبهان

اشرفی اصفهانی آغاجاری 

 )بهبهان(

 فعال 120 10 1

 1/1 + + فعال 198 170 1 ولی عصر)عج (خرمشهر 477 117 خرمشهر 9

 1/1 - + فعال 842 112 1 دکتر گنجویان دزفول 2410 720 دزفول 8

 0/1 - + فعال 211 97 2 شهید چمران دشت آزادگان 411 101 ازادگاندشت 10

 0/7 - + فعال 180 117 2 امام خمینی رامهرمز 948 100 رامهرمز 11

 

 



 

999 

 

 

 47: یآموزش یبند رتبه ازیامت :  اهوازخوزستان استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب 

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 7/1 - + فعال 141 100 2 زاده شادگانشهیدمهرفی  728 170 شادگان 12

 1/1 - + فعال 289 117 2 نظام مافی شوش 1224 200 شوش 11

 شوشتر 17

 

 0/1 - + فعال 207 117 2 خاتم االنبیاء )ص(شوشتر 1708 180

 فعال 140 79 1 الهادی شوشتر

 - - - فعال 0 12 0 امید اللی 194 14 اللی 10

 1/1 + + فعال 0 112 1 بهمن مسجد سلیمان 22 1779 124 مسجدسلیمان 11

  1890 9041     

  



 

999 

 

 08: یآموزش یبند رتبه ازیامت : زنجانرنجان استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

 یفضا وجود وضعیت پرسنل تعداد تخت ارزشیابی نام بیمارستان

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 1/7 - + فعال 119 104 1 امدادی ابهر 420 117 ابهر 1

 1/1 - + فعال 282 84 1 امیرالمؤمنین )ع( خدابنده 1020 119 خدابنده 2

 - - - فعال 101 72 1 بوعلی سیناخرمدره 700 11 خرمدره 1

 4/1 + + فعال 711 118 1 شفیعیه زنجان 1227 711 زنجان 7

 فعال 281 110 1 شهید دکتر بهشتی زنجان

 فعال 900 104 1 ولیعصر )عج( زنجان

 - - - فعال 102 20 1 شهدای طارم 118 77 ارمط 0

 7/2 - + فعال 87 27 2 رازی ماهنشان 189 71 نشان ماه 1

  981 2077     
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 42: یآموزش یبند رتبه ازیامت سمنان: سمنان استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 0/7 + + فعال 91 10 2 محرم دامغان 11 007 98 دامغان 1

 فعال 101 110 1 رضائی دامغانبرادران 

 0/7 + + فعال 117 19 1 خرداد مهدیشهر سمنان 10 940 111 سمنان 2

 فعال 711 102 1 امیرالمومنین سمنان

 فعال 247 91 1 فاطمیه سمنان

 0/7 + + فعال 200 47 1 امام ره گرمسار 728 91 گرمسار 1

 780 1711  

 

  



 

998 

 

 00: یآموزش یبند رتبه ازیامت شاهرود: سمنان استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

 یفضا وجود وضعیت پرسنل تعداد تخت ارزشیابی نام بیمارستان

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

( ) ع امام حسین  1778 279 شاهرود 1

 شاهرود

 1/1 - + فعال 471 177 1

 فعال 200 98 1 فاطمیه شاهرود

 711 889  
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 12: یآموزش یبند رتبه ازیامت : زاهدانبلوچستان و ستانیس استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب    

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

    فعال 291 129 2 خاتم االنبیاء )ص (ایرانشهر 2098 277 ایرانشهر 1

 غیر فعال 0 0 0 شهریور ایرانشهر )زایشگاه ( 14

 فعال 181 102 1 ایران ایرانشهر

 بهارچاه 2

 

در حال  0 0 0 سینا چابهار 082 271

تعمیرات 

 اساسی

   

 فعال 107 102 1 امام علی )ع( چابهار

 خاش 1

 

در حال  0 0 0 امام خمینی خاش )بیمارستان( 417 180

 ساخت

   

 فعال 210 80 2 بهمن خاش 22

 + - فعال 110 90 1 بهاران )روانپزشكی ( زاهدان 7017 447 زاهدان 7

 

 

 

 

 

 

01/22 

 فعال 281 17 1 زاهدانبوعلی 

 فعال 72 70 1 بیماران خاص حضرت علی اصغر )ع( زاهدان

چشم پزشكی فوق تخصصی الزهراء)س( 

 زاهدان

 فعال 172 00 1

 فعال 091 144 1 خاتم االنبیاء )ص( زاهدان



 

998 

 

 12: یآموزش یبند رتبه ازیامت : زاهدانبلوچستان و ستانیس استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 01/22 + - فعال 171 711 1 علی ابن ابیطالب )ع (زاهدان 7017 447 زاهدان 7

    فعال 294 111 2 رازی سراوان 1704 141 سراوان 0

در حال  0 0 0 بدون نام سرباز 12 141 سرباز 1

 ساخت

   

غیر  0 0 0 بی نام کنارك 107 90 کنارك 4

 فعال

   

    فعال 128 10 2 بهمن نیكشهر 22 194 217 شهرنیك 9

  1187 1220     
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 00: یآموزش یبند رتبه ازیامت : زابلبلوچستان و ستانیس استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان 98 درسال دیجد پلمید

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

امیرالمومنین علی )ع(  1181 298 زابل 1

 زابل

 8/0 - + فعال 112 209 1

 فعال 01 20 1 سیدالشهداء)ع( زهك

 فعال 91 08 2 امام خمینی زابل

  172 407     
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 49: یآموزش یبند رتبه ازیامت : شیرازفارس استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 پلمید

 دیجد

 98 درسال

 یفضا وجود وضعیت پرسنل تعداد تخت ارزشیابی نام بیمارستان

 استاندارد

 با یمرب

 پست

 یسازمان

  - + فعال 111 88 1 امام خمینی آباده 117 84 اباده 1

   - فعال 107 24 2 حضرت ولیعصر )عج(ارسنجان 719 71 ارسنجان 2

    فعال 211 44 2 امام خمینی استهبان 780 40 استهبان 1

    فعال 241 41 1 ولی عصر )عج( اقلید 190 111 اقلید 7

    فعال 100 12 2 ولی عصر بوانات 021 79 بوانات 0

    فعال 111 72 2 امام جعفر صادق )ع( پاسارگاد 700 11 پاسارگاد 1

    فعال 81 21 2 ولی عصر )عج( خرم بید 701 74 خرم بید 4

    فعال 107 11 2 نبی اکرم )ص(خنج 291 72 خنج 9

    فعال 117 109 1 امام حسن مجتبی )ع( داراب 1410 190 داراب 8

در حال  0 0 0 امام موسی کاظم زرین دشت 090 10 زرین دشت 10

 ساخت

   

    فعال 104 11 1 امام حسین )ع( سپیدان 114 87 سپیدان 11

    فعال 108 91 1 خلیلی شیراز 11924 1478 شیراز 12

 فعال 97 18 2 شیراز)زایشگاه(شوشتری 

 فعال 190 107 1 ابن سینا شیراز

 



 

999 

 

 49: یآموزش یبند رتبه ازیامت : شیرازفارس استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 پلمید

 دیجد

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 با یمرب

 پست

 یسازمان

    در حال ساخت 0 0 0 خاتم انبیا ء شیراز 11924 1478 شیراز 12

 فعال 229 122 1 زینبیه شیراز

 فعال 41 18 2 شهدای سروستان شیراز

 فعال 411 240 1 چمران شیراز

 فعال 11 129 1 حافظ شیراز

 فعال 197 41 1 علی اصغر شیرازحضرت 

 فعال 180 247 1 فقیهی شیراز

 فعال 229 10 1 شیراز -قطب الدین شیرازی 

 در حال ساخت 0 0 0 مرکز تروما شیراز

 در حال ساخت 0 0 0 شهید منتظری خرامه شیراز

 فعال 177 11 1 شهیدایت اله دستغیب شیراز

 در حال ساخت 0 0 0 شیراز -کوار

 فعال 482 072 1 نمازی شیراز

شهید حجازی ومرکزقلب 

 حضرت فاطمه)س(.شیراز

 فعال 124 10 1

 



 

999 

 

 49: یآموزش یبند رتبه ازیامت : شیرازفارس استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 پلمید

 دیجد

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 با یمرب

 پست

 یسازمان

    در حال ساخت 0 0 0 امام هادی فراشبند 109 74 فراشبند 11

    فعال 01 20 1 امام محمد باقر )ع ( قیرو کارزین 010 19 قیر و کارزین 17

    در حال ساخت 0 0 0 امام سجادخشت کازرون 2221 249 کازرون 10

 فعال 711 117 1 ولیعصر)عج( کازرون

    فعال 19 21 1 علی اصغر )ع( بیرم )الر( 1089 178 الر 11

 فعال 210 78 1 امیدوار اوز الر

 فعال 240 44 1 امیر المو منین علی )ع( گراش )الر(

 فعال 197 120 1 الرستانامام رضا)ع( 

    فعال 01 11 2 بعثت اشكنان المرد 419 92 المر 14

 فعال 101 71 2 ولیعصر)ع( المرد

    فعال 718 112 1 شهید مطهری مرودشت 2941 110 مرودشت 19

    فعال 108 117 1 ولیعصر )عج ( ممسنی 1801 120 ممسنی 18

    فعال 79 12 2 )س( مهرفاطمه الزهرا  181 01 مهر 20

    فعال 290 82 2 شهدای نیریز 1022 112 نیریز 21

  1172 9111     
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 07: یآموزش یبند رتبه ازیامت فسا :فارس استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب 

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

در حال  0 211 0 حضرت ولی عصر )عج( فسا 1874 201 فسا 1

 ساخت

+ - 4/1 

 فعال 210 210 1 دکترعلی شریعتی فسا

 711 210  
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 17: یآموزش یبند رتبه ازیامت : قزویننیقزو استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 بویین 1

 زهرا

    فعال 192 77 1 امیرالمومنین)ع(بوئین زهرا 111 110

 10/1 - + فعال 20 00 1 بهمن قزوین 22 1709 042 قزوین 2

 فعال 701 217 1 بوعلی سینا قزوین

 فعال 111 110 1 شهید رجائی قزوین

 فعال 221 110 1 قدس قزوین

 فعال 299 171 1 کوثر قزوین

 417 1010  

 

  



 

999 

 

 07:یآموزش یبند رتبه ازیامت : قمقم استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 پلمید

 دیجد

 درسال

98 

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 با یمرب

 پست

 یسازمان

 0/0 - + در حال ساخت 0 0 0 مرکز آموزشی درمانی فرقانی قم 1201 1124 قم 1

 فعال 111 99 1 مرکز آموزشی درمانی حضرت زهرا قم

عرب نیا -مرکز آموزشی درمانی کامكار

 قم

 فعال 204 141 1

هدایتی  -مرکز آموزشی درمانی نكویی 

 قم

 فعال 712 191 1

 فعال 291 48 1 مرکزآموزشی درمانی ایزدی قم

 غیر فعال 0 0 0 مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی قم

درمانی حضرت معصومه مرکزآموزشی 

 )س (قم

 فعال 241 120 1

مرکزآموزشی درمانی کودکان فاطمی 

 سهامیه قم

 فعال 247 119 1

  418 1911     

 

  



 

998 

 

 12: یآموزش یبند رتبه ازیامت : کردستانکردستان استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 0/1 - + فعال 249 81 2 صالح الدین ایوبی بانه 129 120 بانه 1

 0/2 + + فعال 242 110 2 شهداء هفتم تیر بیجار 024 88 بیجار 2

 - - - فعال 111 11 2 )ره ( دیواندرهامام خمینی  717 90 دیواندره 1

 0/1 - + فعال 778 112 1 امام خمینی )ره( سقز 1097 212 سقز 7

 1/0 + + فعال 441 129 1 بعثت سنندج 7720 720 سنندج 0

 فعال 124 102 1 قدس سنندج

 فعال 190 281 1 توحید سنندج

 0/1 - + فعال 171 117 2 شهید بهشتی قروه 1092 171 قروه 1

 - - - فعال 171 11 2 سینا کامیاران 490 104 کامیاران 4

 0/1 - + فعال 149 41 2 بوعلی مریوان 1187 101 مریوان 9

 فعال 179 01 1 فجر مریوان

 1747 1001  
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 14: یآموزش یبند رتبه ازیامت کرمان: کرمان استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 4/1 - + فعال 228 81 1 آیت اهلل کاشانی بافت 1789 120 بافت 1

 0/2 - + فعال 179 01 1 قائم )عج( بردسیر 711 88 بردسیر 2

    فعال 111 120 1 پاستور بم 1007 204 بم 1

 4/1 + + فعال 11 14 1 آیت اهلل کاشانی جیرفت 1121 209 جیرفت 7

 فعال 104 180 7 امام خمینی )ره( جیرفت

 - - - فعال 92 27 1 علی ابن اابیطالب)ع( راور 109 71 راور 0

 1/1 - + فعال 220 44 2 سینا زرند 901 117 زرند 1

 0/7 - + فعال 211 81 1 امام رضا )ع( سیرجان 1121 241 سیرجان 4

 0/0 - + فعال 272 11 2 ولیعصر)عج( شهربابك 784 111 شهربابك 9

    فعال 410 218 1 افضلی پور کرمان 7914 401 کرمان 8

 فعال 470 101 1 شفا کرمان

 فعال 208 220 1 شهید بهشتی کرمان

 فعال 488 212 1 شهیددکترمحمدجوادباهنر کرمان

 0/7 - + فعال 217 97 2 دوازده فروردین کهنوج 118 111 کهنوج 10

 1940 7189  

 

 



 

998 

 

 01: یآموزش یبند رتبه ازیامت : رفسنجانمانرک استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 1/1 - + فعال 120 749 1 حضرت علی ابن ابیطالب رفسنجان 2772 298 رفسنجان 1

 فعال 140 104 1 مرادی رفسنجان

 فعال 190 07 1 نیك نفس رفسنجان

غیر  0 00 0 رفسنجان-ولیعصر)عج( انار

 فعال

  187 790     
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 14: یآموزش یبند رتبه ازیامت : کرمانشاهکرمانشاه استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب 

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 1/1 - + فعال 120 111 2 امام خمینی )ره( اسالم آباد غرب 2049 107 ابادغرباسالم 1

 1/1 + + فعال 129 72 1 قدس پاوه 014 01 پاوه 2

 1/2 - + فعال 110 99 2 حضرت رسول )ص( جوانرود 810 11 جوانرود 1

 0/0 - + فعال 111 19 1 سرپلذهاب شهدا 811 91 ذهابسرپل 7

 7/1 - + فعال 101 19 1 امام خمینی سنقر 021 89 سنقر 0

 4/1 - + فعال 121 20 1 دکتر معاون صحنه 092 44 صحنه 1

حضرت ابوالفضل العباس)ع(  141 27 قصرشیرین 4

 قصرشیرین

 2/2 - - فعال 90 27 1

 - + + فعال 0 209 2 کرمانشاهامام خمینی )ره(  9811 890 کرمانشاه 9

 فعال 0 019 1 امام رضا )ع( کرمانشاه

 فعال 17 119 1 کرمانشاه -امام علی )ع(

 غیر فعال 0 41 0 چهارمین شهید محراب کرمانشاه

 فعال 111 10 1 شهید فهمیده کرمانشاه

  



 

999 

 

 14: یآموزش یبند رتبه ازیامت : کرمانشاهکرمانشاه استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب 

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 - + + فعال 0 99 2 شهیددکتربهشتی کرمانشاه 9811 890 کرمانشاه 9

 فعال 012 208 2 طالقانی کرمانشاه

 فعال 21 207 2 فارابی کرمانشاه

 فعال 290 40 2 معتضدی کرمانشاه

 غیر فعال 0 48 0 رازی کرمانشاه

 غیر فعال 0 90 0 سینا کرمانشاه

 9/4 - + فعال 0 08 1 شهید چمران کنگاور 477 91 کنگاور 8

 10/7 - + فعال 42 12 1 الزهراء )س( گیالن غرب 070 11 گیالنغرب 10

 1/0 - + فعال 110 72 2 شهداء هرسین 408 82 هرسین 11

  2118 2280     

  



 

999 

 

 07: یآموزش یبند رتبه ازیامت :  یاسوجراحمدیو بو هیلویکهك استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

 یفضا وجود وضعیت پرسنل تعداد تخت ارزشیابی نام بیمارستان

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

    فعال 281 102 1 امام خمینی دهدشت کهكیلویه 1040 111 کهگیلویه 1

    فعال 101 121 1 شهیدرجائی گچساران 1912 118 گچساران 2

 1/1 + + فعال 118 111 1 یاسوجامام سجاد)ع(    یاسوج 1

 فعال 281 80 1 شهید بهشتی یاسوج

 فعال 11 10 2 شهیدرجایی یاسوج

  017 1177     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

999 

 

 10: یآموزش یبند رتبه ازیامت : گلستانگلستان استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 - - - فعال 0 21 1 حاج آقی آل جلیل آق قال 172 117 آق قال 1

امام خمینی )ره( بندر  901 11 بندر ترکمن 2

 ترکمن

 0/1 + + فعال 222 111 2

 - - - فعال 181 07 2 شهداء بندر گز 211 79 بندرگز 1

 1/1 - + فعال 12 17 1 امام رضا )ع( خان به بین 214 90 رامیان 7

 - - - فعال 241 101 1 امیرالمومنین )ع( کردکوی 111 40 کردکوی 0

« ص»حضرت رسول اکرم  914 101 کالله 1

 کالله

 - - - فعال 80 04 1

 1/0 + + فعال 110 11 1 دزیانی گرگان 1041 719 گرگان 4

  فعال 917 117 1 پنجم آذر گرگان

  فعال 244 100 1 طالقانی گرگان

 0/0 + + فعال 200 81 2 شهداء گنبدکاوس 2210 102 گنبد کاوس 9

 فعال 117 101 1 شهید مطهری گنبد کاوس

 - - + فعال 210 109 2 قائم عج علی آباد کتول 490 110 اباد کتول علی 8

 1/1 + + فعال 81 20 2 فاطمه الزهرا)س( مینودشت 1089 41 مینودشت 10

 1220 1188  



 

999 

 

 10: یآموزش یبند رتبه ازیامت النیگ گیالن: استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 - + + فعال 11 71 1 دکتر شریعتی آستارا 109 91 استارا 1

 فعال 0 11 1 شهید دکتر بهشتی آستارا

 7/2 + + فعال 221 40 1 کوثرآستانه اشرفیه 187 110 اشرفیهاستانه 2

 9/7 + + فعال 171 122 1 بهشتی انزلیشهید  010 110 بندرانزلی 1

 1/1 + + فعال 188 111 1 الزهرا)س( رشت 7101 947 رشت 7

 فعال 20 12 1 امیرالمومنین رشت

 فعال 187 81 2 شهریور رشت14

 فعال 270 247 2 پورسینا رشت

 فعال 241 199 2 شفارشت

 فعال 217 114 1 دکترحشمت رشت

 فعال 004 217 2 رازی رشت

 فعال 120 191 1 گلسار رشت

 - + + فعال 111 71 1 ولیعصر عج رودبار 070 101 رودبار 0

 فعال 171 01 2 خرداد منجیل 11

 0/7 + + فعال 111 91 2 شهید انصاری رودسر 411 178 رودسر 1

 

 



 

999 

 

 10: یآموزش یبند رتبه ازیامت النیگیالن:گ استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 7/1 + + فعال 108 101 1 امام خمینی صومعه سرا 718 111 سراصومعه 4

 1/2 - - فعال 220 81 2 شهید نورانی تالش 911 197 والشط 9

امام حسن مجتبی ) ع (  101 88 فومن 8

 فومن

 7/7 + + فعال 191 11 2

 1/2 + + فعال 111 100 2 آبان الهیجان 22 481 111 الهیجان 10

 فعال 102 04 1 سید الشهدا الهیجان

 فعال 109 78 2 شفا الهیجان

 7/1 + + فعال 210 90 1 امینی لنگرود 002 111 لنگرود 11

 2187 7910  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

999 

 

 08: یآموزش یبند رتبه ازیامت :  لرستانلرستان استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب 

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 پست با یمرب استاندارد یفضا وجود وضعیت پرسنل

 یسازمان

 - - + فعال 111 29 2 امام علی )ع( ازنا 721 41 ازنا 1

امام جعفر صادق )ع(  811 171 الیگودرز 2

 الیگودرز

 1/1 + + فعال 247 117 2

 1/2 - + فعال 197 11 1 شهید دکتر چمران بروجرد 2141 111 بروجرد 1

 فعال 281 121 2 بروجرد امام خمینی

 - - - فعال 107 10 2 امام خمینی )ره(پلدختر 1211 49 پلدختر 7

 9/7 - + فعال 11 20 1 امام خمینی سپید دشت 4011 799 ابادخرم 0

 فعال 112 109 1 شهدای عشایر خرم آباد

اعصاب و روان پل کرگانه 

 خرم آباد

 فعال 09 71 2

زایمان خیریه حاج  زنان و

 کریم عسلی خرم آباد

 فعال 180 02 1

 فعال 241 112 1 شهید آیت اهلل مدنی خرم آباد

 

  



 

998 

 

 08: یآموزش یبند رتبه ازیامت :  لرستانلرستان استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب 

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی بیمارستاننام 

 تخت

 پست با یمرب استاندارد یفضا وجود وضعیت پرسنل

 یسازمان

 - - - فعال 170 79 1 ابن سینادلفان 1011 170 دلفان 1

 0/0 - + فعال 270 127 1 شهدای هفتم تیر دورود 1080 117 دورود 4

 غیر فعال 0 0 0 سید مصطفی خمینی دورود

 0/1 - + فعال 171 11 1 امام خمینی سلسله 1141 41 سلسله 9

 1/1 - + فعال 198 89 1 امام خمینی ره کوهدشت 2091 214 کوهدشت 8

  1171 1107     

  



 

997 

 

 17: یآموزش یرتبه بند ازیمازندران: مازندران                                         امت استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 4/0 - + فعال 174 114 1 شهریور آمل 14 1492 110 امل 1

 فعال 701 179 1 امام رضا )ع( آمل

 فعال 120 120 1 آملامام علی)ع( 

 7/7 - + فعال 111 124 2 امام خمینی فریدونكنار 901 121 بابلسر 2

 فعال 80 10 1 شهید رجائی بابلسر

 فعال 10 20 2 حضرت زینب بابلسر

 0/7 + + فعال 14 77 1 شهدای بهشهر 1082 112 بهشهر 1

    فعال 218 111 2 امام خمینی)ره(بهشهر

 7/1 - + فعال 701 118 1 شهید رجایی تنكابن 809 107 تنكابن 7

 7/2 - + فعال 124 24 2 عزیزی جویبار 771 41 جویبار 0

 - - + فعال 107 178 1 امام سجاد)ع( رامسر 722 40 رامسر 1

 

  



 

998 

 

 17: یآموزش یرتبه بند ازیمازندران: مازندران                                         امت استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 0/7 + + فعال 271 74 1 امیرمازندرانی ساری 1902 017 ساری 4

 فعال 111 119 1 بوعلی سیناساری

 فعال 127 119 1 فاطمه زهرا )س( ساری

مرکز روانپزشكی 

 وسوختگی زارع ساری

 فعال 281 112 2

 - - + فعال 120 01 2 شهدای زیراب 102 40 سوادکوه 9

 0/7 + + فعال 107 141 1 رازی قائمشهر 2090 101 شهرقائم 8

 0/1 + + فعال 271 100 2 امام خمینی نور 790 110 نور 10

 7/1 - + فعال 189 14 1 شهیدبهشتی نوشهر 790 121 نوشهر 11

  2271 0119     

  



 

999 

 

 17: یآموزش یبند رتبه ازیامت مازندران:  بابل استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 0/0 + + فعال 19 14 1 بابل -هفده شهریور مرزیكال  2082 799 بابل 1

در حال  0 0 0 بابل -آیه اهلل روحانی 

 ساخت

 فعال 101 217 1 شهید بهشتی بابل

 فعال 0 188 1 بابل -نژادشهید یحیی 

 فعال 41 12 1 بابل -فاطمه الزهرا)س( 

 فعال 104 109 1 بابل -کودکان شفیع زاده امیرکال 

 000 1088  

 

 

 

 

 

 

 



 

999 

 

 

 04: یآموزش یبند رتبه ازیامت :  اراكیمرکز استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب 

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 با یمرب

 پست

 یسازمان

 2/2 + + فعال 79 28 8 -امام سجاد )ع( آشتیان  94 21 آشتیان 1

 1/1 - + فعال 211 40 1 طالقانی اراك 1141 042 اراك 2

 فعال 112 128 1 ولیعصر اراك

 فعال 190 211 1 امیر کبیر اراك

 1/1 + + فعال 98 10 2 والفجر تفرش 48 00 تفرش 1

 1/1 + + فعال 184 47 2 امام خمینی )ره(خمین 148 111 خمین 7

 1/1 - + فعال 200 01 2 امام صادق )ع ( دلیجان 149 70 دلیجان 0

 - - - فعال 11 71 1 زرندیه -شهدای آسیابك 210 10 زرندیه 1

 ساوه 4

 

 0/7 - + فعال 101 10 2 شهریور ساوه 14شهدای  490 270

 فعال 271 80 2 مدرس ساوه

 - - - فعال 10 11 7 امام علی )ع( کمیجان 170 74 کمیجان 9

 1/1 - + فعال 117 78 2 امام خمینی محالت 104 00 محالت 8

  1080 2721     

 

  



 

999 

 

 11: یآموزش یبند رتبه ازیامت هرمزگان:  بندر عباس استان

 یبهورز مراکزآموزش شهرستان مارستانیب    

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 - - - فعال 01 24 1 فكری بستك 810 40 بستك 1

 - - - فعال 0 17 1 امام صادق جاسك 191 01 بندرجاسك 2

 0/1 + + فعال 44 01 1 اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس 1187 042 بندرعباس 1

 فعال 210 91 1 کودکان بندر عباس

 فعال 212 120 1 دکترعلی شریعتی بتدر عباس

 فعال 411 280 1 شهید محمدی بندر عباس

 بندرلنگه 7

 

 7/2 + + فعال 01 79 1 رستمانی پارسیان بندرلنگه 104 129

 فعال 111 91 1 شهید بهشتی بندرلنگه

 - - - فعال 0 0 1 فاطمه الزهرا حاجی آباد 770 42 ابادحاجی 0

 - - - فعال 110 09 2 علی ابن ابی طالب رودان 984 118 رودان 1

 2/2 + + فعال 111 10 2 فاطمه الزهرا قشم 102 111 قشم 4

 1/7 + + فعال 299 110 1 حضرت ابوالفضل )ع (میناب 2224 218 میناب 9

  800 2014     

 

 

 

 



 

999 

 

 41: یآموزش یبند رتبه ازیامت : همدانهمدان استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب 

 98 تیجمع ستانرشه #

 (نفر)هزار 

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان 98 درسال دیجد پلمید

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 7/1 - + فعال 184 84 2 امیرالمومنین)ع( اسدآباد 949 100 اسداباد 1

 1/2 - - فعال 44 20 1 آیت ا... بهاری بهار 087 121 بهار 2

 1/2 - - فعال 274 110 2 تویسرکانولیعصر )عج(  028 110 تویسرکان 1

 1/0 - - فعال 112 90 1 ولیعصر رزن 100 112 رزن 7

 1/1 - + فعال 181 41 1 امام رضا)ع( کبودرآهنگ 144 172 کبودراهنگ 0

 0/2 + + فعال 219 177 2 امام حسین)ع( مالیر 2018 298 مالیر 1

 فعال 117 27 2 فخریه مالیر

 0/2 + + فعال 02 10 2 شهید حیدری نهاوند 1171 190 نهاوند 4

 فعال 121 112 1 آیت ا... علیمرادیان نهاوند

 1/1 - + فعال 000 241 1 اکباتان همدان 0409 087 همدان 9

 فعال 47 21 1 امام حسن)ع( فامنین همدان

 فعال 171 218 1 فرشچیان همدان

 فعال 741 141 2 مباشر همدان

 فعال 102 201 1 بعثت همدان

 فعال 200 111 1 فاطمیه همدان

 فعال 0 127 2 امام خمینی همدان

  1910 1779     



 

999 

 

 41: یآموزش یبند رتبه ازیامت : یزدزدی استان

 یبهورز آموزش مراکز شهرستان مارستانیب    

 تیجمع ستانرشه #

98 

)هزار 

 (نفر

 دیجد پلمید

 98 درسال

تعداد  ارزشیابی نام بیمارستان

 تخت

 یفضا وجود وضعیت پرسنل

 استاندارد

 پست با یمرب

 یسازمان

 7/7 - + فعال 110 00 2 حضرت خاتم االانبیاء ابرکوه 122 71 ابرکوه 1

 1/1 - + فعال 200 177 2 ضیائی و قائم اردکان 119 49 اردکان 2

 1/1 - + فعال 111 02 2 ولیعصر )عج(بافقحضرت  188 71 بافق 1

 1/2 - + فعال 102 81 1 مرکزجامع روانپزشكی تفت 104 00 تفت 7

 فعال 200 41 1 شهید بهشتی تفت

 1/1 - + فعال 19 17 1 آیت ا... خاتمی هرات 200 17 خاتم 0

 1/1 - + فعال 104 40 2 شهید سید مصطفی خمینی طبس 748 41 طبس 1

 1/1 - + فعال 200 14 1 حضرت فاطمه الزهرا )س( مهریز 247 74 مهریز 4

 2/1 - + فعال 201 170 0 امام جعفر صادق )ع( میبد 181 48 میبد 9

 0/7 - + فعال 091 180 1 شهید رهنمون یزد 2810 011 یزد 8

 فعال 902 170 1 شهید صدوقی یزد

 فعال 44 10 1 سوانح سوختگی یزد

 فعال 101 170 1 محمد صادق افشار یزد

  1777 1287  

 


