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برنامه ریزي اجرایی  جهت ایجاد رشته هاي جدید 

بین رشته اي مبتنی بر نیاز منطقه آمایشی

توسعه راهبردي- هدفمند و 

ماموریت گراي برنامه هاي 

آموزش عالی سالمت

1399/01/

15

1399/03/3

1

فایل برنامه ایجاد رشته هاي جدید مبتنی بر 

نیاز منطقه آمایشی



ایجاد رشته هاي جدید بین رشته اي مبتنی بر نیاز 

منطقه آمایشی

توسعه راهبردي- هدفمند و 

ماموریت گراي برنامه هاي 

آموزش عالی سالمت

1399/11/

01

1399/12/2

0

فایل گزارش عملکرد ایجاد رشته هاي جدید 

مبتنی بر نیاز منطقه آمایشی



برنامه ریزي اجرایی جهت ایجاد رشته هاي جدید بین 

رشته اي مبتنی بر نیاز در دانشگاه/ دانشکده

توسعه راهبردي- هدفمند و 

ماموریت گراي برنامه هاي 

آموزش عالی سالمت

1399/01/

15

1399/03/3

1

فایل برنامه ایجاد رشته هاي جدید مبتنی بر 

نیاز منطقه آمایشی



ایجاد رشته هاي جدید بین رشته اي مبتنی بر نیاز در 

دانشگاه/ دانشکده

توسعه راهبردي- هدفمند و 

ماموریت گراي برنامه هاي 

آموزش عالی سالمت

1399/11/

01

1399/12/2

0

فایل گزارش عملکرد ایجاد رشته هاي جدید 

مبتنی بر نیاز منطقه آمایشی



درخواست توسعه رشته مقاطع( در رشته هاي جدید 

بین رشته اي) بر اساس اولویت ها و مبتنی بر مزیت 

هاي منطقه آمایشی

توسعه راهبردي- هدفمند و 

ماموریت گراي برنامه هاي 

آموزش عالی سالمت

1399/05/

01

1399/09/3

0

تصویر درخواست توسعه رشته مقاطع( در رشته 

هاي جدید بین رشته اي) بر اساس اولویت ها و 

مبتنی بر مزیت هاي منطقه آمایشی



بررسی درخواست توسعه رشته مقاطع( در رشته هاي 

جدید بین رشته اي) بر اساس اولویت ها و مبتنی بر 

مزیت هاي منطقه آمایشی

توسعه راهبردي- هدفمند و 

ماموریت گراي برنامه هاي 

آموزش عالی سالمت

1399/10/

01

1399/12/2

0

مستندات مربوط به تایید یا عدم تایید 

درخواست

اجراي برنامه هاي آموزشی براساس نیاز سنجی انجام 

شده در منطقه آمایشی(کالن منطقه) مطابق اقدامات 

سال 98

بسته آموزش پاسخگو و عدالت 

محور

1399/11/

01

1399/12/2

گزارش اقدامات انجام شده در کالن منطقه0



اجراي برنامه هاي آموزشی براساس نیاز سنجی انجام 

شده در منطقه آمایشی(دانشگاهی)مطابق اقدامات 

سال 98

بسته آموزش پاسخگو و عدالت 

محور

1399/11/

01

1399/12/2

گزارش اقدامات انجام شده در دانشگاه0



افزایش رشته و یا برنامه آموزشی 

(بین رشته اي ) جدید هدفمند و 

مبتنی بر اسنادباالدستی که راه 

اندازي می شوند

توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر 

اسناد باالدستی

100
پیشنهاد برنامه هاي آموزشی میان رشته اي بر اساس 

ظرفیت هاي دانشگاه هاي منطقه(کالن منطقه)

توسعه راهبردي- هدفمند و 

ماموریت گراي برنامه هاي 

آموزش عالی سالمت

1399/11/

01

1399/12/2

گزارش برنامه پیشنهادي0



بازنگري ماموریت هاي مناطق آمایشی(ستاد)/ ابالغ 

ماموریت هاي جدید

ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندي 

در بستر آمایش سرزمینی

1399/01/

15

1399/03/3

1

مستند ماموریت هاي بازنگري شده و ابالغ به 

دانشگاه ها

برنامه ریزي براي اجراي برنامه  ماموریت هاي بازنگري 

شده محور نمودن مناطق آمایشی

ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندي 

در بستر آمایش سرزمینی

1399/04/

01

1399/12/2

فایل برنامه0



اجراي برنامه ماموریت محور نمودن مناطق 

آمایشی(دانشگاهی)

ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندي 

در بستر آمایش سرزمینی

1399/11/

01

1399/12/2

فایل گزارش اجرایی0



افزایش تعداد مراکز آموزشی و 

مجتمع هاي آموزش عالی 

سالمت تاسیس شده نسبت به 

گسترش محیطی آموزش عالی سالمت در کشورکل تعداد موردنظر

100

اصالح رسالت مجتمع آموزش عالی سالمت

ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندي 

در بستر آمایش سرزمینی

1399/04/

01

1399/06/3

مستندات اصالح رسالت1

افزایش نسبت سرمایه گذاري 

بخش غیردولتی در حوزه آموزش 

عالی سالمت به بخش دولتی

طراحی و اجرایی سازي الگوهاي واسپاري خدمات آموزش 

عالی علوم پزشکی به بخش غیردولتی

100
طراحی و اجرایی سازي الگوهاي واسپاري خدمات 

آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیردولتی(کالن 

منطقه آمایشی)

ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندي 

در بستر آمایش سرزمینی

1399/11/

01

1399/12/2

0

گزارش نسبت سرمایه گذاري بخش غیردولتی 

در حوزه آموزش عالی سالمت به بخش دولتی 

در کالن منطقه آمایشی



اعتباربخشی برنامه هاي آموزش مهارتی وحرفه اي 

اعتباربخشی

اعتباربخشی برنامه ها- موسسات 

و بیمارستان هاي آموزشی

1399/11/

01

1399/12/2

گزارش نتایج اعتباربخشی دوره اي0

اعتباربخشی برنامه هاي آموزش مهارتی وحرفه اي 

اعتباربخشی(کالن منطقه آمایشی)

اعتباربخشی برنامه ها- موسسات 

و بیمارستان هاي آموزشی

1399/07/

01

1399/12/2

0

گزارش نتایج اعتباربخشی دوره اي(کالن 

منطقه آمایشی)



اجراي نظام اعتباربخشی برنامه هاي آموزش مداوم 

اعتباربخشی شده

اعتباربخشی برنامه ها- موسسات 

و بیمارستان هاي آموزشی

1399/01/

15

1399/12/2

گزارش اجرا0



اجراي اعتباربخشی برنامه هاي آموزش مداوم

اعتباربخشی برنامه ها- موسسات 

و بیمارستان هاي آموزشی

1399/01/

15

1399/12/2

0

گزارش تعداد برنامه هاي اموزش مداوم 

اعتباربخشی شده به تفکیک برنامه و منطقه 

آمایشی

افزایش مراکز اعتبار بخشی شده 

و مجري آموزش هاي مهارتی و 

حرفه اي

اجراي نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه هاي 

آموزش مداوم و آموزشهاي مهارتی و حرفه اي در نظام 

سالمت

100
اجراي نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز مجري برنامه 

هاي آموزش مداوم و آموزشهاي مهارتی و حرفه اي در 

نظام سالمت

اعتباربخشی برنامه ها- موسسات 

و بیمارستان هاي آموزشی

1399/11/

01

1399/12/2

گزارش اجرا0

بازنگري و ارتقاء راهبردي و ماموریت گراي برنامه هاي 

آموزش علوم پزشکی
100

100

100

100

100

افزایش تعداد دانشگاه هایی که 

برنامه توسعه رشته هاي خودرا 

مبتنی بر مزیت هاي منطقه اي و 

ماموریتشان ارائه نموده اند

افزایش تعداد برنامه هاي بازنگري 

شده گروه پزشکی مبتنی بر 

نیازهاي نظام سالمت

درصد تحقق سیاست هاي اجرایی 

آمایش سرزمین و برنامه ارتقاء 

اختیارات دانشگاه ها

افزایش برنامه هاي آموزش 

مهارتی وحرفه اي اعتباربخشی

افزایش برنامه هاي آموزش مداوم 

اعتباربخشی شده

طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهاي آموزشی 

مبتنی بر نیازهاي جامعه )بار بیماري ها و ریسک 

فاکتورها(- فناوري هاي مرتبط با پیشگیري- تشخیص و 

درمان در حوزه سالمت )مداخالت سالمت( و مرزهاي  

دانش در حوزه سالمت در کشور

ماموریت محور نمودن مناطق آمایش سرزمینی

اجراي نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه هاي 

آموزش مداوم و آموزشهاي مهارتی و حرفه اي در نظام 

سالمت

اجراي نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه هاي 

آموزش مداوم و آموزشهاي مهارتی و حرفه اي در نظام 

سالمت



افزایش فراگیران فعال در مراکز 

مجري آموزش هاي مهارتی 

وحرفه اي و تربیت نیروهاي 

طراحی و استقرار نظام تربیت نیروهاي حدواسطحدواسط

100
تاسیس مراکز آموزشی تربیت نیروهاي حدواسط/ 

منطقه آمایشی

ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندي 

در بستر آمایش سرزمینی

1399/11/

01

1399/12/2

تعداد مراکز تاسیس شده0



برگزاري دوره هاي آموزشی مشترك با دانشگاه هاي 

برتر منطقه هدف

بین المللی سازي آموزش علوم 

پزشکی

1399/03/

01

1399/12/2

گزارش تعداد و نوع دوره هاي برگزار شده0



اجراي دوره هاي/ برنامه هاي آموزشی غیرمصوب با 

قابلیت بین المللی سازي در منطقه هدف

بین المللی سازي آموزش علوم 

پزشکی

1399/03/

01

1399/12/2

گزارش دوره هاي / برنامه هاي برگزار شده0



افزایش نسبت تعدادکوریکولوم 

هاي ترجمه شده به کل 

کوریکولوم هاي مصوب

تدوین و بسترسازي براي استقرار نقشه آمایش بین الملل 

آموزش علوم پزشکی کشور
100

ترجمه کوریکولوم هاي مصوب آموزشی

بین المللی سازي آموزش علوم 

پزشکی

1399/01/

20

1399/12/2

0

تعداد کوریوکولوم هاي ترجمه شده به کل 

کوریکولوم هاي مصوب

تدوین برنامه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و 

نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از 

طریق راه اندازي دپارتمانهاي مجازي مشترك/ آمایشی

بین المللی سازي آموزش علوم 

پزشکی

1399/01/

20

1399/12/2

فایل برنامه0



تدوین برنامه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و 

نهادهاي آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از 

طریق راه اندازي دپارتمانهاي مجازي مشترك/ 

دانشگاهی

بین المللی سازي آموزش علوم 

پزشکی

1399/01/

20

1399/12/2

فایل برنامه0



برنامه ریزي براي جذب دانشجوي خارجی در منطقه 

آمایشی

بین المللی سازي آموزش علوم 

پزشکی

1399/01/

20

1399/06/3

فایل برنامه1



برنامه ریزي براي جذب دانشجوي خارجی در دانشگاه

بین المللی سازي آموزش علوم 

پزشکی

1399/01/

20

1399/06/3

فایل برنامه1



اجراي برنامه جذب دانشجوي خارجی

بین المللی سازي آموزش علوم 

پزشکی

1399/11/

01

1399/12/2

7

تعداد دانشجوي جذب شده به تفکیک رشته و 

مقطع



افزایش دانشگاه هاي علوم 

پزشکی ثبت شده در پورتال 

Educatin Iran به کل تعداد 

دانشگاههاي هدف برنامه

طراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشکی کشور) 

EducationIran ( به منظور معرفی ظرفیت آموزش 

عالی سالمت کشور در سطح دنیا

100

EducationIran بروز رسانی پورتال

بین المللی سازي آموزش علوم 

پزشکی

1399/01/

20

1399/12/2

گزارش بروز رسانی0



افزایش تعداد دانشگاه هایی که 

اعتباربخشی بین المللی آنها 

مورد تایید قرار می گیرد

اعتباربخشی بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزش 

علوم پزشکی

100

اجراي برنامه اعتباربخشی بین المللی دانشگاه

بین المللی سازي آموزش علوم 

پزشکی

1399/11/

01

1399/12/2

گزارش نتیجه اعتباربخشی7



افزایش تعداد دانشکده هاي 

آموزش مجازي یا مراکز آموزش 

مجازي راه اندازي شده با مصوبه 

شوراي گسترش

طراحی استانداردهاي فرایندي آموزش مجازي علوم پزشکی 

و اعتباربخشی برنامه هاي مربوطه

100
تدوین محتواهاي الکترونیکی رشته هاي علوم پزشکی 

MOOCs و همکاري براي ارائه آنها از طریق

توسعه آموزش مجازي در علوم 

پزشکی

1399/01/

20

1399/12/2

تعداد محتواي الکترونیکی ارائه شده در آرمان7



افزایش رشته هاي آموزشی 

تخصصی و فوق تخصصی متصل 

شده به شبکه الکترونیک 

کارپوشه و کارنما

ظرفیت سازي در برنامه ها و کوریکولوم هاي متداول 

آموزشی به منظور ارائه و ارزیابی قسمتی از برنامه ها و 

کوریکولوم ها به صورت مجازي با تاکید بر رشته مقاطع 

تحصیالت تکمیلی

100
استقرار الگ بوك الکترونیک براي کلیه رشته هاي 

PHD بالینی و

توسعه آموزش مجازي در علوم 

پزشکی

1399/01/

20

1399/12/2

گزارش بوك هاي الکترونیک0



افزایش نسبت اعضاي هیات 

علمی آموزش دیده در زمینه  

ارزیابی صالحیت حرفه اي به کل

طراحی و پیاده سازي نظام ارزیابی نهایی و تایید صالحیت 

حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشکی در راستاي ارتقاء 

کیفیت آموزش پزشکی

100
برنامه ریزي جهت آموزش اعضاي هیات علمی براي 

انجام آموزن هاي صالحیت حرفه اي

ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون هاي 

علوم پزشکی

1399/01/

20

1399/12/2

گزارش عملکرد0



برنامه هاي تشویقی و پیشنهادي براي افزایش تعداد 

اعضاي هیات علمی که دوره آموزشی استفاده از مدل 

هاي جدید رشته آموزش پزشکی و بروز رسانی 

اطالعات

توسعه راهبردي- هدفمند و 

ماموریت گراي برنامه هاي 

آموزش عالی سالمت

1399/04/

01

1399/06/3

فایل گزارش برنامه1



گزارش تعداد اعضاي هیات علمی شرکت کننده در 

دوره هاي آموزش پزشکی و بروز رسانی اطالعات

توسعه راهبردي- هدفمند و 

ماموریت گراي برنامه هاي 

آموزش عالی سالمت

1399/11/

01

1399/12/2

0

فایل گزارش تعداد اعضاي هیات علمی شرکت 

کننده به تفکیک دانشگاه



افزایش نسبت دانش آموختگان 

پزشکی عمومی در هر سال 

گواهی قبولی آزمون صالحیت 

حرفه اي هاي دریافت کرده اند به 

طراحی و پیاده سازي نظام ارزیابی نهاییکل

100

برگزاري آزمون صالحیت حرفه اي پزشکان عمومی

ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون هاي 

علوم پزشکی

1399/04/

01

1399/12/2

گزارش7



افزایش نسبت دانشگاه ها و 

موسسات آموزش علوم پزشکی 

اعتباربخشی شده در کشور

طراحی و اجراي برنامه اعتباربخشی موسسهاي دانشگا هها 

و دانشکدههاي علوم پزشکی

100

اجراي برنامه اعتباربخشی موسسه اي

اعتباربخشی برنامه ها- موسسات 

و بیمارستان هاي آموزشی

1399/01/

20

1399/12/2

گزارش اعتباربخشی موسسه اي0

افزایش نسبت مراکز آموزشی 

درمانی اعتباربخشی شده در 

کشور

طراحی و اجراي برنامه اعتباربخشی موسسهاي مراکز 

آموزشی درمانی )مراکز ارائه خدمات آموزشی

100

اجراي برنامه اعتباربخشی

اعتباربخشی برنامه ها- موسسات 

و بیمارستان هاي آموزشی

1399/01/

20

1399/12/2

گزارش اعتباربخشی مراکز ارایه خدمت0



اجراي اعتباربخشی برنامه اي( در کلیه دبیرخانه ها

اعتباربخشی برنامه ها- موسسات 

و بیمارستان هاي آموزشی

1399/01/

20

1399/12/2

گزارش اعتباربخشی به تفکیک برنامه / دانشگاه0

100

100

طراحی مسیر راه ) Road Map ( و اجرایی سازي شبکه 

تبادالت علمی و برنامه هاي آموزشی مشترك با دانشگاه 

هاي معتبر جهان

تدوین و بسترسازي براي استقرار نقشه آمایش بین الملل 

آموزش علوم پزشکی کشور
100

100

100

تدوین و بسترسازي براي استقرار نقشه آمایش بین الملل 

آموزش علوم پزشکی کشور

افزایش نسبت تعداد دانشگاه 

هایی که  برنامه هاي بین المللی 

سازي آموزش را انجام داده اند به 

کل دانشگاه هاي هدف

افزایش تعداد برنامه هاي مشترك 

در حال اجرا با دانشگاه هاي 

خارجی

افزایش سهم پذیرش دانشجویان 

خارجی در دانشگاههاي علوم 

پزشکی

افزایش نسبت برنامه هاي 

آموزشی اعتباربخشی شده در 

افزایش تعداد اعضاي هیات علمی 

که دوره آموزشی استفاده از مدل 

هاي جدید رشته آموزش پزشکی 

را سپري می کنند

بازنگري و ارتقاء راهبردي و ماموریت گراي برنامه هاي 

آموزش علوم پزشکی

اعتباربخشی برنامه هاي آموزشی در دانشگا ههاي علوم 

پزشکی کشور



مشارکت در اجراي اعتباربخشی کلیه برنامه/ کالن 

منطقه)

اعتباربخشی برنامه ها- موسسات 

و بیمارستان هاي آموزشی

1399/01/

20

1399/12/2

0

گزارش اعتباربخشی به تفکیک برنامه /  کالن 

منطقه



افزایش آزمایشگاه هاي مرجع 

آموزشی راه اندازي شده در کالن 

منطقه هاي کشور

بستر سازي براي کمال و تعالی ) Excellence ( رشته 

هاي علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشته اي در 

شرایط پسا تحریم

100
برنامه ریزي براي افزایش آزمایشگاه مرجع در کالن 

منطقه

توسعه و ارتقاي زیرساخت هاي 

آموزش علوم پزشکی

1399/01/

20

1399/12/2

برنامه مدون0



برگزاري کارگاه با موضوعات مرتبط با اخالق حرفه اي 

اعتالي اخالق حرفه ايبراي اعضاي هیئت علمی دانشگاه

1399/11/

01

1399/12/2

0

تعداد کارگاه هاي آموزشی/ بازآموزي برگزار 

شده براي اعضاي هیئت علمی



برگزاري کارگاه یا بازآموزي با موضوعات مرتبط با 

اعتالي اخالق حرفه اياخالق حرفه اي براي حرفه مندان

1399/11/

01

1399/12/2

0

تعداد کارگاه هاي آموزشی/ بازآموزي برگزار 

شده براي دانشجویان/ دستیاران/



برگزاري دوره هاي مرتبط اخالق حرفه اي براي 

اعتالي اخالق حرفه ايکارکنان نظام سالمت در قالب دوره هاي ضمن خدمت

1399/11/

01

1399/12/2

0

تعداد کارگاه هاي آموزشی/ بازآموزي برگزار 

شده براي ا پرسنل دانشگاه در زمینه اخالق 

حرفه اي



برگزاري برنامه مدون  آموزش اخالق حرفه اي 

به صورت تم طولی براي رشته هایی که دوره کارآموزي 

اعتالي اخالق حرفه ايبالینی دارند. مانند رشته هاي پزشکی و ...

1399/11/

01

1399/12/2

0

تعداد گروه هاي آموزشی داراي برنامه مدون 

ارزیابی اخالق حرفه اي مصوب شوراي آموزش



گزارش عملکرد ماهانه معاونت آموزشی دانشگاه / 

دانشکده/ سازمان

بسته آموزش پاسخگو و عدالت 

محور

1399/01/

20

1399/12/2

فایل گزارش0



برگزاري حداقل یک جلسه پرسش و پاسخ در هر 

فصل/ هیات علمی/ دانشجویان

بسته آموزش پاسخگو و عدالت 

محور

1399/01/

20

1399/12/2

گزارش برگزاري جلسه  و تدوین اهم مباحث0



شفاف سازي فرایند ها و امورجاري

طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهاي آموزشی 

مبتنی بر نیازهاي جامعه )بار بیماري ها و ریسک 

فاکتورها(- فناوري هاي مرتبط با پیشگیري- تشخیص و 

درمان در حوزه سالمت )مداخالت سالمت( و مرزهاي  

دانش در حوزه سالمت در کشور

اطالع رسانی درخصوص دستورالعمل ها و مقررات 100

آموزشی/ بازمهندسی فرایندها درخصوص تعامل با 

ذینفعان

بسته آموزش پاسخگو و عدالت 

محور

1399/01/

20

1399/12/2

فایل مستندات شفاف سازي فرآیندها0



تشکیل اتاق فکر در سطح معاونت آموزشی دانشگاه / 

دانشکده

بسته آموزش پاسخگو و عدالت 

محور

1399/01/

20

1399/03/3

تصویر ابالغ هاي اعضاي اتاق فکر1



تحلیل و بررسی چالش ها و فرصت هاي مهم حوزه 

آموزش

بسته آموزش پاسخگو و عدالت 

محور

1399/01/

20

1399/03/3

فایل مطالعات انجام شده1



تدوین برنامه و راه کارهاي اجرایی

بسته آموزش پاسخگو و عدالت 

محور

1399/04/

01

1399/06/3

فایل برنامه1



گزارش و بازخورد اقدامات انجام شده

بسته آموزش پاسخگو و عدالت 

محور

1399/07/

01

1399/12/2

گزارش تحلیلی عملکرد0



شناسایی ساز و کار نهادینه سازي  برنامه تحول در 

پایش و ارزیابی برنامهسطح منطقه/ دانشگاه/ دانشکده

1399/01/

20

1399/03/3

فایل مطالعات انجام شده1



برنامه ریزي اجراي در راستاي نهادینه سازي  برنامه 

پایش و ارزیابی برنامهتحول در سطح منطقه/ دانشگاه/ دانشکده

1399/01/

20

1399/03/3

فایل برنامه1



گزارش اقدامات نهادینه سازي  برنامه تحول در سطح 

پایش و ارزیابی برنامهمنطقه/ دانشگاه/ دانشکده

1399/04/

01

1399/12/2

گزارش عملکرد0



تحلیل نهادینه سازي  برنامه تحول در سطح منطقه/ 

پایش و ارزیابی برنامهدانشگاه/ دانشکده

1399/04/

01

1399/12/2

گزارش تحلیل نتایج0



100

100

100

طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهاي آموزشی 

مبتنی بر نیازهاي جامعه )بار بیماري ها و ریسک 

فاکتورها(- فناوري هاي مرتبط با پیشگیري- تشخیص و 

درمان در حوزه سالمت )مداخالت سالمت( و مرزهاي  

دانش در حوزه سالمت در کشور

طراحی و استقرار نظام برنامه ریزي و مدیریت تربیت نیروي 

انسانی علوم پزشکی

100

100 آموزشی اعتباربخشی شده در 

کشور به کل برنامه ها

حرکت در جهت ارتقاي نظام 

پاسخگویی آموزش

 برنامه ریزي مبتنی بر 

شواهد(اتاق فکر)

توسعه آموزش اخالق حرفه اي

نهادینه سازي برنامه تحول و 

نوآوري آموزش

پزشکی کشور

توسعه آموزش اخالق حرفه اي مبتنی بر ارزش هاي ایرانی 

– اسالمی

طراحی و پیاده سازي مدل جامع و ادغام یافته و سامانه 

ارزیابی و نظارت بر فعالیت دانشگاهها در راستاي تحقق


