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 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  
هاي كالن ابالغي از سوي  سياستبه خصوص نظام سالمت جمهوري اسالمي ايران بر اساس اسناد باالدستي موجود 

شناخته شده و در اين راستا وظيفه مقام معظم رهبري، به عنوان متولي آموزش و تربيت منابع انساني حوزه سالمت 
ي علوم پزشكي و مؤسسات آموزش عالي سالمت ها دانشگاهبا توجه به گسترش قابل مالحظه . سنگيني را بر دوش دارد

هاي مناسبي براي ارتقاي كمي و كيفي آموزش عالي در حوزه سالمت فراهم است كه  در كشور، خوشبختانه زيرساخت
تر، ترسيم نقشه راهي روشن و مبتني بر شواهد و اسناد باالدستي امري ضروري و مندي از اين بس براي بهره

  .ناپذير است اجتناب
بر  برنامه جامع آموزش عالي نظام سالمت در راستاي تحقق اهداف برنامه تحول نظام سالمت، سندي راهبردي است كه

و ) 3(، نقشه جامع علمي سالمت)2(علمي كشور ، نقشه جامع)1(1404انداز ايران  مبناي اسناد باالدستي از جمله چشم
علمي   شناسي تدوين نقشه جامع ريزي در اين سند مبتني بر روش سطوح برنامه. برنامه تحول نظام سالمت تدوين گرديد

راهبرد براي تحقق هر سياست  68سياست كلي و  12ها،  ها و ارزش انداز، بينش مشتمل بر مأموريت، چشم و) 4(سالمت
مدت، ميان مدت و  همچنين ترجمان تحقق اين سند در برنامه تحول نظام سالمت مشتمل بر دستاوردهاي كوتاه. باشد مي

و با ) expert panel(اين سند با استفاده از مدل پانل متخصصان . درازمدت نيز براي هر سياست آورده شده است
سازي  نهادينه. صورت اوليه تدوين گرديدنظران حوزه آموزش پزشكي به  نفر از كارشناسان و صاحب 7مشاركت 

كيد بر أي نوين با تها گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت، توسعه دانش  در نظام سالمت، گو پاسخرويكرد آموزش 
و جهاني، اي  ي آموزشي منطقهها ي نوين، حضور در عرصهها و تمركز بر علوم و فناورياي  ي ميان رشتهها حيطه
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سازي اخالق  ها و مراكز آموزشي درماني، نهادينه دهي بيمارستان آموزش عالي سالمت، سامانسازي در نظام  شبكه
ي نوين در آموزش عالي سالمت، ارتقاي منابع انساني بخش آموزش عالي سالمت، ها مندي از فناوري اي، بهره حرفه

الي سالمت و توليد و تمركززدايي در نظام آموزش عالي سالمت، خلق ثروت دانش بنيان در عرصه آموزش ع
گانه نظام  هاي دوازده سياست) پژوهي آموزش(سازي شواهد معتبر علمي براي ارتقاي آموزش عالي سالمت  بومي

  .آموزش عالي سالمت هستند كه در اين سند به آنها پرداخته شده است
ت، درمان و آموزش پزشكي ويرايش اوليه جهت ارائه بازخورد در شوراي مديران حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداش

اي با حضور  ويرايش دوم در جلسه. مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ويرايش دوم بر اساس پيشنهادها تدوين شد
درمان و آموزش پزشكي مطرح و مجدداً بازخوردهاي اصالحي گردآوري و بر  معاونان و مديران ارشد وزارت بهداشت،

اين ويرايش به عنوان نسخه مصوب شوراي معاونان وزارت بهداشت، درمان و  مبناي آن ويرايش سوم تدوين شد و
ي علوم پزشكي و ساير مؤسسات آموزش عالي سالمت ابالغ گرديد و از ايشان ها دانشگاهآموزش پزشكي تلقي و به 

  . دوين نمايندهاي اين برنامه در حوزه آن دانشگاه ت خواسته شد تا برنامه عملياتي دانشگاه را براي تحقق سياست
 گذاران استيمختلف است كه به س يها طهيدر ح ياساس ينقشه راه، گام نيتدو يكالن از مجرا يها يزير امروز برنامه

نقشه راه  نيتدو. بردارند يبر برنامه و تفكر جمع يتر و مبتن ارتقا را محكم يبرا يبعد يها تا گام كند يكمك م ها طهيآن ح
  .)7تا5(مورد استفاده قرار گرفته است يزير روش برنامه كي نبه عنوا يمتعدد صنعت و خدمات يها در عرصه

از  زيمندرج در نقشه راه ن يها و برنامه ها استيس يساز ادهيبه منظور پ التيتشك جاديو ا يده سازمان گريد يسو از
سازي سند  شده از مجراي پيادهرسد بستر فراهم  كه به نظر مي) 8(به ثمر نشستن نقشه راه است ياقدامات مهم برا گريد

مسلماً مشاركت فكري و عملي  .)9(كمك شاياني خواهد كرد نامهآمايش سرزميني آموزش عالي سالمت به تحقق اين بر
نظران حوزه آموزش عالي سالمت از مجراي ارائه بازخوردهاي اصالحي به ارتقاي ساختار و محتواي برنامه  صاحب

 همهر نسخه الكترونيك برنامه جامع آموزش عالي سالمت به پيوست اين نوشتار خدمت منظو لذا بدين. خواهد انجاميد
  .گردد نظران و كارشناسان ارائه مي صاحب

شناختي و اقدامات انجام شده در زمينه تدوين برنامه جامع حوزه آموزش عالي نظام سالمت در نوشتاري  روش ياتيجز
  .ديگر ارائه خواهد شد
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 .باشد مي "برنامه جامع آموزش عالي نظام سالمت "در مورد اين مجله آماده دريافت نظرات و پيشنهادات شما
جامع آموزش عالي نظام  نظرات خود را به صورت نامه به سردبير ارسال نماييد و در عنوان آن به برنامه

 .منتظر نظرات و پيشنهادات علمي شما هستيم. اشاره شود سالمت


