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 جناب آتای دكتر روحاني 
 رياست محترم جمهور 

 
كشور ما از لحاظ پزشکي، ظرفیت، تابلیت و مقبولیست خسوبي 
در میان مردم دارد. مردم ما دنبال اين نیستند كه اگسر بیمسار 

شوند فوری بلیت هواپیما بگیرند. اين خیلي مهم است. تبالً مي
 اينطور بود. متصوصاً وتتي نیاز به جراحي ستت داشتند. 

 ر دنیا هم كم بود. عمل پیوند كه در ايران خیلي كم بود و د

  .امروز كسي دنبال بلیت هواپیما نیست
ها بسیار تابسل اين به معنای مقبولیت پزشکي ماست. پیشرفت

 ...مالحظه است
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 مقدمه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 به نام خدا

اتسداماتي تسرين و اررگسرارترين برنامه تحول نظام سالمت بسدون شسک يکسي از بزرگ

های پ، از انقالب اسالمي پیاده شسده اسست. است كه در حیطه سالمت در طول دهه

تا آنسا كه با گرشت مدت زمان اندكي از آغاز اجرای اين برنامه، آرار آن در شئونات 

های بسه عمسل آمسده موجبسات رمسايتمندی زندگي مردم نمايسان شسده و در بررسسي

 جامعه را فراهم نموده است.

قق اهداف اين برنامه در گرو اعستالی نظسام آمسوزش عسالي سسالمت اسست كسه اما تح

وظیفه تربیت و تأمین منابع انساني كارآمد را برای اجرای اين برنامه بر عهسده دارد. 

كنسسار لسسرا نقسسش حسسوزه آمسسوزش وزارت بهداشسست، درمسسان و آمسسوزش پزشسسکي در 

 ود.شي پررنگ و اررگرار خواهد بهای بهداشت و درمان، نقحوزه

هسای متتلسن نظسام جناب آتای دكتر الريساني كه تسربیسات ارزشسمندی را در حوزه

شساااله منشساا خسدمات سالمت دارند با تبول مسئولیت در حوزه آموزش وزارت، ان

مؤرری در اين عرصه خواهند بود. تدوين برنامه حوزه آمسوزش در راسستای تحقسق 

م ايشسان در ايسن مسسیر نشسان از برنامه تحول نظام سسالمت بسه عنسوان اولسین اتسدا

 محور ايشان در اين امور است.  هدفمندی و رويکرد مأموريت

ممن تشکر از ايشان و كلیه همکاران حوزه آموزش، امیدوارم تحقق اين برنامسه در 

تر برنامسه تحسول و در نهايست اعستالی های عملیاتي منسر به اجسرای دتیسقتالب بسته

 سالمت در جامعه گردد.

 سيد حسن هاشميدكتر 

 وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 چارچوب كلی تدوین برنامه

عالي سالمت در جمهوری اسالمي ايران به واسطه ادغسام در نظسام  نظام آموزش

ارائه خدمات، ساختاری منحصسر بسه فسرد را تسربسه نمسوده اسست. ايسن نظسام در 

های پ، از انقالب اسالمي متولي تربیت منابع انساني در حوزه سالمت بوده دهه

ز شساهد است كه به خوبي در تحقق اين هدف توفیقات زيادی نیسز داشسته و امسرو

 نقاط كشور هستیم.در اتصي متتصصانفعالیت تعداد زيادی از 

با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید و تدوين برنامه تحول نظسام سسالمت، آمسوزش 

های وزارت بهداشست، درمسان و آمسوزش عالي سالمت نیز هم سو با ساير حوزه

دار پزشکي مأموريتهای بزرگي را به منظور تحقق هر چه بهتر ايسن برنامسه عهسده

در تحقسق اهسداف ايسن  شده است. اما در راستای ارتقای ارربتشي آموزش عسالي

برنامه، تدوين برنامه و نقشه راهي روشن با توجه به اسناد باالدسستي موجسود و 

استفاده از ظرفیتهای اين بتش گامي اساسي است. به اين منظسور برنامسه حسوزه 

های در راستای طرح تحول نظام سسالمت بسه همسراه بسستهعالي سالمت آموزش 

ا همکاری كلیه مديران و جمعي از صاحبنظران مند و بعملیاتي در چارچوبي نظام

 تدوين گرديد.

و تکالین كالن حوزه سسالمت بسه  ای به اسناد باالدستيهدر اين برنامه توجه ويژ

 عمل آمد كه مهمترين آنها در زير مورد اشاره واتع شده است:

  3919انداز ايران چشمسند 

  ابالغي از سوی مقام معظم رهبری نظام سالمت كليسیاستهای 

 نقشه جامع علمي كشور 

 نقشه جامع علمي سالمت 



 

36 

 

 اسناد شورای عالي انقالب فرهنگي 

بر اساس تکالین نظام سالمت مورد اشاره در ايسن اسسناد و همينسین ظرفیتهسای 

موجود در حوزه آموزش عالي سالمت، مأموريتهای اصلي اين حوزه و همينسین 

 ترسیم گرديد. 3919در افق  انداز تابل حصولچشم

گیری كلي در جهت تحقق مأموريتهای محولسه اتتسا  سیاست و جهت 32در ادامه 

اندركاران انداز را بسرای كلیسه دسستشد كه خط مشي كلي حركت به سسمت چشسم

 كنند.حوزه آموزش عالي سالمت تعیین مي

عالي حسوزه  گانه، راهبردهای كالن آموزشبرد سیاستهای دوازدهبه منظور پیش

 سالمت  يل هر سیاست تبیین گرديد. 

شسسايد يکسسي از مهمتسسرين نقسساط تسسوت ايسسن برنامسسه، تسسدوين ترجمسسان سیاسسستهای 

گانه در برنامه تحول نظام سسالمت اسست. از آنسسا كسه مفساهیم مسرتبط بسا دوازده

ار ي فني بوده و شايد چندان بسرای اتشسحوزه آموزش عالي نظام سالمت، مفاهیم

هسسا و رسسسید كسسه تبیسسین خروجيه ملمسسوس نباشسسد، بسسه نظسسر ميمتتلسسن جامعسس

مسدت و درازمسدت مدت، میانهای زماني كوتاهدستاوردهای تابل مشاهده در بازه

آور بسرای با زباني ساده و تابل فهم برای آحساد جامعسه، اتسدامي اررگسرار و تعهسد

حسول جامعه باشد. لرا  يل هر سیاست، بسسته ترجمسان آن سیاسست در برنامسه ت

 های تحقق سیاست تدوين گرديد.نظام سالمت مشتمل بر خروجي

های اما به دنبال اتتسا  سیاسستها و راهبردهسای كسالن، گسام بعسدی تسدوين بسسته

هسای درگیسر در عملیاتي جهت اجرای راهبردها است. برای اين منظور، كلیه حوزه

پزشسکي نظام آموزش عالي سالمت در ستاد وزارت بهداشت، درمسان و آمسوزش 

های عملیاتي تدوين و آمساده اجسرا های مرتبط را در تالب بستهها و پروژهبرنامه

های عملیاتي در طول فعالیت دولست تسدبیر اند. مسلماً اجرای موفق اين بستهنموده
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و امید، منسر به تحقق اهداف متعالي برنامه تحول نظام سسالمت در كسالن جامعسه 

 خواهد شد.

دريس  وزيسر محتسرم بهداشست، درمسان و هسای بيحمايت ممن تقدير و تشسکر از

آموزش پزشکي و تدرداني از زحمسات كلیسه همکساران و مسديران حسوزه معاونست 

آموزشي امیدوارم اجرای ايسن برنامسه گسامي مسؤرر در راسستای اعستالی سسالمت 

جامعه در كشور عزيزمان ايران گردد. توفیق همگان را در ايسن مسسیر از خداونسد 

 استارم.متعال خو

 دكتر باقر الريجاني

 معاون آموزشي
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 آموزش پزشکی از پيروزي انقالب اسالمی تاكنون 

باتوجسه بسه نیساز اسسالمي،  پ، از افت و خیزهای فراوان كشور در جريان انقالب

و جسرب پزشسکي  های كشور اتدام به تاسسی، دانشسکدهكشور به پزشک دانشگاه

هسای آغسازين پیسروزی انقسالب اسسالمي برخسي وسیع دانشسو نمودند. طي سسال

ها كشور از جمله دانشگاه تهران و شهید بهشتي، ظرفیت پسريرش سساالنه دانشگاه

دانشسو در رشته پزشکي را به بیش از دو برابر افزايش دادند. عالوه بر پزشسکي 

تتصصسي، در ايسن  و حتسي كسم و بسیش فسو  تتصصيعمومي، ظرفیت آموزش 

های ها خصوصساً دانشسکدهدوران به طور چشمگیر افزايش يافت و اغلب دانشکده

تديمي تر، به تربیست نیسروی متتصسص پزشسکي، رغبست زيسادی نشسان دادنسد و 

-در رشسته PhDهمينین نسبت به جرب دانشسو در مقاطع كارشناسسي ارشسد و 

 های علوم پزشکي اتدام نمودند. 

سیع ايسن دوره نظسام بهداشست و درمسان كشسور از جامعیست های وعلیرغم تالش

سسالمت و خسدمات نظسام ارائسه جدايي تابل تسوجهي، بسین  كافي برخوردار نبود و

رهسسه زمسساني كسسه كشسسور عزيزمسسان بسسا آمسسوزش پزشسسکي وجسسود داشسست. در ايسسن ب

كرد نیاز بسه خسدمات جسامع پزشسکي الت جنگ تحمیلي دست و پنسه نرم ميمعض

ادغسام وزارت شسد. در همسین زمسان بسود كسه پیشسنهاد س مسيبیش از پیش احسا

تانون تشکیل وزارت بهداشت درمان وآموزش  وهای پزشکي بهداری با دانشکده

 انقسالب  شسورايعالي طسرف از  3362 سسال در ادغسام گرديد. طسرح پزشکي مطرح

شمسي، به تصويب مسل، شورای اسالمي رسسید  3369و در سال  ارائه فرهنگي

م و و كلیه مراكز آموزش علوم پزشکي و پیراپزشکي و پرسستاری از وزارت علسو

بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ملحسق شسدند آموزش عالي منفک و به وزارت 

های علوم پزشکي و خدمات بهداشستي و های علوم پزشکي، به دانشگاهو دانشکده
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 درماني تغییر نام يافتند.

سال از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آمسوزش  31اكنون پ، از گرشت حدود 

پزشکي اتدامات ارزشسمندی در زمینسه ارتقساا آمسوزش پزشسکي كشسور صسورت 

كمیته علوم پايه پزشسکي بسه توان به تشکیل پريرفته است. از جمله اين اتدامات مي

وزش پزشکي و تركیبي از معاونین وزارتتانه رياست وزير بهداشت، درمان و آم

اشساره  3362در سسال ربط و دبیران شورای تتصص پزشکي و متتصصین  ی

 به دبیرخانه شورای آموزش علسوم پايسه پزشسکي، 3379در سال نمود. اين كمیته 

رسسالت ايسن دبیرخانسه ايسساد همساهنگي در  بهداشت و تتصصي تغییسر نسام داد.

های جامع علوم پايه پزشکي، داروسازی و دندانپزشسکي برگزاری مطلوب آزمون

هسسای تحصسسیالت تکمیلسسي در مقسساطع كارشناسسسي ارشسسد و دكتسسری و ايسسساد دوره

های علسوم پايسه چنین ارزيسابي، بسازنگری و تأئیسد رشسته( و همPh.Dتتصصي )

هسای آتسي در راسستای همينسین طسي سسال. باشسدمسيپزشکي در مقاطع متتلسن 

هسدف اسناد باالدسستي نظسام بهداشست و درمسان كشسور و بسا  دستیابي به اهداف

صسورت هسای بسسیاری های مصسوب آموزشسي فعالیتارتقاا كمي و كیفي برنامه

كه كشور را تقريباً از اعزام دانشسسو بسه خساری بسي نیساز ، به طوریپريرفته است

 كرد.
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 در یک نگاه كشور عالی سالمتآموزش 

متولي تربیت و تأمین نیسروی انسساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

هسای اخیسر  اتسدامات فراوانسي در حسوزه باشد. طسي سسالكشور مينظام سالمت 

آموزش وزارت متبوع در راستای ارتقاا كمسي و كیفسي آمسوزش پزشسکي كشسور 

ز صسسورت پريرفتسسه و تحسسوالت بسسسیاری در ايسسن حسسوزه رب داده اسسست. برخسسي ا

 توان به شرح زير طبقه بندی نمود: های مويد اين تحوالت را ميشاخص

 

روند تغییرات تعداد دانشسسويان علسوم پزشسکي دانشسگاههای سراسسر كشسور از 

 در نمودار زير خالصه شده است: 3342تا  3327سال 
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فراواني دانشسويان به تفکیک مقطسع نیسز در همسین دوره زمساني در جسدول زيسر 

 شده است: آورده

 

 
 

دانشسويان تحصسیالت تکمیلسي حسوزه  روند نسبتهمينین از اين تعداد دانشسو، 

 سالمت نیز در اين دوره زماني در نمودار زير تابل مشاهده است:
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نفسر  31های اخیر اكنون بسه ازای هسر با جرب وسیع اعضای هیأت علمي طي سال

رونسد علوم پزشکي مشغول بسه فعالیست اسست. عضو هیئت علمي نفر يک دانشسو 

رشد تعداد اعضای هیأت علمي دانشسگاههای علسوم پزشسکي سراسسر كشسور بسه 

 ترتیب زير است:

 
 

های تحصیلي نیز در چند ساله اخیر سرعت تابسل تسوجهي داشسته گسترش رشته

 است كه در نمودار زير روند تغییرات تابل مشاهده است:
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ع انساني فعال در نظام سسالمت نیسز در جسدول زيسر ومعیت شاخص میزان مناب

 آورده شده است:

 
 

میزان تتتهای بیمارستاني موجود در كشسور كسه بسه عنسوان فیلسد بسالیني مطسرح 

 باشند نیز به شرح زيراست:مي

 

 
 

 بمکتو انتشارات و یعلم داتيتول به مرتبطي هاشاخص

 المللسيبسین جايگساه ترسسیم مومسوع با نیير مسله در شده منتشر مقاله براساس

  بسا ايسران كشسور اخیسر، سسال 33 در علمسي تولیسدات ديسدگاه از جهان كشورهای

 رتبسه در جهسان  تسربر درصسد يسک مقاالت از درصدی 99/1 سهم و مقاله 21165

 درصسدی 97/1  سسهم و مقاله 34346 با تركیه كشور و خاورمیانه منطقه نتست
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 نتساي  آخسرين براسساس .اندگرفته ترار بعدی رتبه در  تربر درصد يک مقاالت از

 كسل از سهم درصد 53/39  با پزشکي موعل ي،علم اطالعات پايگاه در شده منتشر

 كسل از سسهم تسرينبسیش علسوم هسایگسرايش سساير میان در كشور علمي تولیدات

 . باشدمي دارا را  كشور علمي تولیدات
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 كشورهاي پيش روي آموزش پزشکی چالش

هرچند نظام آموزش عالي سالمت در كشور ما دستاوردهای كم نظیری را داشته 

است، اما همينان چالشها و دغدغه های مهمي پیش روی ايسن نظسام وجسود دارد. 

تطعاً تالش برای رفع و يا مديريت اين چالشها منسر به ارتقای ارربتشسي برنامسه 

 د.های توسعه در عرصه آموزش عالي سالمت خواهد ش

 در زير به مهمترين اين چالشها اشاره مي گردد:

 

 های اساسی آموزش پزشکی دهه آینده چالش

در تحلیل سازمان بهداشت جهاني، فدراسسیون جهساني آمسوزش پزشسکي و كسال  

موارد زير بسه عنسوان مهمتسرين چالشسهای آمسوزش پزشسکي در  پزشکان آمريکا

 اند:جهان معرفي شده

 تسسويز و های هزينه ارربتش تربیت نیروی انساني آشنا با ارائه مراتبت(

 پیشگیری و درمان(-های تشتیصمصرف منطقي روش

 تر تغییر در برنامه، فرهنگ و مديريت آموزش بسرای ورود هرچسه سسريع

هسای اولیسه و های آموزشي واتعي جامعسه، مراتبتدانشسويان به عرصه

 ر مناطق محروم و كمتر برخوردا

 جای روش سنتي تأكید بر آموزش پزشکي سالمت محور و پیشگیرانه به

 بیمارمحور

  تعادل مناسب بین آموزش و تسربیات دانشسويان، ساعات موظن كار و

 كشیک به ويژه برای دستیاران پزشکي، و ايمني بیمار

 نحوی كسه در مراتبست از بیمسار بسین آموزش دانشسويان و دستیاران بسه

های مبتني برشواهد و پاتوفیزيولوژيک از طرفي و شیوههای علمي شیوه
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 از سوی ديگر به طور صحیح تعادل برترار نمايند.

  آمساده سسازی دانشسسويان و دسستیاران بسسرای اجسرای شسیوه مبتنسي بسسر

 كارگروهي و بیمارمحور در مراتبت از بیمار

  ايساد فرهنگ آموزشي كه در آن دانشسويان و اساتید كفايت و صالحیت

گرارنسد و خود را بر اساس نتاي  حاصله از درمان بیماران بسه محسک مي

 ها است.هدف غايي آنان ارتقاا دائمي كیفیت مراتبت

 ای هسای الزم بسرای آمسوزش حرفسههسا و مهارتتربیت پرسنلي كه تابلیت

 دانشسويان و دستیاران آينده را دارا باشند

 ي كه تحت سلطه نظسام ايساد نظامي برای حمايت از آموزش مداوم پزشک

 تساری نباشد

 ای برگشت پرير در حمايت های مالي و كمک هزينهطراحي و توسعه مدل

 از دانشسويان پزشکي، متناسب با نیازهای مراتبت سالمتي جامعه

های به عمل آمده از سوی برخي نهادهای داخلسي عالوه بر اين موارد در بررسي

است ای آموزش عالي سالمت مطرح شدهترين چالشهنیز مواردی به عنوان اصلي

 شود.كه در زير به آنها اشاره مي

 

 چالشهای كلی در آموزش عالی نظام سالمت

  هسا و اتتضسائات سب نیازآموزش پزشکي برح شدنبومي لزوم توجه به

 اجتماعي، سیاسي و تاريخ پزشکي ايران جغرافیايي س 

 و فرهنسگ و  مرورت كاهش فاصله فرهنگي دانشگاه از فرهنسگ عمسومي

 معنوی(، جدائي نسبي از جامعهمعارف اسالمي)گسل فرهنگي س 

  مرورت توجه به اخال  و معنويت و تضاد در انتتاب الگوهای شايسسته
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 در علوم پزشکي

 مرورت توجه به ايساد و ارتقای انگیزه در اساتید و دانشسويان 

  اصسسول پیشسسگیری و  وهسسا بیماریلسسزوم توجسسه همزمسسان بسسه آمسسوزش

 های پايه سالمت، عوامل اجتماعي مؤرر بر سالمت بتمرات

  آمسوزش  همزمسان بساتمركز آموزش پزشسکي بسر آمسوزش بسالیني لزوم

 آموزش در اجتماع  -های نظام سالمتيآموزش در عرصه -سرپايي

  كافي آموزشي )فضای فیزيکي، اعضساا هیئست علمسي، لزوم تأمین سرانه

 سرانه مالي( 

  اییان رشتههای مآموزشلزوم توجه به 

  های علمي گروه پزشسکي و سسالمتسازی جايگاه انسمنشفافمرورت 

 در نظام سالمت 

 و سرمايه گراری برای شناسايي، پرورش، هالزوم هدايت صحیح استعداد

تسسر و درخشسسان در علسسوم حمايسست و هسسدايت نتبگسسان و اسسستعدادهای بر

 پزشکي كشور

 

 چالشهای فرآیندی در آموزش عالی نظام سالمت

 المللسي از الگسوی علمسي مشستص بسرای الگسوبرداری بین مرورت وجود

ها برای نظارت و ارزشیابي و اعتباربتشي در نظسام ها و معیاراستاندارد

 آموزش پزشکي كشور

 در  لزوم وجود استاندارد برای اعتباربتشي، ارزشیابي و تضمین كیفیست

 سطوح ملي و دانشگاهي.

 صفي و اداریستادی، ها در ابعاد نظارت لزوم ارتقای 
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 های علمسي در مانند انسمن ای بیرونيمرورت استفاده از ارزيابان حرفه

 های نظارت، ارزشیابي و اعتباربتشي آموزش پزشکي كشورفعالیت

 ها و اسستفاده از ظرفیست لزوم ارتقای نظسام ارزشسیابي درونسي دانشسگاه

بتشسسي عظسسیم داخسسل دانشسسگاهي جهسست ارتقسساا نظسسام ارزشسسیابي و اعتبار

 آموزش پزشکي، 

 هسسای ارزيسسابي رعايسست اصسسل اسسستمرار و تسسداوم رو بسسه تزايسسد در فعالیت

 آموزشي

  لزوم توجه بسه اصسل ظرفیست سسازی، بهبسود كیفسي و ارتقساا بسا راهبسرد

 اعتباربتشي و ارزشیابي 

 

 چالشهای آموزش پزشکی عمومی

 طوالني بودن دوره آموزش و حسیم بودن مطالب درسي 

 انین و مقررات تديمي لزوم بازنگری تو 

  لزوم ارتقای كیفیت آموزش و تناسب اهداف آموزشي با نیازهای واتعسي

 )نظام سالمت(جامعه 

 های تسربي و عمليهای نظری با آموزشمرورت تناسب آموزش 

 ها، جايگاه و موتعیت شغلي آيندهها از فرصتنگراني مرورت كاهش 

  هامصرف منطقي دارولزوم پرداخت بیشتر به موموع مهم تسويز و 

 هسای بسستری و كسم تسوجهي بسه آمسوزش تأكید آموزش بالیني بر درمان

 بیماران سرپائي

 ای در اساتید و دانشسويانهای انگیزهها و چالشمعن 

 بودجه و تشکیالت( س نیروی انساني سمنابع  سشکالت ساختاری )فیزيکي م 
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 نگری، اخسال  و های جاری از نظر جامع نگری، جامعه های برنامهمعن

 حقو  پزشکي

 های دوره پزشکي عموميلزوم ارتقای كیفیت پايان نامه 

 

 چالشهای آموزش تخصصی بالینی

  تعسسداد رو بسسه افسسزايش متقامسسیان ورود بسسه آمسسوزش تتصصسسي از بسسین

 اند، پزشکان عمومي شاغل و كارورزاني كه هنوز فارغ التحصیل نشده

  های عملي در كنار دانسش مهارتلزوم دخالت دادن عواملي مانند دانش و

ای، كارنمای دوره كارورزی، سوابق خسدمتي نظری، اخال  و رفتار حرفه

عنوان پزشسسک عمومي/پزشسسک خسسانواده، نظسسم و انضسسباط، كارنامسسه بسسه

 عملکردی دوره تحصیالت پزشکي عمومي در پريرش

 ها در فرآيند انتتاب دستیارهای علمي دانشگاهلزوم ارتقای نقش گروه 

 هسای مهمسي ماننسد تصسمیم ريزی بسرای آمسوزش مهارتورت برنامهمر

ای، ارتباطسات مناسسب و مسؤرر بسا بیمساران، گیری بسالیني، اخسال  حرفسه

جامعه، همکاران، مديران، مديريت در نظام سالمت، تروي  سالمت، دانش 

 های دستیاریدر دوره پژوهي، و ...
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 عالی در حوزه سالمت مأموریت آموزش

 

كارآمد و كارآفرین  تأمین و تربیت منابع انسانی  متعهد، متخصص،

 مبتنی بر نیازهای بومی و ملی از مجرای نظام آموزش ادغام یافته

 در نظام ارائه خدمات سالمت 

 

  

 

 انداز آموزش عالی در حوزه سالمتچشم

 

 

 4141در افق كسب مرجعیت علمی در حوزه علوم سالمت در منطقه 
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 عالی سالمت  حوزه آموزشهاي ارزشبينشها و 

 های اسالمي و معنوی و اخال  پزشکي با تکیه بسر و تروي  ارزش رعايت

 حفظ كرامت انساني و نقش محوری نیروی انساني در تمامي ابعاد

 رعايت عدالت در كلیه شئونات آموزش عالي در حوزه سالمت 

 در سطوح متتلسن مسديريتي، اجرايسي و  ایاخال  حرفه اهتمام به رعايت

 اداری

  آموزش عالي سالمتمطرح در حوزه  لئدر حل مسا راهبردیتفکر 

  علمي، دانشسسويان پاستگويي در تبال جامعه، اعضای هیئت در شفافیت

 و كاركنان

  آموزش عالي سالمت فکری در كلیه سطوح حوزهحفظ و رعايت مالکیت 

 امکانات در كلیه سطوح آموزش عالي در  روز رسانيتأكید بر كیفیت و به

 حوزه سالمت

 ستادی و محیطيكار گروهي در تمامي سطوح  ارتقای روحیه 
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 هاي كلیگيريسياستها و جهت

 نهادينه سازی رويکرد آموزش پاستگو در نظام سالمت .3

 گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت .2

توسعه دانش های نوين با تاكید بر حیطسه هسای میسان رشسته ای و  .3

 تمركز بر علوم و فناوری های نوين 

 منطقه ای و جهاني آموزشي حضور در عرصه های .9

 شبکه سازی در نظام آموزش عالي سالمت   .5

 ساماندهي بیمارستانها و مراكز آموزشي درماني .6

 و مهارتهای ارتباطي اخال  حرفه ای سازینهادينه .7

 عالي سالمتبهره مندی از فناوری های نوين در آموزش  .2

 ارتقای منابع انساني بتش آموزش عالي سالمت .4

 آموزش عالي سالمتتمركز زدايي در نظام  .31

 آموزش عالي سالمتخلق رروت دانش بنیان در عرصه  .33

آمسوزش عسالي سازی شواهد معتبر علمي برای ارتقای تولید و بومي .32

 )آموزش پژوهي( سالمت
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 راهبردهایی براي تحقق سياستهاي كالن
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نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت -4سیاست   

برآورد نیازهای بومي و ملي به منابع انساني بتش سسالمت مبتنسي بسر  .3.3

 بندی ارائه خدماتنظام سطح 

بر نیازهسای ملسي و  تامین و ارتقاا محتوای آموزش عالي سالمت مبتني .3.2

 استانداردهای بین المللي

 طراحي و استقرار نظام ديده باني آموزش عالي سالمت .3.3

 ارتقاا مستمر كیفیت در عرصه آموزش عالي سالمت .3.9

 گسترش بستر آموزش مبتني بر جامعه .3.5

 گسترش بستر آموزش های بالیني .3.6

توسعه مقاطع تحصیالت تکمیلي مبتنسي بسر نیساز ماننسد طسب سسالمندی،  .3.7

 کي خانواده، طب تسکیني و ...پزش

 فراهم نمودن بستر آموزشهای آزاد در نظام سالمت .3.2

علمي، مهارتي  هایدر عرصه دانشسويان علوم پزشکيتوانمندی ارتقای  .3.4

 و ارتباطي
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 ترجمان سياست در برنامه تحول نظام سالمت

استقرار  تحقق اين سياست در حوزه آموزش دستاوردهاي بزرگي را براي جامعه در راستاي

 شود:برنامه تحول نظام سالمت به ارمغان خواهد آورد كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي

 :در كوتاه مدت 

o هاي سالمت دهان تسهيل شرايط تربيت نيروهاي حد واسط مانند تكنسين

هاي مختلف پرستاري با مشاركت بخش غيردولتي كشور تا پايان و رده

 هاي فوري  كشوربرنامه به منظور تأمين نياز

o اندازي بستر خدمات باليني طب سالمندان در مراكز استانهاراه 

o آغاز فاز عملياتي تربيت متخصصين پزشكي خانواده از مجاري مختلف 

 مدت و دراز مدتدر ميان 

o  تسهيل دسترسي به خدمات تخصصي سالمت موردنياز با بهترين كيفيت

 در كليه سطوح ارائه خدمات و در سراسر كشور

o  كاهش نياز به جابجايي بيماران براي دريافت خدمات تخصصي با استقرار

 متخصصان در مناطق بومي مختلف

o  فراهم شدن امكان مشاركت مردمي در نظارت بر عملكردهاي دولت در

 عرصه آموزش عالي سالمت
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 گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت -2سیاست 

 استقرار نظام آمايش سرزمین آموزش پزشکي .2.3

توجه به بومي گزيني در آموزش عالي سالمت به منظور توزيع عادالنسه  .2.2

 منابع انساني

 توسعه الگوهای آموزش از راه دور و مسازی .2.3

 ، جرب و ارزشیابي دانشسوتنوع بتشي به شیوه های پريرش .2.9

تسهیل دسترسي به آموزش عالي سسالمت از مسسرای شسبکه سسازی در  .2.5

 آموزش عالي سالمت

 ستعدادهای درخشان حمايت از نتبگان و ا .2.6
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 ترجمان سياست در برنامه تحول نظام سالمت

تحقق اين سياست در حوزه آموزش دستاوردهاي بزرگي را براي جامعه در راستاي استقرار 

 شود:برنامه تحول نظام سالمت به ارمغان خواهد آورد كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي

 :كوتاه مدت 

o  آغاز فرآيند اجرايي پياده سازي سند ملي آمايش سرزميني 

o اندازي شبكه ملي آموزش عالي سالمت با همكاري كليه دانشگاههاي راه

 علوم پزشكي

 مدت و دراز مدت:ميان 

o  تحقق عدالت در دسترسي به امكانات آموزش عالي سالمت 

o  بومي گزيني و تسهيل ورود به عرصه آموزش عالي سالمت 

o اهش مهاجرت نخبگان از كشور و استفاده از توان آنها در كمك به ك

 هاي مليعرصه

o هاي تحصيل در نظام آموزش عالي سالمتكاهش هزينه 

o  مرتفع نمودن نيازهاي آموزشي توسط قطبهاي آموزشي بدون نياز به

 جابجايي 
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توسعه دانش های نوین با تاكید بر حیطه های میان رشتته  -3سیاست 

 های نوین علوم و فناوریای و تمركز بر 

 گسترش مقاطع تحصیالت تکمیلي در آموزش عالي سالمت .3.3

راه اندازی رشته های تحصیالت تکمیلي جديسد بسا رويکسرد حیطسه هسای  .3.2

 میان رشته ای و علوم و فناوری های نوين

 های تحصیالت تکمیليروز رساني رشتهارتقا و به .3.3

-رشته های اولويت تسهیل فرآيند ورود به عرصه تحصیالت تکمیلي در .3.9

 دار 

حیطه هسای میسان رشسته ای و  گسترش تعامالت بین المللي برای توسعه .3.5

 علوم و فناوری های نوين

حیطه های میان رشته ای و  توسعه تعامالت با صنعت برای توسعه .3.6

 علوم و فناوری های نوين 
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 ترجمان سياست در برنامه تحول نظام سالمت

آموزش دستاوردهاي بزرگي را براي جامعه در راستاي استقرار برنامه تحول تحقق اين سياست در حوزه 

 شود:نظام سالمت به ارمغان خواهد آورد كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي

 :كوتاه مدت 

o اي مبتني رشتهدار تحصيالت تكميلي باماهيت ميانهاي اولويتاندازي رشتهراه

 بر نيازهاي ملي تا پايان برنامه

o دار و موردنياز كشورهاي اولويتهاي دانشجويي در زمينهنامهحمايت از پايان 

o هاي تحصيالت تكميليافزاري مراكز مجري رشتهافزاري و سختتقويت نرم 

o مهندسي بافت، يه ملي در چهار زمينه سيستم بيولوژراه اندازي آزمايشگا ،
مينه سازي حركت در تصويربرداري سلولي و مولكولي و علوم اعصاب به منظور ز

 (Personalized Medicine) جهت پزشكي نسل بعد

 

 مدت و دراز مدت:ميان 

o  دسترسي به خدمات نوين تشخيصي و درماني همتراز با مراكز معتبر جهاني در

 مراكز آموزشي و درماني كشور

o   كاهش خروج ارز از مجراي كاهش نياز به اعزام بيماران به ساير كشورها براي

 دريافت خدمات نوين سالمت

o  كمك به تحقق اقتصاد مقاومتي از مجراي گسترش دانش الزم براي ارتقاي

 صنعت گردشگري سالمت

o كمك به رونق گرفتن و خروج از ركود صنايع مرتبط با سالمت در كشور 

o آموختگان تحصيالت تكميليال براي دانشايجاد زمينه اشتغ 
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 حضور مؤثر در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی -1 سیاست

آمسوزش عسالي برنامه ريزی برای معرفي ظرفیتهسای كشسور در عرصسه  .9.3

 سالمت

 رصد نیازهای آموزش عالي سالمت در كشورهای منطقه .9.2

 عالي سالمتآموزش ارتقاا استانداردهای اعتباربتشي بین المللي در  .9.3

 تنوع بتشي به نظامهای پريرش دانشسويان خارجي .9.9

 اجرای برنامه های مشترك علمي آموزشي با مراكز معتبر جهاني .9.5

تسهیل تبادل استاد و دانشسو میان دانشگاه هسای خسارجي و داخلسي در  .9.6

 تالب بورسهای تحصیلي و فرصتهای مطالعاتي

 ی بین المللي حمايت از دانشگاه های برتر برای ورود به رتابتها .9.7

 گسترش نظامهای آموزش از راه دور .9.2
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 ترجمان سياست در برنامه تحول نظام سالمت

تحقق اين سياست در حوزه آموزش دستاوردهاي بزرگي را براي جامعه در راستاي استقرار 

 شود:برنامه تحول نظام سالمت به ارمغان خواهد آورد كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي

  كوتاه مدت:در 

o دانشگاه علوم پزشكي بزرگ  5المللي سازي آغاز عملياتي اجرايي بين

 كشور تا پايان برنامه

 مدت و درازمدت:در ميان 

o مندي آحاد جامعه از خدمات سالمت منطبق بر استانداردهاي موجود بهره

 در مراكز معتبر جهاني در مراكز آموزشي درماني كشور

o م در دانشگاههاي علوم پزشكي با كيفيتي تحصيل فرزندان اين مرز و بو

 الملليدر تراز دانشگاههاي معتبر بين

o  تأسيس شعب خارجي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در كشورهاي

 منطقه و جهان

o ها و ظرفيتهاي علمي ايران اسالمي به جامعه جهاني   بازشناسايي توانمندي 
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 ت  شبکه سازی در نظام آموزش عالی سالم -5سیاست 

 تقويت زير ساخت های نرم افزاری و ستت افزاری الزم .5.3

 های آموزش ايساد ظرفیت های تانوني الزم برای استقرار شبکه .5.2

ظرفیت سازی و ارتقسای تسوان دانشسگاه هسا و بیمارسستانهای آموزشسي  .5.3

 برای حضور در شبکه ها

 سازی استفاده از توان و ظرفیت تطبها و انسمنهای علمي در شبکه .5.9

 گسترش تعامالت بین بتشي، فرابتشي، منطقه ای و بین المللي  .5.5

( در عرصسه  HISبهره مندی از نظام مسديريت اطالعسات بیمارسستاني  ) .5.6

 آموزش عالي سالمت
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 ترجمان سياست در برنامه تحول نظام سالمت

 تحقق اين سياست در حوزه آموزش دستاوردهاي بزرگي را براي جامعه در راستاي استقرار

 شود:برنامه تحول نظام سالمت به ارمغان خواهد آورد كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي

 :كوتاه مدت 

o برنامه اندازي شبكه ملي آموزش عالي سالمت تا پايان راه 

o هاي مجازي الزم براي تبادل اطالعاتاندازي پورتالها و سامانهراه 

 :ميان مدت و دراز مدت 

o نقاط خدمات آموزشي درماني متخصصان در اقصيمندي از امكان بهره

 كشور با حداقل جابجايي

o المللي با مندي از خدمات سالمت ارائه شده توسط مراكز بينتسهيل بهره

 صرف حداقل هزينه

o  تجميع اطالعات سالمت آحاد جامعه و امكان دسترسي سريع در مراكز

 آموزيهاي آموزشي و بازسراسر كشور جهت ارتقاي كيفيت برنامه
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 ساماندهی بیمارستانها و مراكز آموزشی درمانی -6سیاست 

و مراكسز طراحي و اجرای الگوهای اعتباربتشي آموزشي بیمارسستانها  .6.3

 آموزشي درماني

بندی خسسدمات مأموريسست محسسور نمسسودن بیمارسسستانها از مسسسرای سسسطح .6.2

 آموزشي

بسه منظسور  گسترش بیمارسستانهای جسامع زنسان در اسستانهای متتلسن .6.3

 آموزشهای هدفمند

 بیمارستانها و مراكز آموزشي درمانيارتقای فرآيندهای آموزشي در  .6.9

 كزاتسهیل تسهیز بیمارستانها بر مبنای عملکرد و خروجي آموزشي مر .6.5

 المللي های بینورود بیمارستانها به عرصه اعتباربتشي .6.6

 گردشگری سالمت صنعت تسهیل ورود بیمارستانها به عرصه .6.7
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 ترجمان سياست در برنامه تحول نظام سالمت

تحقق اين سياست در حوزه آموزش دستاوردهاي بزرگي را براي جامعه در راستاي استقرار 

 شود:برنامه تحول نظام سالمت به ارمغان خواهد آورد كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي

 :كوتاه مدت 

o نه در مركز استانهاايجاد حداقل يك مركز آموزشي كامالً مجهز و نمو 

o اندازي يك بيمارستان آموزشي جامع زنان در مراكز استانهاراه 

o اندازي و ارتقاي كلينيكهاي ويژه دندان پزشكي در دانشگاههاي داراي راه

 دانشكده

o  اختصاص تختهاي آموزشي براي آموزشهاي تخصصي طب سالمندي و

 طب تسكيني

 مدت و دراز مدت:ميان 

o  خدمات تشخيصي و درماني در سراسر كشور با امكان دسترسي به

 باالترين استانداردهاي آموزشي درماني

o   فراهم نمودن امكان مشاركتهاي مردمي در نظارت بر عملكردهاي نظام

 آموزش عالي سالمت

o  امكان دسترسي به خدمات تخصصي و فوق تخصصي براي اقشار در

ان در سنين معرض خطر مانند سالمندان، بيماران خاص، كودكان، زن

 باروري و ...
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 سازی اخالق حرفه ای و مهارتهای ارتباطینهادینه -7سیاست 

 حرفسسه ای و مهارتهسسای ارتبسساطيبسساز تعريسسن و انطبسسا  كسسدهای اخسسال   .7.3

 براساس آموزه های ايراني اسالمي

در سرفصسسل  و مهارتهسسای ارتبسساطيگنسانسسدن مفسساهیم اخسسال  حرفسسه ای  .7.2

 آموزشي سطوح متتلن

 آموزش عالي سالمتاستقرار نظام ديده باني اخال  حرفه ای در نظام  .7.3

هسای مطسرح در اخسال  تکريم و بازشناسايي اساتید پیشکسوت و چهره .7.9

 ایحرفه
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 ترجمان سياست در برنامه تحول نظام سالمت

تحقق اين سياست در حوزه آموزش دستاوردهاي بزرگي را براي جامعه در راستاي 

برنامه تحول نظام سالمت به ارمغان خواهد آورد كه در زير به مهمترين آنها استقرار 

 شود:اشاره مي

 :كوتاه مدت 

o  الزام مراكز آموزشي و درماني سراسر كشور به رعايت مفاد منشور

 حقوق بيمار تا پايان برنامه

 :ميان مدت و دراز مدت 

o  تكريم مراجعان به مراكز آموزشي و درماني 

o دي جامعه از دريافت خدمات سالمت در مراكز افزايش رضايتمن

 آموزشي و درماني

o دهندگان خدمت در مراكز ارتقاي اعتماد متقابل ميان مردم و ارائه

 آموزشي و درماني
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 بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سالمت -8سیاست 

 تقويت زير ساخت های فناوری اطالعات و فضای مسازی  .2.3

 ی اطالعات در فرآيندهای آموزش كاربست  فناور .2.2

تروي  استفاده از فناوريهسا و تسهیسزات نسوين آموزشسي از تبیسل شسبیه  .2.3

 و ..  skill labسازها ، 

 گسترش آموزشهای از راه دور در عرصه آموزش عالي سالمت .2.9

 تسهیل ارتباطات و تعامالت بین دانشگاهها و مراكز  ی ربط آموزشي .2.5

دانشسگاهها در كاربسست فناوريهسای توانمندسازی اعضای هیأت علمسي  .2.6

 نوين آموزشي

مندی از بستر فناوريهسای نسوين آموزشسي بسرای ارتقسای آمسوزش بهره .2.7

 بیماران
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 ترجمان سياست در برنامه تحول نظام سالمت

تحقق اين سياست در حوزه آموزش دستاوردهاي بزرگي را براي جامعه در راستاي استقرار 

 شود:ارمغان خواهد آورد كه در زير به مهمترين آنها اشاره ميبرنامه تحول نظام سالمت به 

 مدت:كوتاه 

o روز در راه اندازي حداقل يك مركز آموزش مهارتهاي باليني با تجهيزات به

 علوم پزشكي تا پايان سال هر دانشگاه

o  آموزشهاي نظري مقطع دكتراي تخصصي در  %02ارائه حداقل

 دانشگاههاي علوم پزشكي به صورت مجازي تا پايان سال 

o اندازي يك مركز آموزشي درماني پيشرفته با فناوريهاي نوين آموزشي راه

 براي آموزش در هر استان

 مدت و درازمدت:ميان 

o ريافت خدمات آموختگان كارآمدتر براي دتسهيل دسترسي به دانش

 سالمت

o هاي كمتر و كيفيت باالتر دسترسي به آموزشهاي عالي سالمت با هزينه 
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 ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سالمت -9سیاست 

 ، ارزشیابي و ارتقای هیات علميطراحي الگوهای نوين جرب .4.3

طراحي ساختار و هرم هیات علمي در نظام سسالمت مبتنسي بسر آمسايش  .4.2

 سرزمین 

 ارتقای نظام های آموزش مداوم جامعه پزشکي .4.3

توانمندسازی بدنسه كارشناسسي سستاد و دانشسگاه هسای علسوم پزشسکي  .4.9

 آموزش عالي سالمتدرگیر 

 تسهیل تبادل استاد و دانشسو در بین دانشگاههای داخلي و خارجي .4.5

 توانمندسازی اعضای هیات علمي در زمینه آموزش پزشکي  .4.6

معیشت منابع انساني بتش آمسوزش عسالي تالش جهت ارتقای منزلت و  .4.7

 سالمت
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 ترجمان سياست در برنامه تحول نظام سالمت

تحقق اين سياست در حوزه آموزش دستاوردهاي بزرگي را براي جامعه در راستاي استقرار 

 شود:برنامه تحول نظام سالمت به ارمغان خواهد آورد كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي

 :كوتاه مدت 

o  عضو هيأت علمي بر اساس  0222ايجاد بستر الزم براي جذب ساالنه

 نيازهاي بومي 

 مدت و درازمدت:ميان 

o مندي از تجربيات آموزشي اساتيد داخلي و خارجي براي تربيت بهره

 آموختگان گروه پزشكيدانش

o روز شدهدريافت خدمات سالمت از متخصصاني با دانش به 

o م پزشكي و نزديك شدن بيشتر به ارتقاي كيفيت دانشگاههاي علو

 استانداردهاي جهاني در عرصه آموزش عالي سالمت
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 تمركز زدایی در نظام آموزش عالی سالمت  -44سیاست 

در حیطسسه هسسای متتلسسن پسسريرش،  واسسسپاری فرآينسسدهای آموزشسسي .31.3

 ، ارزشیابي و ... به دانشگاههای علوم پزشکينظارت

 در تالب سازمانهای مسازی ITبهره مندی از زيرساختهای  .31.2

تقويت تفويض اختیارات به دانشگاه هسای علسوم پزشسکي بسر مبنسای  .31.3

 الگوی آمايش سرزمیني

آموزش عسالي تسهیل بستر حضور بتش غیردولتي در ارائه خدمات  .31.9

 سالمت
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 ترجمان سياست در برنامه تحول نظام سالمت

براي جامعه در راستاي استقرار تحقق اين سياست در حوزه آموزش دستاوردهاي بزرگي را 

 شود:برنامه تحول نظام سالمت به ارمغان خواهد آورد كه در زير به مهمترين آنها اشاره مي

 :در كوتاه مدت 

o اندازي سامانه مجازي خدمات آموزشي در پايگاه اينترنتي كليه راه

 دانشگاههاي علوم پزشكي 

o  دانشگاههاي علوم واگذاري بخشي از فرآيندهاي سنجش به قطبها و

 پزشكي

 مدت و درازمدت:ميان 

o كاهش زمان فرآيندهاي بوروكراتيك در  نظام آموزش عالي سالمت 

o  تسريع دسترسي به خدمات اداري حوزه آموزش عالي سالمت در سراسر

 كشور

o اي در عرصه سالمتتحول در فرآيند تأمين نيازهاي بومي و منطقه 

o التحصيالن گروه پزشكي و سالمتفارغزايي براي ايجاد بستر اشتغال 
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 خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عالی سالمت  -44سیاست 

شناسسسايي ظرفیتهسسای موجسسود ملسسي، منطقسسه ای و جهسساني در نظسسام  .33.3

 بنیانآموزش پزشکي جهت خلق رروت دانش

ايساد بسترهای تانوني الزم جهت خلق رروت دانش بنیان در عرصه  .33.2

 آموزش عالي سالمت

 كشور آموزش عالي سالمتارتقای هزينه ارربتشي  .33.3

در همسه  آموزش عسالي سسالمتتسهیل حضور بتش خصوصي در  .33.9

 سطوح 

 تعرفه گراری خدمات آموزش عالي سالمتكمک به  .33.5

 عالي سالمتواتعي سازی هزينه تمام شده خدمات آموزش  .33.6

 گسترش تعامالت با صنايع در عرصه آموزش عالي سالمت .33.7

آموختگسان بسا مراكسز رشسد و ارتباطسات دانشتالش جهت گسسترش  .33.2

 بنیانشركتهای دانش
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 ترجمان سياست در برنامه تحول نظام سالمت

تحقق اين سياست در حوزه آموزش دستاوردهاي بزرگي را براي جامعه در راستاي استقرار 

 شود:ميبرنامه تحول نظام سالمت به ارمغان خواهد آورد كه در زير به مهمترين آنها اشاره 

 مدت:كوتاه 

o گذاري در آموزش عالي ارتقاي تعامالت با بخش غيردولتي براي سرمايه

 سالمت

o  صدور مجوز به دانشگاههاي علوم پزشكي دولتي و غيردولتي واجد شرايط

 براي ارائه آموزشهاي آزاد سالمت تا پايان برنامه در چارچوب ضوابط

 مدت و دراز مدت:ميان 

o قتصاد مقاومتي در عرصه سالمتحركت در راستاي تحقق ا 

o التحصيالن گروه پزشكي و ايجاد بستر مناسب براي كارآفريني فارغ

 سالمت

o كاهش نرخ بيكاري در ميان تحصيل كردگان 

o كشف و استقرار مجاري نوين درآمدزايي در نظام سالمت 
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سازی شتواهد معتبتر علمتی بترای ارتقتای تولید و بومی -42سیاست 

 )آموزش پژوهی( آموزش عالی سالمت

 تشويق و ترغیب اعضای هیأت علمي در زمینه آموزش پژوهي .32.3

توانمندسسسازی اعضسسای هیسسأت علمسسي، پژوهشسسگران، دانشسسسويان و  .32.2

 عالي سالمت كارشناسان در زمینه روشهای پژوهش در آموزش

 آموزش عالي سالمتتسهیل انتشار و كاربست نتاي  پژوهش در  .32.3

المللسي در ای و بینداخلسي، منطقسه تعامل سازنده با مراكز معتبر علمي .32.9

 زمینه تبادل شواهد علمي و الگوهای نوين آموزشي
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 ترجمان سياست در برنامه تحول نظام سالمت

تحقق اين سياست در حوزه آموزش دستاوردهاي بزرگي را براي جامعه در راستاي 

به مهمترين آنها استقرار برنامه تحول نظام سالمت به ارمغان خواهد آورد كه در زير 

 شود:اشاره مي

 مدت:كوتاه 

o اندازي سامانه ملي نوآوريهاي آموزشيراه 

o  استقرار و ارتقاي حداقل يك مركز توسعه آموزش در همه

 دانشگاههاي علوم پزشكي تا پايان برنامه

 مدت و دراز مدت:ميان 

o دريافت خدمات سالمت از متخصصان توانمندتر در سراسر كشور 
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 اندركاران تدوین این مجموعه به ترتيب حروف الفبادست

دكتر حمیدرما آتايي میبدی، دكترعلیرما استقامتي، دكتسر حمیسد اكبسری، آتسای 

نوراله اكبری، دكتر علي بیداری، دكتر محمسد حسسین پسور كساظمي، دكتسر عطاالسه 

پورعباسسسي، دكتسسر فاطمسسه رجبسسي، دكتسسر طسساهره چنگیسسز، دكتسسر علسسي حسسائری، 

حاجتي، دكتر سید علي حسیني، دكتسر رامسین حشسمت، دكتسر آبتسین دكترجمشید 

حیدر زاده، دكتر احمد خالق نژاد، خانم زهرا خیری، دكتسر سسید محسسن رحیمسي، 

دكتر سید منصور رموی، دكتر علي شادرب، دكتر سسعید عسسگری، دكتسر سسید 

احمد فتری، دكتر حسن فضلي، دكتر علیرما محمد تاسملو، دكتر زهسره تمیسان، 

كتر ابوالقاسم گرجي، دكتر مهدی محمد زاده، دكتر مسیسد مشسکیني، دكتسر نسادر د

 ممتازمنش، دكتر شهرام يزداني

 


