
 دستورالعمل واگذاري اختيار برنامه ريزي درسي به دانشگاههاي علوم پزشكي داراي هيئت مميزه
بمنظور درگير نمودن دانشگاههاي علوم پزشكي در برنامه ريزي درسي وجهت برآورد نمودن نيازهاي 
بهداشتي درماني منطقه اي آنان وافزايش كارايي دوره هاي آموزشي منطبق برخواست دانشگاهها 
وعنايت به تفاوتهاي موجود بين وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وعلوم وتحقيقات 
وفناوري كه امكان واگذاري اختيار كامل برنامه ريزي به دانشگاههاي علوم پزشكي را ميسر نمي سازد 

طابق با بخشي از اختيارات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي در خصوص برنامه ريزي درسي ، م
مفاد اين دستورالعمل به دانشگاههاي علوم پزشكي داراي هيئت مميزه كه دراين دستورالعمل دانشگاه 

اين اقدام كه بصورت تدريجي صورت ميگيرد گامي خواهد بود براي نيل .ناميده مي شوند واگذارميگردد 
 .گذاري اختيار را افزايش دادبه استقالل نسبي دانشگاهها وبراساس نتايج آن در آينده ميتوان ميزان وا

     بمنظور واگذاري بخشي از اختيار برنامه ريزي درسي به دانشگاهها ، گروههاي بازنگري :1ماده 
 در برنامه آموزشي coreبرنامه هاي آموزشي وارائه دهندگان برنامه هاي آموزشي جديد موظفند دروس 

 .ن نمايندآموزشي وسرفصل هاي آن دروس را تعييرا مشخص واهداف 
موزشي جديد موظفند آگروههاي بازنگري برنامه هاي آموزشي وارائه دهندگان برنامه هاي : 2ماده 

 . برنامه آموزشي را مشخص وآنها را دربرنامه بصورت اختياري تعريف نمايندnon coreدروس 
ي جديد بجاي  دانشگاههاي داراي هيات مميزه مجاز خواهند بود نسبت به ارائه واحدهاي درس:3ماده 

كل واحدهاي دوره در هر برنامه آموزشي اقدام واين دروس را % 10 حداكثر تا سقف non coreدروس 
دانشگاهها موظفند اهداف آموزشي وسرفصل واحدهاي . بصورت اختياري به دانشجويان ارائه نمايند

 .جديد خود را جهت اطالع به شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي اعالم نمايند
 . ضروري است3 رعايت سقف واحدهاي مجاز هر مقطع تحصيلي براي انجام مفاد ماده :تبصره
 دانشگاههاي فاقد هيات مميزه مستقل مجازند در چهارچوب واحدهاي اختياري مشخص شده :4ماده 

 ويا از برنامه هاي آموزشي در هر برنامه آموزشي به دانشجويان خود واحد درسي ارائه نمايند
 .دانشگاههاي داراي هيات مميزه مستقل استفاده نمايند

 تفاده مي نمايند بايستيدر صورتي كه از برنامه هاي دانشگاههاي داراي هيات مميزه مستقل اس:تبصره
 .به شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي اطالع داده شود

 طرح خواهد coreمع برگزار ميگرددفقط سئوال از دروس در امتحاناتي كه بصورت ملي وجا:5ماده 
 . برعهده دانشگاهها خواهد بودnon coreشد وارزيابي دروس 

 دانشگاهها در برنامه ريزي درسي براي ارائه واحدهاي اختياري بايد به گونه اي عمل نمايند كه :7ماده 
ئه واحدهاي جديد كيفيت برنامه هاي نيازهاي بهداشتي ، درماني منطقه اي خود را پوشش داده وبا ارا

 .آموزشي وكارايي فارغ التحصيالن خود را افزايش دهند



ماده ودوتبصره در بيست وهفتمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم 8 اين دستورالعمل در :8ماده 
 . به تصويب رسيد وازتاريخ تصويب الزم االجراء ميباشد7/9/83پزشكي مورخ 

 
ستورالعمل فوق در سي وپنجمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم د اصالحي دارمو •

 :دي مطرح گرديد وبشرح زير به تصويب رس29/8/86پزشكي مورخ 
كليه دانشگاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي اعم از داراي هيات مميزه وفاقد هيات مميزه  -1

ارائه واحدهاي درسي جديد وسازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، مجاز خواهند بود نسبت به 
 در هربرنامه آموزشي كه داراي مجوز ميباشند ، اقدام واين دروس را non coreبجاي دروس 

 .به صورت اختياري به دانشجويان ارائه نمايند
% 20 در دانشگاههاي داراي هيات مميزه non core سقف ارائه واحد هاي درسي بجاي دروس -2

موزشي ميباشد ودر دانشگاههاي فاقد هيات مميزه بشرط كل واحدهاي دوره در هر برنامه آ
كل واحدهاي دوره در هربرنامه آموزشي % 10داشتن سه دوره فارغ التحصيل دررشته مربوطه ، 

 . ميباشد
مفاد بخشنامه فوق از سوي مدير كل محترم دفتر گسترش وارزيابي آموزش پزشكي ودبير شوراي 

 واز سوي معاون محترم 24/9/86مورخ 341274ه شماره عالي برنامه ريزي علوم پزشكي طي نام
 . اعالم گرديده است3/10/86 مورخ 353578آموزشي وزارت متبوع طي نامه شماره 

 
 


