
 

 

 

 ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سالمت در جمهوري اسالمي ايرانسياست

« ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سالمت در جمهوري اسالمي ايران سياست» مصوبه 

شوراي عالي انقالب فرهنگي، بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و  ۴۹۳۱/ ۷/ ۸مورخ  ۲۶۷كه در جلسه 

ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور به  ۴۹۳۱/ ۷/ ۴آموزش پزشكي و براساس مصوبه مورخ 

 شود:تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي

هاي سياست ۴۹جم توسعه كشور، بند هاي كلي برنامه پنسياست ۴۹و  ۴۴ـ در اجراي بندهاي ۴ماده 

از راهبرد  ۴۱اقدام ملي  ۷و  ۴و بندهاي  ۴۴و  ۲كلي سالمت ابالغي مقام معظم رهبري و راهبردهاي كالن 

توزيع مأموريت  هاي برابر،منظور توزيع عادالنه منابع، ايجاد فرصتنقشه جامع علمي كشور و به ۶كالن 

هاي هاي تكراري، استفاده از مزيتآموزشي نيروي انساني متخصص موردنياز، جلوگيري از فعاليت

ها در انشگاهگيري، مشاركت داي، تمركززدايي و جلوگيري از تجمع امكانات، انتقال قدرت تصميممنطقه

كالن منطقه  ۴۱موضوعات ملي و فرااستاني، نظام آموزش عالي سالمت كشور از نظرآمايش سرزميني به 

 شود:به شرح زير تقسيم مي

 هاي علوم پزشكي گيالن، مازندران، بابل، گلستان، سمنان و شاهرود.شامل دانشگاهـ منطقه يك: ۴

هاي علوم پزشكي مستقر كي تبريز، اروميه، اردبيل و دانشكدههاي علوم پزشـ منطقه دو: شامل دانشگاه۷

 در منطقه.

 هاي علوم پزشكي كرمانشاه، همدان، كردستان و ايالم.ـ منطقه سه: شامل دانشگاه۹

هاي علوم پزشكي هاي علوم پزشكي اهواز، لرستان، دزفول و دانشكدهـ منطقه چهار: شامل دانشگاه۱

 مستقر در منطقه.

هاي علوم پزشكي شيراز، جهرم، فسا، بندرعباس، بوشهر، ياسوج و قه پنج: شامل دانشگاهـ منط ۵

 هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه.دانشكده

هاي علوم هاي علوم پزشكي زنجان، اراك، قزوين، قم، البرز و دانشكدهـ منطقه شش: شامل دانشگاه ۶

 پزشكي مستقر در منطقه.

 هاي علوم پزشكي اصفهان، يزد، كاشان و شهركرد.دانشگاهـ منطقه هفت: شامل ۲

زاهدان، رفسنجان، جيرفت، زابل، بم و  هاي علوم پزشكي كرمان،ـ منطقه هشت: شامل دانشگاه ۸

 هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه.دانشكده

حيدريه و د، تربتبيرجند، بجنورد، سبزوار، گنابا هاي علوم پزشكي مشهد،ـ منطقه نه: شامل دانشگاه۳

 هاي علوم پزشكي مستقر در منطقه.دانشكده

ا...)عج(، شاهد، ارتش ايران، بقيههاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، ـ منطقه ده: شامل دانشگاه۴۱

 و بهزيستي و توانبخشي.

و آموزش پزشكي و درمان  ـ تغيير در قلمرو مناطق و تعيين مناطق جديد با پيشنهاد وزارت بهداشت،۴تبصره 

 هاي علوم پزشكي خواهد بود.تصويب شوراي گسترش دانشگاه

ـ در هر استان يك دانشگاه علوم پزشكي با مأموريت ملي با ضوابط اشاره شده تعيين و معرفي ۷تبصره 

 گردد.مي

ري هاي برنامه توسعه كشور با همكاشوند در دورههاي با مأموريت ملي موظف ميـ دانشگاه۹تبصره 

هاي منطقه مربوطه، ميزان جذب دانشجو در هر رشته و مقطع تحصيلي را باتوجه به نيازهاي ناحيه دانشگاه

نقشه جامع علمي ( ۶از راهبرد كالن )( ۴۱هاي اجرايي اقدام ملي)آمايشي مربوطه و برحسب سياست

 مين( تعيين نمايند.كشور مربوط به تنظيم ظرفيت مؤسسات آموزش عالي )با رعايت مالحظات آمايش سرز

   



هاي غيردولتي با دانشگاه علوم پزشكي مركز استان در قالب ـ نوع تعامل و همكاري دانشگاه۱تبصره 

درمان و آموزش پزشكي با اي كه ميان رئيس دانشگاه و معاونت آموزشي وزارت بهداشت، نامهموافقت

گردد؛ ، تنظيم و مبادله مي۷ماده ۹هرعايت مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و ضوابط موضوع تبصر

 خواهد بود.

صورت زير توسط ـ سطوح عملكردي و خدمات آموزشي مؤسسات آموزش عالي سالمت كشور به۷ماده 

 شوند.هاي علوم پزشكي، تعيين ميشوراي گسترش دانشگاه

هاي سرآمدي در حوزهالملل: دانشگاهي است كه به واسطه ـ دانشگاه علوم پزشكي با مأموريت بين۴

هاي جهان ويژه با دانشگاهالمللي مؤثر بهكارگيري نخبگان كشور و تعامل بينآموزش و پژوهش، جذب و به

باشند. شناسايي دانشگاه علوم پزشكي با المللي آموزش عالي را دارا مياسالم، امكان رقابت در بازار بين

هاي آموزش و پژوهش، هاي علوم پزشكي در حوزهنشگاهبندي كشوري داالملل براساس رتبهمأموريت بين

هاي آموزشي هاي آموزشي با استاندارد جهاني، تبادل استاد و دانشجو و اجراي برنامهبرخورداري از برنامه

ها صورت بندي جهاني دانشگاههاي معتبر جهاني و رتبه دانشگاه در رتبهو پژوهشي مشترك با دانشگاه

 گيرد.مي

اه علوم پزشكي با مأموريت ملي: دانشگاهي است كه مسئول تأمين و تربيت نيروهاي انساني ـ دانشگ۷

تخصص باليني، فلوشيپ، دكتراي تخصصي و فوق دكترا(، پژوهش در در سطح تحصيالت تكميلي )فوق

تخصصي سازي دانش، ارائه خدمات فوقسطح توسعه مرزهاي دانش علوم پزشكي، مديريت و بومي

 باشد.هاي حوزه سالمت ميرماني و مشاركت فعال در سياستگذاريتشخيصي و د

ها، به ـ دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استاني: دانشگاهي است كه در مراكز استان۹

هاي باليني، اي و تخصصتربيت نيروهاي انساني در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري حرفه

ه و باليني و اپيدمولوژيك، با اولويت رفع نيازهاي دانشي استان و ارائه خدمات سطح هاي پايانجام پژوهش

هاي علوم پزشكي فعال در غير مراكز پردازند. دانشگاهدوم و سوم سالمت، در سطح استان مي اول،

 دهند.ها كماكان با رعايت مفاد اين مصوبه به فعاليت خود ادامه مياستان

ها( با پيشنهاد و حكم المللي و ملي )مراكز استاني علوم پزشكي با مأموريت بينهاـ رؤساي دانشگاه۱

 گردند.وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعد از تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي منصوب مي

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مستقر در غيرمراكزاستاني، ـ رؤساي دانشگاه ۵

هاي آمـوزش عالي سالمت مستـقر در علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و مجتمعهاي دانشكده

هر استان، با حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي مركز اسـتان و پس از تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش 

ويض گردند. اختيارات مالي و اداري با رعايت كليه مقررات مربوطه و چارچوب فوق، تفپزشكي منصوب مي

 گردد.مي

هاي با ـ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مستقل: در شرايط ويژه براي شهرستان ۶

نفر جمعيت كه تقاضاي بااليي براي آموزش دانشگاهي دارند، باتوجه به توسعه آموزش  ۵۱۱۱۱۱بيش از 

وم پزشكي مركز استان و به پيشنهاد دانشگاه عل پزشكي استان و زيرساخت مناسب سالمت شهرستان،

هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب در شوراي گسترش دانشگاه

امكان تأسيس دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مستقل در آن شهرستان وجود دارد. 

هاي ارشناسي و بعضي از رشتهتوانند به تربيت نيروي انساني در سطح كارداني، كها مياين دانشكده

هاي اجرايي، اداري و مالي مستقل بوده و ازنظر ها در زمينهكارشناسي ارشد بپردازند. اين دانشكده

 كنند.آموزشي زيرنظر دانشگاه علوم پزشكي استان فعاليت مي

اني هاي بهداشت و درمـ مجتمع آموزش عالي سالمت: با ارتقاء كاربري آموزشي و پژوهشي شبكه۲

هاي مناسب بهداشتي و شهرستان و با توجه به جمعيت شهرستان و ميزان برخورداري از زيرساخت

اي از دانشگاه علوم پزشكي استان يا منطقه، با عنوان زيرمجموعهدرماني و فضاي آموزشي مناسب، به

ت رفع هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهتصويب شوراي گسترش دانشگاه



 شود.گزيني تشكيل مينياز نيروي انساني شهرستان يا مناطق همجوار و در قالب بومي

 ـ تـشكيل دانشگاه علوم پزشـكي استاني جديد منوط به تشكيل استان جديد است.۴تبصره 

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مستقل بسيار محدود و منوط به ـ تشكيل دانشكده۷تبصره 

ها حداكثر در رده كارشناسي ارشد و منوط تحصيل شرايط تعيين شده است. سطح آموزش در اين دانشكده

 هاي علوم پزشكي است.به تأمين استانداردهاي اعتباربخشي مصوب شوراي گسترش دانشگاه

اير ـ از زمان تصويب اين مصوبه، تشكيل دانشكده )اعم از پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و س۹تبصره 

هاي علوم پزشكي استاني يا ملي و با هاي مرتبط با علوم سالمت( فقط در مجموعه دانشگاهدانشكده

 پذير است.هاي علوم پزشكي امكانكسب شرايط الزم و رعايت مصوبات شوراي گسترش دانشگاه

فر و متناسب هاي با جـمعيت بيش از يكـصد هزار نهاي آموزش عالي سالمت در شـهرستانـ مجـتمع۹ماده 

هاي علوم پزشكي و زيرنظر دانشگاه علوم پزشكي با نياز كشور و با تصويب شوراي گسترش دانشگاه

هاي آموزشي حداكثر كارشناسي و از داوطلبان شوند. سطح تربيت نيرو در اين مجتمعمربوطه تشكيل مي

 بومي خواهد بود.

هاي بهداشتي، درماني و شبكه شهرستان، هاي آموزش عالي سالمت در هرتبصره ـ با تشكيل مجتمع

صورت يكپارچه و در قالب شبكه سالمت )مركب از سه ركن بيمارستان مجتمع آموزش عالي سالمت به

ورزي( فعاليت خواهند نمود. رئيس مجتمع اصلي شهرستان، مركز بهداشت شهرستان و مركز آموزش به

 كي استان، مسئول اين شبكه خواهد بود.آموزش عالي سالمت با حكم رئيس دانشگاه علوم پزش

هاي كلي سالمت ابالغي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است با رعايت سياست۱ماده 

و نيز مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي نسبت به  ۴۱و  ۴۹، (۴ـ  ۸ويژه بندهاي )مقام معظم رهبري به

ساماندهي واحدهاي دانشگاهي موجود و طراحي واحدهاي آتي طبق سند تفصيلي آمايش سرزميني 

 نمايد.هاي علوم پزشكي خواهد رسيد، اقدام آموزش عالي سالمت كه به تصويب شوراي گسترش دانشگاه

پزشكي مكلف است پس از يك سال از اجراي اين مصوبه، ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ۵ماده 

 نمايد.  گزارشي از وضعيت اجراي طرح و نواقص احتمالي آن را به شوراي عالي انقالب فرهنگي ارائه

شوراي عالي انقالب  ۴۹۳۱/ ۷/ ۸مورخ  ۲۶۷در جلسه  تبصره ۸و ماده ۶ـ اين مصوبه مشتمل بر  ۶ماده 

 فرهنگي به تصويب رسيد.

 يس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحانيرئ
  

 




