ناظر به:
 سیاست های دوازده گانه برنامه جامع آموزش عالي سالمت
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محور:
طراحی و پياده سازي مدل جام و ادغام یافته و سامانه ارزیابی و نظارت بور فعاليوت دانشوگاهها در راسوتاي
تحقق سياست هاي دوازده گانه برنامه

واحد مجری:
کمیته تحقیق و توسعه
با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي کشور ،واحد فناوری اطالعالات معاونالت آموزشالي ،مرکالز
سنجش آموزش پزشکي کشور و دبیرخانه های معاونت آموزشي وزارت بهداشت

اهداف:
 تقویت روحیه ماموریت گرایي در دانشگاههای علوم پزشکي کشور
 همسوسازی ورفیت های دانشگاهها و قطب های دانشگاهي در جهت اهداف کالن آموزش پزشکي کشور
 ارائه بازخوردهای بههنگام جهت ارتقاء عملکرد دانشگاهها
 ایجاد بانک داده متمرکز از مجموعه رخداد های منتهي به آموزش در دانشگاه های علوم پزشکي کشور و
اتصال آن به بانک داده های موجود در زیر مجموعه های وزارت بهداشت دران و آموزش پزشکي
 ایجاد داشبورد اطالعات ي برای مدیران ارشد دانشگاهي و ستاد وزارتي برای رصد برخ

فعالیتهای

آموزشي دانشگاه

شاخصهای پایش:
 تعداد دانشگاههای مجری خودارزیابي
 تعداد دانشگاههای ارزیابي شده
 تعداد بازخوردهای ارائه شده به دانشگاهها
 میزان تحقق سیاستهای دوازدهگانه
 تعداد دانشگاه هایي که به شبکه سراسری داده های آموزشي متصل شده اند
 تعداد دانشگاه هایي که ارسال و روز آمد سازی منظم داده ها را انجام داده اند
 نسبت تحقق برنامه های ابالغي دبیرخانه های معاونت آموزشي به دانشگاه های علوم پزشکي کشور
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محور:
طراحی و پياده سازي طرح رتبه بندي آموزشی دانشگاهها (راد )1

واحد مجری:
مرکز توسعه آموزش علوم پزشکي
با همکاری دبیرخانه مناطق آمایشي و دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور

اهداف:
 شناسایي نقاط ضعف و تالش منسجم و هماهنگ ستاد وزارت و دانشگاهها برای رفع موانع و مشکالت
 هدایت دانشگاهها به سمت اهداف کالن بخش آموزش عالي کشور و حرکت به سوی دستیابي به اهداف نقشه
جامع علمي کشور
 افزایش روحیه همکاری در فضایي سالم و رقابتي برای سرعت بخشیدن به بالندگي دانشگاههای علوم
پزشکي کشور در بخش آموزش

شاخصهای پایش:
 تعداد دانشگاههای مجری خودارزیابي
 تعداد دانشگاههای ارزیابي شده
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