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 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معاونت درمان معاونت آموزشی

 همکاری  توافق نامه

وزارت بهداشت، درمان و  دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصیو معاونت آموزشی  ،معاونت درمان

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشوردر راستای اهداف برنامه پنجم توسعه  آموزش پزشکی

 

 مقدمه. الف

در زمینه تدوین راهنماهای بالینی در  23ماده ( د)در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور به ویژه بند 
دسترسی عادالنه مردم به خدمات نظام سالمت یعنی اهداف کالن یکی از دستیابی به  ،قالب نظام درمانی کشور

افزایش استفاده از راهنماهای بالینی، »مبنی بر  57شماره هدف راهبردی  همچنین جامع، مداوم و با کیفیت و
؛ «های سالمت و ایجاد نظام ارائه مراقبت سالمت مبتنی بر شواهد توسعه استانداردهای خدمات و مراقبت

تحقق اهداف متعالی  جهت درو دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی  درمان ،های آموزشی معاونت
 . نمایند منعقد می ذیل مفاد شرح ای به نامه توافقمذکور 

 تعاریف. ب

طبابت مبتنی بر شواهد، استفاده از بهترین شواهد به صورت بخردانه، صریح و  :طبابت مبتنی بر شواهد -
 . بالینی است عرصهگیری در مورد مراقبت از تک تک بیماران در  روشن برای تصمیم

این که  است ساختارهایی و فرآیندها، ها فعالیت، اقداماتمجموعه  مدیریت دانش بالینی :مدیریت دانش بالینی -
، با شرایط و مقتضیات منحصربه فرد کشورمدیریت شواهد  و از طریق سنتز اطالعاتد تا نکن امکان را فراهم می

برای تحقق را و زمینه تولید  ؛ترین تصمیمات ها و اتخاذ اثربخش ترین مراقبت ارائه کیفی جهت بهترین شواهد
 .کند میتسهیل  ،اهدافی مانند اثربخشی خدمات و بهترین طبابت در باالترین سطح ممکن

 منظور از محصوالت دانشی، محصوالتی است که در واحدهای مدیریت دانش بالینی تولید: محصوالت دانشی -
ارزیابی »، «ندم مرور نظام»، «عناوین دانش پرداخت»ای از محصوالت از جمله  شود و شامل طیف گسترده می 

که نظام سالمت  باشد می "مبتنی بر شواهدخدمات استانداردهای "و «بالینی طبابتراهنمای » ،«فناوری سالمت
این  .نماید تولید می به منظور ارتقای کیفیت خدمات سالمت های بالینی جهت مدیریت دانش بالینی و تدوین سیاست

استفاده از ا تخصصی مدیریت دانش بالینی و ب های چند محصوالت براساس فرایندی نظامند و در قالب تیم
که حسب مورد توسط معاونت  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی های مصوب افزارها و دستورالعمل نرم

در کنندگان خدمات مراقبت سالمت  ی ارائه در سطح ملی تولید و برای استفادهگردد،  درمان این وزرات ابالغ می
 .شود ها قرار داده می در دسترس آناثربخشی بالینی  قالب نظام ملی
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 .روند شمار می هیئت علمی مدیریت دانش یکی از چهار نوع اعضای هیئت علمی به: هیئت علمی مدیریت دانش -
 در سطح ملی را دانشی تو تولید محصوال استدر حیطه سالمت   مدیریت دانشکارکردهای آنان ترین  اصلیاز 

 .دهند اختصاص  مدیریت دانشرا به  خود زمان فعالیت% 75 بیش از بایست می این افراد. بر عهده دارند

دسترس و به روز  بهترین شواهد دراستناد به برمبنای مرجع کتب این : کتب مرجع پزشکی مبتنی بر شواهد -
در این  .استحاوی اطالعات ارزشمندی بالینی  عرصهدر مبتنی بر شواهد گیری  جهت تصمیم د و نشو تدوین می

اطالعات پیش زمینه  ای می باشد؛ که بیشتر حاوی اطالعات پس زمینه مرجع استانداردگونه مراجع برخالف کتب 
  . شود میارائه 

بخش هایی هستند که عالوه بر رعایت شواهد و محصوالت دانشی ملی، در فرایند : بخش مبتنی بر شواهد -
 .  نمایند تولید شواهد برای استفاده های محلی نیز نقش فعالی ایفا می

های  سیاست تائیدکمیته ملی سیاستگذاری بالینی، وظیفه اصلی در زمینه : کمیته ملی سیاستگذاری بالینی   -
های مدیریت دانش ت به متقاضیان دارای صالحیت، نظارت عالیه بر عملکرد واحدبالینی، اعطای مجوز فعالی

ریزی برای تامین اعتبارات مورد نیاز و توزیع  ، برنامههاواحد روسای، بررسی صالحیت و صدور احکام بالینی
های ملی جهت تدوین محصوالت دانشی و در نهایت اعمال سیاست های تسهیل، ترویج و  آن، تصویب اولویت

بررسی صالحیت و صدور احکام برای ناظران کمیته . های بالینی را بر عهده دارد تضمین عملیاتی نمودن سیاست
این کمیته . دبیرخانه کمیته ملی سیاستگذاری بالینی از دیگر وظایف این کمیته محسوب می گرددملی و نظارت بر 

درمان، آموزشی، تحقیقات و معاونت های ) نین محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.با حضور معاو
می  درمان معاونتدر  آنه دبیرخان و گردد تشکیل میو برخی از دیگر ذینفعان  (غذا و دارو و بهداشتیفناوری، 

 .محصوالت دانشی پس از تائید کمیته ملی توسط مقام محترم وزارت ابالغ می گردد. باشد

 اهداف. پ

 .های الزم به منظور تسهیل تولید محصوالت دانشی در کشور ایجاد زیرساخت (1

 .ترویج فرهنگ تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در عرصه بالینی نظام ارائه خدمات سالمت (3

 .افزایش انگیزه جهت مشارکت اعضای هیات علمی در فرایند تولید محصوالت دانشی (2

 .شدن برنامه های طبابت مبتنی بر شواهد در کشور تضمین عملیاتی (4

های آموزشی جهت حرکت در  های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و بیمارستان تشویق دانشگاه (7
 .کشور در شواهد بر مبتنی طبابت های راستای تحقق برنامه

 
 
 

 موضوع توافق نامه . ت
  :پذیرد های مذکور صورت می با همکاری و مشارکت معاونتذیل موضوعات  در راستای تحقق اهداف فوق
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در  و دستیاری کارورزیهای  ای پزشکی مبتنی بر شواهد قبل از شروع دوره کارگاه یک هفته برگزاری .1
 .های علوم پزشکی سراسر کشور دانشگاه

، داروسازی و سایر واحد درسی طبابت مبتنی بر شواهد به برنامه درسی دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی .3
 .اضافه گردد علوم پزشکی  های رشته

 :تعیین مصادیق دانش پژوهی .2

که براساس  (تعاریف، محصوالت دانشی تشریح شده است( ب)در بند ) محصوالت دانشی سنتتیک( الف
وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می  کمیته سیاستگذاری بالینی های مصوب دستورالعمل

توسط ارتقای اعضای هیات علمی نامه  براساس آیینهای ملی محسوب و  ای از اولویت عنوان نمونه به ،دنشو
هیئت ممیزه از امتیاز برخوردار گردد و آن دسته از محصوالت دانشی که از مصادیق دانش پژوهشی 

  .نامه از امتیازات مربوطه برخوردار گردد گردند، براساس آیین میمحسوب 
تائید ایجاد و توسعه بخش مراقبت سالمت مبتنی بر شواهد پس از تایید کمیته ملی سیاستگذاری بالینی از ( ب

 . در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی محسوب گردد "طراحی سیستم"مصادیق 

 داردهای راند، ژورنال کالب و گزارش صبحگاهی مبتنی بر شواهد تدوین، ابالغ و اجرای استان .4

 :استانداردهای راند، ژورنال کالب و گزارش صبحگاهی مبتنی بر شواهدتدوین و ابالغ ( الف

در دانشگاه های راند، ژورنال کالب و گزارش صبحگاهی مبتنی بر شواهد درصد استانداردهای  15اجرای ( ب
 . 1231علوم پزشکی کشور تا پایان سال 

به  سرفصل های تدوین محصوالت دانشی و راه اندازی مراکزمراقبت سالمت مبتنی بر شواهداضافه نمودن   .7
 .1233ها در بازنگری آتی سال  گاهبندی دانش های رتبه سایر مالک

در  جهت مشارکت در تولید و به کارگیری شواهدبیمارستان های آموزشی به اختصاص امتیاز موثر و مناسب  .6
  .برنامه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

 :جهتآموزی و موثر باز مناسب در نظر گرفتن امتیاز  .5

ی آموزش غیرحضوری یا حضوری پزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت دانش بالینی مورد تایید  ها دوره( الف
 . مشمولینکلیه برای  کمیته ملی سیاستگذاری بالینی

های مربوط به طبابت مبتنی بر شواهد و مدیریت دانش بالینی را در  هایی که برنامه ها و همایش به کنگره( ب
 . اند برنامه قرار داده

دانشگاه های علوم پزشکی کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی امرر طبابت مبتنی بر شواهد دواحد ایجاد  .8
 . سراسر کشور

ته های ش، داروسازی و ردندانپزشکی ،پزشکی)اعضای هیئت علمی بالینی  هایی برای شرکت مشوقایجاد  .3
پزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت دانش حضوری غیرو  ی آموزشی حضوری دوره در( علوم پزشکیمختلف 



 

   

 

 

  

  

4 
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ه عنوان پیش ب دبیرخانه کمیته سیاستگذاری بالینی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبالینی مورد تایید 
 .اعضای هیات علمی نوع استخدام ارتقا و تبدیل وضعیت ترفیع، شرط

اضافه نمودن محصوالت دانشی مورد تائید کمیته ملی سیاستگذاری بالینی و ابالغی وزارت بهداشت، درمان   .15
یا فارغ التحصیلی مقاطع دستیاری، /های ورودی و و آموزش پزشکی و کتب مبتنی بر شواهد به آزمون

 .کارورزی، در کنار سایر منابع موجود زشکی عمومی، دانشنامه، گواهینامه و پیشپ

های تیپ یک در سطوح  در دانشگاهو طبابت مبتنی بر شواهد مدیریت دانش بالینی  تصویب ایجاد رشته .11
های الزم جهت تولید تخصصی محصوالت  کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی به منظور ایجاد توانمندی

 .ر کشوردانشی د

های تخصصی و فوق تخصصی در  قرار دادن کتب مرجع مبتنی بر شواهد به عنوان منبع آموزشی دوره  .13
 .کنار سایر منابع موجود

 

  روش اجرایی. چ

 :روش اجرای هر یک از بندهای ذکر شده در موضوع قرارداد به قرار زیر است
در  و دستیاری کارورزیهای  ای پزشکی مبتنی بر شواهد قبل از شروع دوره کارگاه یک هفته برگزاری .12

 .ی علوم پزشکی سراسر کشورها دانشگاه

   :نمایند دوره دستیاری تربیت می که دانشجویدانشگاه های علوم پزشکی ( الف

فعالیتزمان اتمام  نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول گام های اجرایی ردیف  

  تدوین سرفصل  1
دفتر ارزیابی فناوری، 

تدوین استاندارد و تعرفه 
 سالمت معاونت درمان

خانه  شورای دبیر
و آموزش پزشکی 

دبیرخانه  -تخصصی
پزشکی شورای آموزش 

دبیرخانه   - عمومی
شورای آموزش 

تخصصی  دندانپزشکی و   

/ معاونت آموزشی
شورای دبیرخانه 

آموزش پزشکی و 
 تخصصی 

 خرداد پایان
1231ماه  

 

 ابالغ سرفصل   3

خانه  شورای دبیر
و آموزش پزشکی 

دبیرخانه  -تخصصی
شورای آموزش پزشکی 

دبیرخانه   -عمومی 
شورای آموزش 

 دندانپزشکی و  تخصصی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

/ معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای 

پزشکی و آموزش 
 تخصصی

مرداد ماه   پایان
1231 
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2  
تصویب در شوراهای 

   مربوطه

خانه  شورای دبیر
و آموزش پزشکی 

دبیرخانه  -تخصصی
شورای آموزش پزشکی 

دبیرخانه   -عمومی 
شورای آموزش 

 دندانپزشکی و  تخصصی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

/ آموزشیمعاونت 
دبیرخانه شورای 
آموزش پزشکی و 

 تخصصی

 شهریور ماه  پایان
1231 

1231 آبان ماه عملیاتی شدن بند  

 :سایر دانشگاه های علوم پزشکی( ب

 زمان اتمام فعالیت نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول گام های اجرایی ردیف

 ابالغ سرفصل   1

خانه  شورای دبیر
و آموزش پزشکی 

دبیرخانه  -تخصصی
شورای آموزش پزشکی 

دبیرخانه   -عمومی 
شورای آموزش 

 دندانپزشکی و  تخصصی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

 معاونت آموزشی
1231مردادپایان   

 

3  
تصویب در شوراهای 

   مربوطه

خانه  شورای دبیر
و آموزش پزشکی 

دبیرخانه  -تخصصی
آموزش پزشکی شورای 

دبیرخانه   -عمومی 
شورای آموزش 

دندانپزشکی و  تخصصی 
دبیرخانه شورای عالی  -

برنامه ریزی علوم 
 پزشکی 

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

، معاونت آموزشی 1231پایان شهریور   

1233 دی عملیاتی شدن بند  
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سایر و  داروسازی، بر شواهد به برنامه درسی دانشجویان پزشکی، دندانپزشکیواحد درسی طبابت مبتنی  .14
 .اضافه گردد علوم پزشکی  های شتهر

 زمان اتمام فعالیت نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول گام های اجرایی ردیف

  تدوین سرفصل  1

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

، سالمت معاونت درمان
شورای عالی برنامه 
 ریزی علوم پزشکی

خانه  شورای دبیر
و آموزش پزشکی 

دبیرخانه  -تخصصی
شورای آموزش پزشکی 

دبیرخانه   -عمومی 
شورای آموزش 

 دندانپزشکی و  تخصصی

 معاونت آموزشی 
1231 خرداد ماه پایان  

 

 ابالغ سرفصل   3

خانه  شورای دبیر
و آموزش پزشکی 

دبیرخانه  -تخصصی
آموزش پزشکی شورای 

دبیرخانه   -عمومی 
شورای آموزش 
دندانپزشکی و  

شورای عالی  -تخصصی
برنامه ریزی علوم 

 پزشکی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

1231 تیر ماهپایان  معاونت آموزشی  

2  
تصویب در شوراهای 

   مربوطه

خانه  شورای دبیر
و آموزش پزشکی 

دبیرخانه  -تخصصی
شورای آموزش پزشکی 

دبیرخانه   -عمومی 
شورای آموزش 

دندانپزشکی و  تخصصی 
شورای عالی برنامه  -

 ریزی علوم پزشکی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

1231اسفند  پایان معاونت آموزشی  

 عملیاتی شدن بند
از ابتدای مردادماه 

در کلیه رشته  1233
 های مرتبط

 :دانش پژوهیق یتعیین مصاد .17

که براساس  (، محصوالت دانشی تشریح شده استتعاریف (ب)بند در ) محصوالت دانشی سنتتیک( الف
 ،دنوزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شو تگذاری بالینیساکمیته سی های مصوب دستورالعمل
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توسط هیئت ممیزه ارتقای اعضای هیات علمی نامه  براساس آیینهای ملی محسوب و  ای از اولویت عنوان نمونه به
گردند،  از امتیاز برخوردار گردد و آن دسته از محصوالت دانشی که از مصادیق دانش پژوهشی محسوب می

  .نامه از امتیازات مربوطه برخوردار گردد براساس آیین
 

 زمان اتمام فعالیت نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول های اجراییگام  ردیف

1 

محصوالت طرح و تائید 
در کمیته دانشی 

  سیاستگذاری بالینی

 معاونت درمان

دفتر ارزیابی فناوری، تدوین 
استاندارد و تعرفه سالمت 

 معاونت درمان

 1231شهریورپایان  معاونت آموزشی

3 
تصویب در هیات طرح و 

  مرکزیممیز 

مرکز امور هیات 
 علمی

دفتر ارزیابی فناوری، تدوین 
استاندارد و تعرفه سالمت 

 معاونت درمان

 1231آبانپایان  معاونت آموزشی

2 
تصویب هیات های ممیز 

  دانشگاه

های علوم  دانشگاه
 پزشکی

دفتر ارزیابی فناوری، تدوین 
استاندارد و تعرفه سالمت 

 معاونت درمان

 1231آذرپایان  معاونت آموزشی

 1233ابتدای سال  عملیاتی شدن بند

از  بالینیکمیته ملی سیاستگذاری بخش مراقبت سالمت مبتنی بر شواهد پس از تایید  تائید ایجاد و توسعه( ب
 . در آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی محسوب گردد "طراحی سیستم"مصادیق 

 نهاد ناظر همکارنهاد  نهاد مسئول گام های اجرایی ردیف
زمان اتمام 

 فعالیت

1 

و اضافه تدوین ضوابط 
 آن در دستورالعمل نمودن
هیات ممیز  آیین نامه اجرایی
 مرکزی

 مرکز امور هیات علمی
دفتر ارزیابی فناوری، تدوین 
استاندارد و تعرفه سالمت 

 معاونت درمان
 معاونت آموزشی

 خرداد ماهپایان 
1231 

 

 عملیاتی شدن بند
  پایان

1231خرداد  

 و اجرای استانداردهای راند، ژورنال کالب و گزارش صبحگاهی مبتنی بر شواهد  الغب، اتدوین .16

 :استانداردهای راند، ژورنال کالب و گزارش صبحگاهی مبتنی بر شواهد و ابالغ تدوین( الف

 زمان اتمام فعالیت نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول گام های اجرایی  ردیف
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  تدوین استاندارد  1

شورای آموزشی پزشکی 
دبیرخانه / و تخصصی

شورای آموزش پزشکی 
 و تخصصی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

/ معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای 
آموزش پزشکی و 

 تخصصی

خرداد ماه پایان 
1231 

  ابالغ استاندارد  3

توسعه و مرکز مطالعات 
معاونت پزشکی آموزش 

دبیرخانه / آموزشی
شورای آموزش پزشکی 

 و تخصصی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

/ معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای 
آموزش پزشکی و 

 تخصصی

1231پایان تیر   

1231پایان اسفند  عملیاتی شدن بند  

 
در دانشگاه های راند، ژورنال کالب و گزارش صبحگاهی مبتنی بر شواهد درصد استانداردهای  15اجرای ( ب

 . 1231علوم پزشکی کشور تا پایان سال 

 زمان اتمام فعالیت نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول گام های اجرایی  ردیف

1 

شورای تصویب در 
آموزشی پزشکی و 

 تخصصی

شورای دبیرخانه 
آموزشی پزشکی و 

دبیرخانه  -تخصصی
شورای آموزش پزشکی 

 عمومی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

/ معاونت آموزشی
شورای دبیرخانه 

آموزشی پزشکی 
 و تخصصی

 اردیبهشت پایان
1231 

 عملیاتی شدن بند
از ابتدای مهرماه 

1231 

3 
ارزیابی اجرا 

دهای مربوطهراستاندا  

و توسعه  مرکز مطالعات 
علوم پزشکی آموزش 

 معاونت آموزشی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

/ معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای 
آموزشی پزشکی 

 و تخصصی

 1233پایان سال 
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به  مراقبت سالمت مبتنی بر شواهدمراکزاندازی  سرفصل های تدوین محصوالت دانشی و راهاضافه نمودن  .15
 .1233ها در بازنگری آتی سال  گاهبندی دانش های رتبه سایر مالک

 

در  بیمارستان های آموزشی جهت مشارکت در تولید و به کارگیری شواهدبه  مناسبموثر و  اختصاص امتیاز .18
  .برنامه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

 اتمام فعالیتزمان  نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول گام های اجرایی ردیف

 تدوین بخشنامه 1
دبیرخانه شورای آموزش 

 تخصصی و پزشکی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

معاونت 
/ آموزشی

دبیرخانه 
شورای 
آموزشی 
پزشکی و 
 تخصصی

 1231تیر پایان 

 بخشنامهابالغ  3
دبیرخانه شورای آموزش 

 تخصصی و پزشکی

ارزیابی فناوری، دفتر 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

معاونت 
/ آموزشی

دبیرخانه 
شورای 
آموزشی 
پزشکی و 
 تخصصی

 1231شهریور پایان 

 1231پایان اسفند  عملیاتی شدن بند

 :جهتآموزی بازو موثر  مناسب در نظر گرفتن امتیاز .13

ی آموزش غیرحضوری یا حضوری پزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت دانش بالینی مورد تایید  ها دوره( الف
 . مشمولینبرای کلیه  کمیته ملی سیاستگذاری بالینی

 زمان اتمام فعالیت نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول گام های اجرایی ردیف

 ها تعیین مالک 1
مرکز مطالعات توسعه 

علوم پزشکی آموزش 
 معاونت آموزشی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و 

تعرفه سالمت معاونت 
 درمان

 1231مهر پایان  معاونت آموزشی

3 
بندی  های رتبه ابالغ مالک

های علوم  جدید دانشگاه
 پزشکی

و مرکز مطالعات توسعه 
علوم پزشکی آموزش 

 معاونت آموزشی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و 

تعرفه سالمت معاونت 
 درمان

 1231ماه  رپایان آذ آموزشیمعاونت 

 1233پایان اسفند  عملیاتی شدن بند
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 زمان اتمام فعالیت نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول گام های اجرایی ردیف

1  
تدوین محتوای دوره 

  آموزشی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

شورای عالی آموزش مداوم 
 مرکز مطالعات -جامعه پزشکی 

علوم پزشکی آموزش و توسعه 
 معاونت آموزشی

معاونت 
 آموزشی

پایان 
 1231اردیبهشت

3  

تصویب در شورای  
آموزش مداوم معاونت 
آموزشی جهت آموزش به 

  پزشکان

آموزش مداوم  اداره کل
 جامعه پزشکی 

دفتر ارزیابی فناوری، تدوین 
استاندارد و تعرفه سالمت 

 معاونت درمان

معاونت 
 آموزشی

 1231 خرداد پایان

 1231مهرپایان  عملیاتی شدن بند 

 
مبتنی بر شواهد و مدیریت دانش بالینی را در  طبابتهای مربوط به  هایی که برنامه ها و همایش به کنگره( ب

 . اند برنامه قرار داده

 نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول گام های اجرایی ردیف
زمان اتمام 

 فعالیت

1 
تصویب در شورای 

و  آموزش پزشکی 
 تخصصی

 مداومآموزش اداره کل 
 جامعه پزشکی 

دفتر ارزیابی فناوری، تدوین 
سالمت استاندارد و تعرفه 

 معاونت درمان

/ معاونت آموزشی
دبیرخانه شورای 
آموزشی پزشکی 

 و تخصصی

اردیبهشت پایان 
 1231 ماه 

 عملیاتی شدن بند 
مهر ماه پایان 

1231 

 
 
 
 

نشگاه های علوم پزشکی داکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی امر رطبابت مبتنی بر شواهد دواحد ایجاد  .35
 . سراسر کشور

 نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول اجراییهای  گام ردیف
زمان اتمام 

 فعالیت

 1231مهرپایان معاونت دفتر ارزیابی فناوری، تدوین گسترش دانشگاه شورای دبیرخانه تصویب در شورای  1
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های  دانشگاه شگستر
 علوم پزشکی

دانشگاه علوم / های علوم پزشکی
 پزشکی مربوطه

استاندارد و تعرفه سالمت 
 معاونت درمان

 آموزشی

 عملیاتی شدن بند 
پایان سال 

1231 

و رسته های  ، داروسازیدندانپزشکی ،پزشکی)اعضای هیئت علمی بالینی  هایی برای شرکت ایجاد مشوق .31
پزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت دانش حضوری غیرو  ی آموزشی حضوری دوره در( مختلف پیراپزشکی
به عنوان پیش  سیاستگذاری بالینی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدبیرخانه کمیته بالینی مورد تایید 

 .اعضای هیات علمی نوع استخدام ارتقا و تبدیل وضعیت رفیع،ت شرط

 زمان اتمام فعالیت نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول گام های اجرایی ردیف

1  
تدوین محتوای دوره 

  آموزشی

دفتر ارزیابی فناوری، تدوین 
استاندارد و تعرفه سالمت 

 معاونت درمان

و  مرکز امور هیات علمی
مطالعات و توسعه  مرکز

پزشکی علوم آموزش 
 معاونت آموزشی

معاونت 
 آموزشی

 خرداد ماهپایان 
1231 

3 
شرط ارتقا و  تدوین پیش

 ترفیع 
امور هیئت علمی  مرکز

 معاونت آموزشی

و مرکز امور هیئت علمی 
مطالعات و توسعه  مرکز

پزشکی علوم آموزش 
 معاونت آموزشی

معاونت 
 آموزشی

 1231 تیر ماهپایان 

2 

مرکز تصویب در 
مطالعات و توسعه 

آموزش پزشکی معاونت 
  آموزشی

مطالعات و توسعه مرکز 
پزشکی معاونت علوم آموزش 

 آموزشی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

معاونت 
 آموزشی

شهریور ماه  پایان
1231 

 1231پایان سال عملیاتی شدن بند 

اضافه نمودن محصوالت دانشی مورد تائید کمیته ملی سیاستگذاری بالینی و ابالغی وزارت بهداشت، درمان   .33
یا فارغ التحصیلی مقاطع دستیاری، /های ورودی و و آموزش پزشکی و کتب مبتنی بر شواهد به آزمون

 .کارورزی، در کنار سایر منابع موجود پزشکی عمومی، دانشنامه، گواهینامه و پیش

 
 زمان اتمام فعالیت نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول های اجرایی گام دیفر

3 

قرار گرفتن تصویب 
محصوالت دانشی در 

سرفصل های آموزشی و 
 منابع آزمون

هیئت های ممتحنه و ارزشیابی 
 مرتبطرشته های تخصصی 

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

معاونت 
/ آموزشی

دبیرخانه 
شورای 

آموزش پزشکی 

 خرداد ماه پایان
1231 
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 و تخصصی

 عملیاتی شدن بند
 مهراز ابتدای 
1231 

 
تیپ یک در سطوح های  در دانشگاهو طبابت مبتنی بر شواهد مدیریت دانش بالینی  ایجاد رشتهتصویب  .32

های الزم جهت تولید تخصصی محصوالت  کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی به منظور ایجاد توانمندی
 .دانشی در کشور

 زمان اتمام فعالیت نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول گام های اجرایی ردیف

 تدوین پیش نویس 1
دفتر ارزیابی فناوری، 

تدوین استاندارد و تعرفه 
 معاونت درمانسالمت 

عالی  دبیرخانه شورای
علوم ریزی  برنامه

 پزشکی
 معاونت آموزشی

 خرداد ماهپایان 
1231 

 تدوین برنامه آموزشی 3
دفتر ارزیابی فناوری، 

تدوین استاندارد و تعرفه 
 سالمت معاونت درمان

عالی  دبیرخانه شورای
علوم ریزی  برنامه

 پزشکی
 1231  تیرماه  پایان معاونت آموزشی

2 
 تصویب در شورای
علوم عالی برنامه ریزی 

 پزشکی

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

عالی  دبیرخانه شورای
علوم ریزی  برنامه

 پزشکی
 معاونت آموزشی

 شهریور ماه پایان
1231 

 عملیاتی شدن بند 
خرداد ماه پایان 

1233 

 
 

 
های تخصصی و فوق تخصصی در کنار  بر شواهد به عنوان منبع آموزشی دورهقرار دادن کتب مرجع مبتنی  .34

 .سایر منابع موجود

 زمان اتمام فعالیت نهاد ناظر نهاد همکار نهاد مسئول گام های اجرایی ردیف

1 
تصویب کتب مرجع مبتنی 

 بر شواهد

هیئت های ممتحنه و 
ارزشیابی رشته های 

 تخصصی مرتبط

دفتر ارزیابی فناوری، 
تدوین استاندارد و تعرفه 

 سالمت معاونت درمان

دبیرخانه شورای 
آموزشی پزشکی و 

 تخصصی

 خرداد ماهپایان 
1231 

 1231پایان سال  عملیاتی شدن بند 

 

 ارکان همکاری. ج
جناب آقای دکتر ممتازمنش، جناب آقای دکتر رضوی، جناب آقای  ،نامه توافقجهت پیگیری و اجرایی نمودن مفاد 

از معاونت آموزشی و جناب آقای دکتر مرتضوی طباطبائی جناب و   عامری، جناب آقای دکتر لباف قاسمیدکتر 
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جناب آقای دکتر شیروانی، جناب آقای مهندس معنوی و  آقای دکتر اولیائی منش، جناب آقای دکتر صالحی،
دبیرخانه شورای  ی ازجناب آقای دکتر آگاه، جناب آقای دکتر فخر ،از معاونت درمان  سرکار خانم شمس

جلسه داده و  هفتگی تشکیلبه صورت موظفند کارشناسی  کمیتهبه عنوان اعضای  آموزش پزشکی و تخصصی
د و نتایج اقدامات خود را  نماین در چارچوب مفاد توافق نامه اقدامات اجرایی را به منظور حصول نتیجه، پیگیری 

دبیر و  تحقیقات و فناوری ،، درمانماه یکبار در دبیرخانه مشترک که با حضور معاونین محترم آموزشی 2هر 
  .برگزار می گردد، ارائه نماینداین وزارت  شورای آموزش پزشکی و تخصصی

از روسای دانشگاه های علوم پزشکی حسب ، در اجرایی شدن مفاد توافقنامه ها به منظور همکاری بیشتر دانشگاه
 . به عمل خواهد آمددعوت مورد، 

 مدت توافق. ح

معتبر  1232تا پایان سال از تاریخ امضا نامه  با توجه به ماهیت درازمدت موضوعات مشترک همکاری، این تفاهم
با توافق دو طرف به صورت  نامه تفاهمتمدید و ادامه فعالیت، بازنگری و یا تغییرات اساسی در مفاد  .باشد می

 . بالمانع است، نامحدود

 همبادله توافق نام. خ

که هر  شده است نسخه تهیه سه رسیده و درطرفین توافق نامه به امضا  34/13/1235تاریخ  این توافق نامه در
نامه با مذاکره طرفین حل و فصل  هرگونه اختالف در باب تفسیر یا اجرای این تفاهم .نسخه حکم واحد دارد سه

  .خواهد شد


