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 مناسب ترين نام (نام انتخابي) براي رشته چيست؟

فارسی :

 (ترجمه یا نام پیشنهادی فارسی براساس رشته مقاطع یا دوره های مشابه در دانشگاه های دنیا)

انگلیسی : 

 (نام پیشنهادی انگلیسی براساس مقاطع جستجو شده در دانشگاه های دنیا)

 اين رشته در دنيا به چه نام/نامهايي وجود دارد؟
(نام های انگلیسی رشته ها و دوره های مشابه براساس جستجو در دانشگاه های خارج و داخل)

 نام ۵ دانشگاه يا مركز معتبر در دنيا كه اين رشته در آن وجود دارد را ذكر نماييد.
(*** نکته: در صورتی که دوره ها یا کارگاه های مرتبط و مشابه منجر به گواهی در دانشکده 

پیشنهاد دهنده یا سایر دانشگاه ها برگزار گردیده است توضیح داده شود. )

نشاني سايت قابل دسترسي به برنامه كشور

نشانی سایت به صورت لینک که قابلیت دسترسی داشته باشد وارد گردد.

نام دانشگاه 

مقطع رشته پیشنهادی

نام کشور 

*  برنامه های آموزشی شامل مقاطع (دكتری تخصصی(.Ph.D)، كارشناسی ارشد ناپيوسته، كارشناسی پيوسته و كارشناسی ناپيوسته و 
كاردانی) رشته های علوم پزشكی مي باشد

 تعريف رشته:

فرم درخواست 

ايجاد   برنامه هاي آموزشي*

(ويژه ضرورت سنجي)
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تاسيس اين رشته تا چه حد با سياستها و اسناد باالدستي* توسعه انطباق دارد؟
دالیل توجیهی بر اساس سند چشم انداز 

دالیل توجیهی بر اساس سند نقشه جامع علمی کشور 

دالیل توجیهی بر اساس سند نقشه جامع علمی سالمت 

دالیل توجیهی براساس آخرین برنامه توسعه 

سایر اسناد 

( در وضعیت کنونی چه فعالیتی در کشور در حوزه رشته پیشنهادی انجام می شود (کارگاه، دوره 

های کوتاه مدت، بسته های آموزشی بین المللی)
*منظور از اسناد باالدستي، قوانين حاكم بر كشور، سند چشم انداز ۱۴۰۴ كشور، نقشه جامع علمي سالمت، نقشه نظام سالمت، سند 

آمايش سرزمين، سند تحول و نوسازي آموزش، قانون برنامه پنجم توسعه و نظاير آن است.

داليل نياز به اين رشته را در كشور ليست كنيد.(مانند نيازهايي كه پاسخ مي گويد) 

 . 

وروديهاي اين رشته كدامند؟


 تاثيرات فرهنگي – اجتماعي تاسيس اين رشته را در كشور فهرست نمائيد.



 جايگاه شغلي دانشآموختگان اين رشته در نظام سالمت كشور كجاست؟ 
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(چه سازمانهایی دولتی و غیر دولتی به دانش آموختگان این دوره نیاز دارند؟ مشاغلی که در آینده نزدیک 
می توانند شکل بگیرند را نیز می توان ذکر کرد)

ارتباط دالیل توجیهی با مشاغل مرتبط پیشنهادی به فهم ضرورت تاسیس رشته کمک شایانی می کند. . 

باتوجه به اطالعات موجود دانشگاههاي علوم پزشكي، مراكز تحقيقاتي و خدماتي كشور، در ۱۰ سال آينده  
حدود نياز به تربيت نيرو را در اين رشته در كشور چه تعداد تخمين مي زنيد؟

تخمین ارائه شده باید در کنار دالیل و مبانی محاسباتی نیروی انسانی آورده شود. 

 اهداف اصلي تاسيس اين رشته كدامند؟

 وظايف اصلي حرفهاي دانشآموختگان چيست؟

الف) در نقش مولد:

ب) در نقش مدیریتی:

ج) در نقش آموزشی– مشاورهای:

د) در نقش پژوهشی: 

 توانمنديهاي اصلي و اختصاصي (فني) دانشآموختگان را نام ببريد.
توانمندی های معطوف به جایگاه های شغلی دانش آموختگان باید در این بند گنجانده شود همچنین مد نظر 

داشته باشید برنامه آموزشی پیشنهادی باید توانمندی های طرح شده در این بند را پوشش دهد.  

 رشتههاي همپوشان و ميزان همپوشاني با اين رشتهها به تفكيك هر رشته رابيان كنيد.

میزان همپوشانی در 

شرح وظایف حرفه ای

میزان همپوشانی در محتوای 

برنامه آموزشی
نام رشته همپوشان ردیف

۱

آيا با تصويب اين رشته نياز به اصالحات در محتوا و يا شرح وظايف حرفه اي رشته هاي ديگر وجود دارد؟
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امكان  ادامه تحصيل دانش آموختگان اين رشته در چه رشته هايي وجود دارد؟

برای رشته های غیر از دکترا ضورری است که ذکر گردد. 

 جامعه (بيمار، نمونههاي آزمايشگاهي، شاغلين حرف و نمونههاي غذايي، دارويي، آرايشي و غيره) مورد 
نياز كه براي آموزش بايد در دسترس باشند.

مهم ترين عرصه هاي مورد نياز براي راهاندازي رشته كدامند؟

 مهمترين تجهيزات سرمايه اي مورد نياز براي راهاندازي رشته كدامند؟

 داليل صرفه اقتصادي راهاندازي اين رشته را بيان كنيد.

داللیل اقتصادی راه اندازی رشته باید دبا توجه به هزینه های کنونی عدم پاسخدهی به نیاز هدف رشته یا 

پاسخگویی نامناسب در وضعیت کنونی و مزیت نسبی مقطع پیشنهادی نسبت به ارائه رشته در مقطع پایین 

تر، دوره های کوتاه مدت و مقاطع باالتر باید توضیح داده شود. اگر به طور خاص مطالعات هزینه اثربخشی 

در مورد خدمات ارائه شده توسط فارغ التحصیالن رشته در سایر کشورها موجود است ذکر گردد. 

 در حال حاضر متخصصين موجود در اين رشته كه واجد مدرك معتبر مرتبط هستند و در كشور حضور 
دارند، چند نفر هستند؟

چنانچه نياز به تدوين برنامه كشوري باشد، لطفاً مشخصات (نام و نام خانوادگي – رتبه – دانشگاه) ۵ الي ۷ 
نفر متخصص باتجربه را از دانشگاههاي سراسر كشور اعالم نماييد تا در صورت نياز از نظراتشان در كميته 

تدوين برنامه بهرهگيري شود. 
*** نکته : تجربه مرتبط افراد و اساتید در زمینه رشته پیشنهادی در  پانویس جدول ذکر گردد. )

توليدات علمي و فكري

جوايز  علمي كتاب ISI مقاله

سنوات كار در موضوع 

مربوطه

رتبهي 

دانشگاهي

مدر ك 

مرتبط با دوره
نام و نامخانوادگي
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 خواهشمند است موارد زیر توسّط مدیر یا پیگیریکنندهی محترم برنامه تکمیل شود : 

نام و نامخانوادگی : 

مدرك تحصیلی : 

دانشگاه : علوم پزشکی ایران 

گروه آموزشی : 

رتبهی دانشگاهی :

سنوات کار بر روی موضوع مورد بحث : ---------

تلفن ثابت و نمابر : 

تلفن همراه : 

نشانی الکترونیک : 

دیگر بالندگیها یا ویژگیهای قابل ذکر را ذکر نمایید.

مستندات مرتبط با تجربیات و کارگاه ها و دوره های گذرانده شده و برگزار شده مرتبط با دوره پیشنهادی 

ذکر گردد. 

----------------------------------------------------------------------------

محلّ امضاء مدیر یا پیگیریکنندهی برنامه :


