
 ويژه نامه آموزشي مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391
فرايندهاي حیطه ارزشیابی

 تدوين نظام جامع علم و فناوري و آمايش سرزميني دانشگاه علوم پزشکي ارتش 
)طرح امام صادق-ع( 

دکتر عليرضا خوشدل، دکتر بنفشه درمنش، دکتر شهريار يزداني، دکتر نادر تقوي

مقدمه و بيان مسئله
چشم انداز 1404 نيروهاي مسلح و برنامه پنج ساله پنجم 
براي علم و  بلندي  ايران جايگاه  ارتش جمهوري اسالمي 
فناوري ترسيم مي کند و در همين راستا دستيابي به باالترين 
سطح سالمت در نيروهاي مسلح منطقه و مرجعيت علمي در 

طب نظامي از اهداف راهبردي اين اسناد است. 
دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران با الگو 
قراردادن سيره اهل بيت )ع( و شيوه علمي مکتب حضرت 
امام جعفر صادق عليه السالم با نام طرح امام صادق )ع( تنظيم 
و با تاييد هيات رئيسه محترم آجا جهت اجرا ابالغ مي نمايد. 

سياست هاي طرح عبارتند از: 
الف( استفاده از الگوهاي ايراني – اسالمي در توسعه علمي. 
ب( بهره گيري از روش هاي آموزشي مکتب امام صادق )ع( 
مشتمل بر نخبه پروري، تربيت آبشاري، شبکه هاي علمي، 
محوريت اخالق و تهذيب در کنار دانش، خود باوري وخود 
اتکايي علمي، تعامل باصاحبان دانش و حرف، گفتگوي 

علمي آزاد و ترويج کرسي هاي نظريه پردازي. 
انطباق روش هاي اجرايي بر امکانات و توان نيروي انساني. ج( 
آينده پژوهي وهمت عالي در دستيابي به مراتب عالي دانش.  د( 
سازو کارهاي مناسب بهره گيري از نخبگان و استعدادهاي  ه  ( 

درخشان. 
استفاده از ظرفيت علمي نيروهاي ارتش در کنار دانشگاه هاي  و( 

نيروهاي مسلح و خارج نيروهاي مسلح. 

تاکيد بر علوم کاربردي و مهارت هاي طب نظامي  ز( 
تاکيد بر علوم چند رشته اي و ميان رشته اي. ح( 

تمرکززدايي، اعتباربخشي و ارتقاء سطح کمي و کيفي  ط( 
نظارت. 

تبيين جايگاه گروه هاي آموزشي و مراکز پژوهشي به عنوان  ي( 
زيربناي آموزشي و پژوهشي دانشگاه

ض( توسعه هدفمند درجهت رفع نيازهاي نيروهاي مسلح 
و افزايش توانمندي سامانه بهداشت و درمان در اجراي 

ماموريت هاي محوله

اهداف
تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 در حوزه بهداشت و  1ـ 

درمان و آموزش پزشکي ارتش ج. ا. ا. 
اجراي بهينه برنامه پنجم توسعه ارتش در محور سالمت  2ـ 

و مرجعيت علمي در اين حوزه. 
انساني،  نيروي  سازماني،  مناسب  زيرساخت  ايجاد  3ـ 
تجهيزات و دانشي براي افزايش نرخ رشد ظرفيت هاي 

پژوهشي در بهداپ آجا. 

روش اجرا و نتايج
پس از تبيين راهبردهاي منطبق بر سياستها و اهداف طرح، 
تحليل جايگاه راهبردي دانشگاه مشتمل بر نقاط قوت و ضعف 
و فرصتها و چالشهاي توسعه علم و فناوري علوم طب نظامي 

محل اجراي فرآيند: مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارتش
گروه فرآيندي: قوانين، مقررات و ساختارهاي آموزشي

تاريخ اجرا )مدت اجراي فرآيند(: مهرماه 1389 تا بهمن ماه 1390
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ترسيم شد. بعد در دو حوزه آموزش و پژوهش محورهاي 
ساختار، نهادها، ارکان و فرآيندهاي مرتبط و متناسب با برنامه 
راهبردي تدوين شد. اولويتهاي علم و فناوري بر اساس آينده 
پژوهي و نياز سنجي سازماني تدوين شد. سپس نقشه راه 
دستيابي به علوم و فناوري هاي اولويت دار ترسيم و ضروريات 

اجرايي آنها فهرست شد. 
در حوزه آموزش علوم پزشکي سطح بندي نظام آموزشي و 
رشته ها و مقاطع طب نظامي اعم از دوره هاي طولي و عرضي 
)نظري، عملي، مهارتي، فيلد( تدوين شد و مراکز و عرصه هاي 
آموزشي تعريف شد. بر اساس اين نظام 100 برنامه اجرايي 
نگاشته شد و شيب پيشرفت برنامه براي سالهاي 1389 تا 

1399 تنظيم شد.
در مرحله آخر با توجه به آنکه عرصه فعاليت دانشگاه در 
بيانيه ماموريت دانشگاه به گستره کل کشور تعيين شده است، 
آمايش سرزميني مراکز آموزشي و پژوهشي دانشگاه با توجه به 
ظرفيتهاي ارتش و نيز توانمنديهاي ويژه دانشگاههاي منطقه اي 
در کشور پيش بيني و پيشنهاد شده است. بر اين اساس يگانهاي 
آموزشي-پژوهشي دانشگاه در 4 حوزه جغرافيايي ساماندهي 
شده و در قالب کنسرسيومهاي منطقه اي با دانشگاههاي اين 4 
حوزه همکاريها شکل مي گيرد تا بتواند به تربيت نيروهاي بومي 

و نيز مديريت آموزشهاي مادام العمر و حين خدمت بپردازد. 
در نهايت آمايش شامل يک مرکز جامع )شامل 3 پرديس(، 4 
واحد اقماري آموزشي، 6 واحد اقماري پژوهشي و يک واحد 
بين الملل ارائه شد )پيوست(. پايش مراحل اجرايي برنامه ها 
برابر آنچه براي سالهاي 1389 و 1390 پيش بيني شده بود با 
سرعت بيش از انتظار در حال انجام است و بازخوردهاي آن 

جهت کاليبراسيون برنامه استفاده شد.

سطح اثرگذاري
اين طرح نظام آموزشي بهداشت و درمان ارتش در سراسر 
کشور را در بر مي گيرد و داراي سطح اثرگذاري ملي است. 

انطباق با سياستهاي باالدستي
اين طرح نقشه اجرايي سند چشم انداز و برنامه راهبردي 
بهداشت و درمان نيروهاي مسلح و منطبق با رهنمودهاي 
فرماندهي کل قوا نگاشته شده و با توجه به محوريت آموزه هاي 

ديني و ملي در تدوين برنامه کامال بومي و اجرايي است.

استنتاج
طرح امام صادق )ع( نظام جامع علم و فناوري علوم پزشکي 
در ارتش جمهوري اسالمي است که تحقق سند چشم انداز 
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دکتر عليرضا خوشدل و همکاران 61تدوين نظام جامع علم و فناوري و آمايش سرزميني دانشگاه علوم پزشکي ارتش  )طرح امام صادق-ع( 

را در بازه زماني زودتر از 1404 نويد مي دهد.

معرفي فرآيند در نشريات و مجامع علمي
نسخه هاي اوليه و ويرايش 1390 طرح در همايش راهبردي 
دست اندرکاران بهداشت و درمان ارتش در کشور ارائه شده 
است. با توجه به سطح طبقه بندي محرمانه امکان انتشار عمومي 

آن در محافل غير نظامي وجود نداشته است.

تاييديه و ارزشيابي
اين سند پس از تاييد در شوراهاي آموزش و پژوهش دانشگاه 
و شوراي معاونين، در شوراي عالي دانشگاه هم به تصويب 

رسيده است و پس از طي مرحله آزمايش تا پايان سال 1390 
با تصويب و ابالغ فرماندهي محترم کل ارتش جهت اجرا تا 

تحقق کامل سند چشم انداز ابالغ مي گردد.

قابليت تعميم
ساير  براي  الگوبرداري  قابل  نقشه  اين  ترسيم  متدولوژي 

دانشگاهها و مراکز اموزشي پژوهشي است.

استمرار در برنامه آموزشي
اجراي برنامه تا سال 1404 ادامه خواهد داشت.
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