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    کشور یتوسعه یبرنامه درششمین سالمت بخش کمی و کلی اهداف 

 

 مقدمه

به  و رهبری معظم مقام ابالغی سالمت، کلی هایسیاست اجرای بر تأکیدششم با  یدر برنامه یبهداشت، درمان و آموزش پزشک فصل
 مهمترین بر مشتملسند  اینشده است.  یهته پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارتدر  سالمت یتتول نقش  یفایدر ا یلمنظور تسه

 اسالمی جمهوری انداز چشم سند خصوصا باالدستی، اسناد تحقق راستای در که است سالمت بخش کارکردی هایحیطه کمی و کلی اهداف
 است.  گردیده تهیه یربطذ یهابراساس نظر معاونت و سالمت کلی هایسیاست و 4141افق   در ایران
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 2  صفحه

 برنامه ششمدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اهداف کلی 

 توسعه

ف
ردی

 

 پایان برنامه ششم وضع موجود واحد اهداف کلی

4 
 47 49 سال به زندگیافزایش امید 

رتبه کشور در 
 منطقه

12 6 

۲ 
 %2/42 %46 نسبت از دالی کاهش بار بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر

۳ 
 4/5 49/4 عدد ارتقای شاخص توسعه کودکان

1 
 %63 %93 درصد دسترسی به سبد مطلوب غذایی

 حفاظت مالی ۵
 %93 %56 درصد پرداخت از جیب

 %1 %39/9 درصد با هزینه های فاجعه بارسالمتمواجه  خانوارهای

پوشش فراگیر در دسترسی عادالنه به خدمات  ۶
 درمانی با کیفیت 

 5/9 49/2 نسبت نیروی انسانی به تخت

 5/2 52/1 نسبت تخت به هزار نفر جمعیت
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ف
ردی

 
 پایان برنامه ششم وضع موجود واحد اهداف کلی

۷ 
 و ملزومات زیستی، محصوالت واکسن، دارویی، های فرآورده و مواد تولید زمینه در خوداتکایی

 پزشکی دارای کیفیت و استاندارد معتبر تجهیزات
 درصد خودکفایی

 شاخص کیفیت

(GMP 

approval) 

         53 

5% 

43 

45% 

 

۸ 

 

 سالمت باروری و فرزندآوری

 45/1 7/1 نسبت نرخ باروری کلی

 5/54 54/94 درصد زایمان های طبیعی

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 در سنتی طب یشده تأیید درمانی خدمات ادغام
  سالمت خدمات ارائه نظام

 یشده دهنده خدمات تأییدخانه های بهداشت ارائه

 طب سنتی

 45 3 درصد

تعداد مراکز ارایه فرآورده های طبیعی، سنتی و 
 گیاهان دارویی

 533 23 تعداد

درصد موسسات پزشکی بخش خصوصی 
 دهنده خدمات طب سنتیارائه

 25 3 درصد

 
دهنده خدمات طب های دولتی ارائهبیمارستانتعداد 

 سنتی

 43 3 تعداد

 153 23 تعداد دهنده خدمات طب سنتیهای دولتی ارائهتعداد کلینیک
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ف
ردی

 
 پایان برنامه ششم وضع موجود واحد اهداف کلی

44 
 به پاسخ برای پزشکی علوم آموزش توسعه

 سالمت نظام نیازهای
های توسعه ای خود را  برنامه که دانشگاههایی تعداد

نوآوری در آموزش بر مبنای بسته های تحول و 
 . اند علوم پزشکی بازمهندسی و اجرا نموده

 تعداد

 

3% 133% 

تعداد حیطه  علمی در حیطه های دانش علوم پزشکی در منطقه مرجعیت به یابی دست 44
 سرآمدی

- 13 

 

4۲ 

 

 حوزه در انسانی منابع سازیظرفیت
 سالمت هایپژوهش

 در ایرانی پزشکی علوم محققان تعداد افزایش

 جهان دانشمندان برترین درصد یک بندیرتبه

 Essential Science Indicators (ESI)   توسط

 95 27 تعداد

 شاخص با ایرانی پزشکی علوم محققان تعداد افزایش

h اساس بر باالتر و 15 معادل Scopus 

 933 233 تعداد

 

4۳ 

 

 سالمت تحقیقات کیفی ارتقای

افزایش تعداد مقاالت پراستناد در حوزه سالمت بر 

 ESIاساس 

 233 163 تعداد

افزایش تعداد مجالت علوم پزشکی نمایه شده در 

PubMed   وScopus  

 133و133 43و  43 تعداد

ارتقا کیفیت و تامین شایسته معیشت  41
 دانشجویان

 1133333 433،333 متر مربع توسعه فضاهای خوابگاهی

 در ایرانی اسالمی فرهنگ تعمیق و توسعه 4۵

 دانشگاهها
های افزایش نرخ مشارکت دانشجویان در فعالیت

 فرهنگی و ورزشی

 27 7 درصد
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 5  صفحه

ف
ردی

 
 پایان برنامه ششم وضع موجود واحد اهداف کلی

 7  درصد تولید ناخالص داخلیافزایش سهم سالمت از  وری کل عوامل سالمتافزایش بهره 4۶

 93   افزایش بودجه دولت از کل منابع سالمت

واحدهای واگذار شده به نهادهای افزایش تعداد 
 (غیر دولتیعمومی و مردمی)

 6 2 درصد
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 زندگی به امید : افزایش4 هدف کلی

 اهداف کمی: 

اهداف کلی بخش/ 

 فرا بخش

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

3131 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

 

ش امید
افزای

 
به 

 
زندگی

 

در صدهزار تولد  51کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر از 
 51 .5 5.81 51 .5 5.81 در صد هزار تولد زنده  زنده 

 در هزار تولد زنده 1کاهش مرگ نوزادان به کمتر از 
 981 185 .18 . 81. 51 میزان در هزار تولد زنده

در  51ماه به کمتر از  11تا  5کاهش میزان مرگ کودکان 
 5581 5581 5181 5989 .518 51 زنده تولد هزار در میزان موالید زندههزار 

سال(  11تا  11کاهش نسبی احتمال مرگهای زودرس )
تا پایان برنامه  %51ناشی از بیماریهای غیرواگیر به میزان 

 ششم
 .1/5 .1/5 5/51 9/51 1/51 .5/5 درصد

پایان تا  %51سال به مقدار  11تا  11کاهش میزان مرگ 
 5/515 1/511 511/. 1/5.1 9/5.1 5/515 در صدهزار نفر جمعیت برنامه ششم
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 خطر عوامل و غیرواگیر های بیماری بار :  کاهش۲هدف کلی 

  :کمی اهداف

اهداف کلی بخش/ 

 فرا بخش

وضعیت در پایان  هدف کمی

 3131سال 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

 
ی از بیماریها و عوامل خطر

ش بار ناش
کاه

 

 %1کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر به میزان 
 %1585 -- -- -- -- %.1 درصد تا پایان برنامه

 برنامه پایان تا درصد 1 میزان به واگیر های بیماری بار کاهش
درصد از 

DALYs 
181% -- -- -- -- 185% 

 تا پایان برنامه ششم %51ناشی از حوادث ترافیکی به میزان کاهش مرگ 
 55/. 5/59 51/. 51/. 1/51 1/55 در صد هزار نفر

سال پایه تا پایان  %1کاهش بار ناشی از حوادث ترافیکی حداقل به میزان 
 برنامه ششم

 1/1 1/. ./5 ./9 ./1 1/1 در هزار نفر

درصد  زنده تولد هزار در 51 از کمتر به نوزاد زایمانی صدمات میزان کاهش
آسفیکسی 
 هنگام تولد

55 51 1 . 1 . 

درصد تا  51افزایش توان مقابله با حوادث و بالیای انسان ساخت به میزان 
 پایان برنامه

 %9 %9 %9 %9 %9 %51 درصد

کاهش بروز بیماری های ارثی، ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی اولویت 
 15111 11111 91111 95111 91111 91111 مورد/ سال دار

 %1 زانمی به سالمندان در واگیر غیر و واگیر شایع بیماریهای درصد کاهش
 پایه سال

 %1 %9 %1 %5 %5 - درصد
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اهداف کلی بخش/ 

 فرا بخش

وضعیت در پایان  هدف کمی

 3131سال 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

ارتقای توان نظام سالمت در مقابله با حوادث غیر مترقبه )سیل، زلزله، رانش، 
درصد تا پایان  91به میزان  5طوفانهای گرد و غبار و..( طبیعی در سطح 

 %. %. %. %. %. %51 درصد برنامه

ارتقای توان نظام سالمت در مقابله با حوادث غیر مترقبه )سیل، زلزله، رانش، 
درصد تا  11به میزان   1و  5طوفانهای گرد و غبار و...(طبیعی در سطح  

 %. %. %. %. %. %11 درصد پایان برنامه

 وپزشکی،پرت مراکز رادون،) غیریونیزان و یونیزان تشعشعات برابر در حفاظت
 شدت به ایه فرکانس الکترونیکی، ارتباطات خورشیدی، فرابنفش پرتوهای

 %11 میزان به( پایین
 %.. %.1 %11 %95 %19 %.5 درصد

 %1. %1. %11 %1. %11 %51 درصد افزایش میزان پوشش بازرسی بهداشت حرفه ای ازکارگاه 

توسعه محیطهای کار سالم و تسریع آن با برقراری تسهیالت بیمه ای از 
 طریق اجرای کامل برنامه مشاغل سخت وزیان آور و در پیوست سالمت 

 %1. %1. %11 %91 %11 - درصد

 %511 %511 %11 %1. %11 - درصد آور توسعه مراقبتهای پزشکی شاغلین در مشاغل سخت و زیان

تا  %51بهداشت حرفه ای از طریق بخش خصوصی به  توسعه ارائه خدمات
 پایان برنامه

 %51 %.5 %. %9 %5 --- درصد

تا پایان  %.5کاهش مواجهات مخاطره آمیز با آالینده های محیط کار به 
 برنامه

 %51 %51 %51 %55 %55 %51 درصد

 پایان تا %1.  به خاص مشاغل به ای حرفه بهداشت خدمات ارائه افزایش
 %1. %.1 %11 %.. %1. %11 درصد برنامه
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 4  صفحه

اهداف کلی بخش/ 

 فرا بخش

وضعیت در پایان  هدف کمی

 3131سال 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

به میزان  5افزایش میزان بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاههای درجه 
 15 11 .. .. 9. 5. درصد سال پایه تا پایان برنامه51%

 1به میزان  5افزایش میزان بازرسی بهداشت حرفه ای از کارگاههای درجه 
 سال پایه تا پایان برنامه %

 1. .. 1. .. 1. 9. درصد

افزایش دسترسی کارفرمایان به خدمات بهداشت حرفه ای   از طریق  
 شرکت های خصوصی بهداشت حرفه ای

 %11 %91 %91 %11 %51 - درصد

ها و واحدهای ای ارائه شده به کارگاهاعتباربخشی خدمات بهداشت حرفه
 %1. %1. %11 %1. %11 %91 درصد استانیشغلی از طریق  آزمایشگاههای بهداشت حرفه ای منطقه ای و 

 %51کاهش مواجهه شاغلین با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی به میزان 
 سال پایه تا پایان برنامه 

 51 59 51 .5 51 .5 درصد

از کارگاههای  % 1های شیمیایی محیط کار در حذف و یا کاهش آالینده
 مشمول تا پایان برنامه 

 . 51 55 55 51 51 درصد

آمیز محیط کار به میزان کاهش نسبت شاغلین در مواجهه با صدای مخاطره
 51 59 51 .5 51 .5 درصد سال پایه تا پایان برنامه 1%

 تا پایان برنامه %11افزایش درصد شاغلین دارای پرونده پزشکی به 
 %11 %11 %15 %91 %91 %91 درصد

 1 1 1 1 1 55 تعداد کنواسیون روتردامحذف کامل آزبست از محیط کار در راستای 

 1 1 .5 51 .1 99 تعداد در راستای کنواسیون میناماتا 5151حذف کامل جیوه از محیط کار تا سال 

 ایه محیط در سالمت بر موثر محیطی عوامل به منتسب شاخصهای ارتقاء
 %11 %1181 %15 %11 %.9 %91 درصد برنامه پایان تا پایه سال % 51 میزان به جمعی و خانواده، آموزشی جامعه،
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 13  صفحه

اهداف کلی بخش/ 

 فرا بخش

وضعیت در پایان  هدف کمی

 3131سال 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

های عمومی و های جامعه و مکانارتقاء سیستم نظارت بهداشتی بر محیط
 %511 %11 %11 %1. %1. %11 درصد تا پایان برنامه  % 11مراکز توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی به میزان 

 ساله 55کودکان  DMFTارتقا شاخص  
 5 - - - - 11/5 درصد

 ساله فاقد پوسیدگی دندان 55افزایش نسبت کودکان 
 %1. - - - - %11 درصد
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 کودکان توسعه شاخص ارتقای: ۳هدف کلی

  :کمی اهداف

اهداف کلی بخش/ 

 فرا بخش

 هدف کمی
وضعیت در پایان 

 3131سال 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

 

ی
ارتقا

 
ص

شاخ
 

توسعه
 

کودکان
 و 

ت
الم

س
 

مادران
  نوزادان مراقبت های بخش در تکاملی مراقبت بهبود 

 11 .18. 11 1189 .918 %1185 درصد

 (ECDارتقا رشد و تکامل همه جانبه کودکان )

 1811 1815 18.1 .181 51855 --- درصد

افزایش کودکانی که در بدو ورود به مدرسه درجه 
نسبت به سال پایه تا  %51تکاملی مطلوب دارند حداقل 

 .981. 9859. 1815. 1815. 58.1. --- درصد پایان برنامه
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 غذایی مطلوب سبد به دسترسی: 1هدف کلی 

  :کمی اهداف

اهداف کلی 

 بخش/ فرا بخش

 هدف کمی
وضعیت در 

پایان سال 

3131 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

 

ی
دسترس

به 
 

سبد
 

ب
مطلو

 
غذایی

 

 5 9/5 1/5 5 1/5 1 درصد کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن دارای مصرف مستقیم خوراکی

کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغن مصرفی با کاربرد در فرموالسیون مواد  

  غذایی
 1 9 1 . . 51 درصد

 %03به میزان هش درصد نمک در فرموالسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتیکا
سرانه مصرف روزانه 

 به گرم
55 5185 181 .8. .85 181 

 %3 %3 %3 %3 %52 %84 درصد  69سال  تاحذف روغن جامد مصرف خانوار در کشور 

 62 63 42 43 02 03 درصد درصد پو شش برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک

 53 درصد کاهش درصد قند های ساده در فرموالسیون مواد غذایی و آشامیدنی صنعتی  
.9 

گرم در 
 روز

.5 
گرم در 

 روز

.1 
گرم در 

 روز

گرم  .1
 در روز

1. 
گرم در 

 روز
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اهداف کلی 

 بخش/ فرا بخش

 هدف کمی
وضعیت در 

پایان سال 

3131 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

پوشش برنامه پایش باقیمانده سموم آفت کش و کودهای شیمیایی در محصوالت  

 پر مصرف و پر خطر

  

 62 43 92 23 02 1 درصد

های گوشتی و های لبنی و فراوردهواحدهای تولید کننده فراوردهافزایش تعداد  

 غذایی مواد ایمنی مدیریت دارای نظام دریایی
 11 91 11 51 51 91 عدد

قالم مواد غذایی و آشامیدنی با ارزیابی خطر باال تحت پوشش برنامه کنترل تعداد ا

 PMS در سطح عرضه
 11 1. 11 1. 11 51 عدد

در صد عدم انطباق محصوالت غذایی و آشامیدنی در برنامه پایش محصوالت در 

 )در صد(PMS سطح عرضه
 1 . 1 . 1 53 درصد

واحد های تولید کننده مواد غذایی با درجه عالی و بسیار خوب به کل واحد نسبت 

 )در صد(PRPs های تولید کننده بر مبنی درجه بندی
 1. 1. 11 11 91 91 نسبت

 Risk داد محصوالت غذایی و آشامیدنی که از طریق تجزیه و تحلیل خطرتع

Analysis حد مجاز آن بر اساس شرایط بومی ایران تعیین شده است. 
 1 9 1 5 5 1 عدد
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اهداف کلی 

 بخش/ فرا بخش

 هدف کمی
وضعیت در 

پایان سال 

3131 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

واحد های تولید کننده مواد آرایشی و بهداشتی با درجه عالی و بسیار خوب  نسبت

 )در صد(PRPs به کل واحد های تولید کننده بر مبنی درجه بندی
 11 11 91 91 11 11 نسبت

 511 11 11 11 11 51 درصد استقرار کامل سامانه شناسه گذاری و کنترل اصالت فراورده ها

و بهداشتی با ارزیابی خطر باال تحت پوشش برنامه کنترل  داد اقالم موادآرایشیتع

 PMS در سطح عرضه
 91 91 11 11 51 51 عدد
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 مالی : حفاظت۵ هدف کلی

 اهداف کمی:

 

 

 

 اهداف کلی بخش/

 فرابخش

وضعیت در  هدف کمی/شاخص

پایان سال 

3131 

 های برنامه ششمسال

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

ت 
حفاظ

ی از شهروندان در برابر 
مال

ت
الم

ی س
هزینه ها

 11 19 11 99 11 .1 درصد کاهش پرداخت از جیب مردم 

کاهش درصد مواجهه با هزینه های کمر 

 شکن سالمت
 5 581 5 581 1 1811 درصد
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 با درمانی خدمات به عادالنه دسترسی در فراگیر : پوشش۶ هدف کلی

 کیفیت

 اهداف کمی :

 

 اهداف کلی بخش/

 فرابخش

وضعیت در پایان  هدف کمی/شاخص

 3131سال 

 های برنامه ششمسال

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

ش فراگیر و دسترسی عادالنه آحاد جامعه 
پوش

ت
ت باکیفی

الم
ی س

ت ها
ت و مراقب

به خدما
 

 5/2 9/2 1/2 4/1 4/1 52/1 درصد نفر جمعیت 1333افزایش نسبت تخت به 

نسبت کل نیروی انسانی به  افزایش 
 هرتخت

 5/9 9/9 2/9 1/9 4/2 49/2 درصد



 

   کشور یتوسعه یبرنامه درششمین سالمت بخش کمی و کلی اهداف

 14  صفحه

 دارویی، های فرآورده و مواد تولید زمینه در خوداتکایی: ۷ هدف کلی

پزشکی دارای کیفیت و  تجهیزات و ملزومات زیستی، محصوالت واکسن،

 استاندارد معتبر

  :کمی اهداف

اهداف کلی بخش/ فرا 

 بخش

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

3131 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

 

 دتولی زمینه در خوداتکایی
 های فرآورده و مواد
 محصوالت واکسن، دارویی،

 و ملزومات زیستی،
 دارای پزشکی تجهیزات

 رمعتب استاندارد و کیفیت

درصد کل  15دستیابی سهم ریالی داروهای تولید داخل به 
 بازار دارویی کشور

 درصد
.1 .. .1 11 15 15 

 91دستیابی سهم ریالی تجهیزات پزشکی تولید داخل به 
 درصد کل بازار دارویی کشور

 91 .1 11 15 .5 51 درصد

افزایش سهم سرمایه گذاری خارجی در صنایع دارویی به 
 درصد کل سرمایه گذاری 51میزان حداقل 

 51 . . 9 5 1 درصد

 ./5ه بتولید داخل معتبر بین المللی  داروهایافزایش تولید 
 کل بازار

 5 1/. 1/. 9/1 5/1 5/1. درصد
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اهداف کلی بخش/ فرا 

 بخش

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

3131 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

صنایع  %51برای حداقل  PIC/sانطباق با ضوابط بازرسی 
 دارویی کشور

 51 51 51 51 1 1 درصد

کسب استانداردها و تاییدیه های کیفی بین المللی توسط 
 دارویی کشوردرصد صنایع  51حداقل 

 51 . . 9 5 5 درصد

مولکول جدید دارویی دارای فناوری باال و  51ثبت حداقل 
 بیولوژیک

 51 51 .5 55 . 1 عدد

شرکت دارویی دانش بنیان  51شکل گیری حداقل 
 خصوصی در حوزه واکسن و داروهای بیولوژیک

 51 55 51 51 51 . عدد

 5 5 1 1 1 1 عدد اایرانی در سایر کشورهپایگاه تولید دارو با برند  1تاسیس 

فرآورده های  %51برای حداقل  PMQCانجام مطالعات 
 موجود در بازار

 51 51 51 1 1 1 عدد

دستیابی به شاخص نیروی انسانی)بازرس و کارشناس فنی 
و نظارت و بررسی و ثبت( یک نفر برای هر صد فرآورده در 

 بازار
 5 181 .18 181 .18 181 نسبت
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 فرزندآوری و باروری : سالمت۸ هدف کلی

 اهداف کمی:

اهداف کلی 

 بخش/ فرا بخش

 هدف کمی
وضعیت در پایان 

 3131سال 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

 
ی

ی و فرزندآور
ت بارور

الم
ی س

ارتقا
 

 1181 1.81 1181 1981 1181 91811 درصد طبیعی درصدزایمان افزایش

 میزان افزایش بارداری های برنامه ریزی شده
سال  DHSبرمبنای 

5119 
افزایش5% افزایش5%  افزایش5%  افزایش5%  افزایش5%   

ی در چارچوب  افزایش رضایتمندی از زندگی زناشوی
درصد سال پایه تا  51سالمت باروری و جنسی به میزان 

 پایان برنامه
 درصد

بررسی وضعیت موجود در 
5119سال   

افزایش5% افزایش5%  افزایش5%  افزایش5%  افزایش5%   

درصد در  1کاهش شیوع ناباروری های اکتسابی به میزان 
 مقایسه با سال اول برنامه

 درصد
انجام بررسی در سال پایه 

 برنامه
درصد  5

 کاهش
درصد  5

 کاهش
درصد  5

 کاهش
درصد  5

 کاهش
درصد  5

 کاهش

زایمان به میزان کاهش عوارض ناشی از بارداری ،سقط و 

 درصد تا پایان برنامه 1

هزار تولد 

 زنده
. 18. 185 .8. .81 .85 
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 ارائه نظام در سنتی طب یشده تأیید درمانی خدمات ادغام: 9هدف کلی 

 سالمت خدمات

 :کمی اهداف

اهداف کلی بخش/ 

 فرا بخش
 واحد هدف کمی

وضعیت در پایان 

 39سال 

 های برنامه ششموضعیت در پایان سال

3131 3131 3131 3131 3133 

ی تأیید شده
ت درمان

ادغام خدما
ی در نظام ارائه 

ب سنت
ی ط

ت
الم

ت س
خدما

 

 طب سنتی یشده دهنده خدمات تأییددرصد خانه های بهداشت ارائه
 11 11 11 51 1 1 درصد

 تعداد مراکز ارایه فرآورده های طبیعی، سنتی و گیاهان دارویی
 111 911 511 1. 91 51 تعداد

 دهنده خدمات طب سنتیدرصد موسسات پزشکی بخش خصوصی ارائه
 51 51 51 51 1 1 درصد

 دهنده خدمات طب سنتیهای دولتی ارائهتعداد بیمارستان
 11 1. 91 51 55 1 تعداد

 دهنده خدمات طب سنتیهای دولتی ارائهتعداد کلینیک
 511 511 1. 1. 91 51 تعداد
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 نظام نیازهای به پاسخ برای پزشکی علوم آموزش توسعه :44هدف کلی 

 سالمت

 :کمی اهداف

اهداف کلی 

 بخش/ فرا بخش

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

3131 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

 

توسعه
 

ش
آموز

 
علوم

 
ی

پزشک
 

ی
برا

 
پاسخ

به 
 

ی
نیازها

 
نظام

 

ت
الم

س
 

 

 عهتوس برنامه که دانشگاههاییتعداد  افزایش
 همنطق های مزیت بر مبتنی را خود های رشته

 . اند نموده ارائه ماموریتشان و ای

 
 تعداد

 

 
1% 

 
11% 

 
511% 

 

 
 استمرار

 
 استمرار

 
 استمرار

 روهگ شده بازنگری های تعداد برنامه  افزایش
 سالمت نظام نیازهای بر مبتنی پزشکی

 استمرار برنامه استمرار برنامه استمرار برنامه %511 %11 %51 تعداد

 دوره که علمی هیأت اعضای تعداد افزایش
 رشته جدید های مدل از استفاده آموزشی
 .کنند می سپری را پزشکی آموزش

درصد به 
ازای 
 دانشگاه

 اولین برگزاری 1
 برای دوره

اعضای  51%
 هیات علمی

 ظرفیت افزایش
 به پذیرش

 %91 میزان
 سال به نسبت

 پایه

 ظرفیت افزایش
 میزان به پذیرش

 به نسبت 51%
 قبل سال

 ظرفیت افزایش
 به پذیرش

 %1. میزان
 سال به نسبت

 پایه

 افزایش
 ظرفیت
 به پذیرش

 %511 میزان
 الس به نسبت

 پایه
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اهداف کلی 

 بخش/ فرا بخش

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

3131 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

و یا برنامه آموزشی )بین رشته   رشته افزایش
 تیباالدس اسناد بر مبتنی و هدفمند جدیدای( 

 .شوند می اندازی راه که

 11 91 11 51 51 51 تعداد

 ایه برنامه  کننده برگزار دانشگاههای نسبت
 انگیزش و حساسیت ایجاد جهت آموزشی
 ان،دانشجوی اساتید، سیاستگذاران، در مناسب

 هرچه تحقق منظور به خدمات کنندگان ارائه
 ینتعی و جامعه نیازهای به پاسخگوئی بهتر

 کل به سالمت اجتماعی های کننده
 دانشگاهها

 
 

 نسبت

 
 

1 

 

 

51 

 

 

91 

 
 
.1% 

 
 
511% 

 
 

  استمرار

 آمایش اجرایی  های سیاست تحقق میزان
 دانشگاهها اختیارات ارتقاء برنامه و سرزمین

 استمرار استمرار استمرار %511 %11 1 درصد

 ای منطقه کالن های دبیرخانه افزایش
  شده تشکیل

 استمرار فعالیت استمرار فعالیت استمرار فعالیت استمرار فعالیت استمرار %511 تعداد
 فعالیت

 های مجتمع و آموزشی مراکز تعدادافزایش 
 هب نسبت شده تاسیس سالمت عالی آموزش

 نظر مورد تعداد کل

 افزایش درصد ده تعداد
 به نسبت51%

 پایه سال

 افزایش
 به نسبت51%

 پایه سال

 افزایش
 به نسبت51%

 پایه سال

 افزایش
 به نسبت51%

 پایه سال

511% 

 رد غیردولتی بخش گذاری سرمایه نسبت
 دولتی بخش به سالمت عالی آموزش حوزه

 درصد 51 درصد 51 از کمتر نسبت
 به افزایش

 سال نسبت
 پایه

 درصد 51
 به افزایش

 سال نسبت
 پایه

 افزایش درصد 51
 سال نسبت به

 پایه

 درصد 51
 به افزایش

 سال نسبت
 پایه

 درصد 11
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اهداف کلی 

 بخش/ فرا بخش

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

3131 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

      و مهارتی آموزش های رنامهافزایش ب
 شده اعتباربخشی ای حرفه

 511 511 11 11 51 1 تعداد

 مداوم آموزش های برنامه و راکزافزایش م
 شده اعتباربخشی

 951 911 111 111 11 1 تعداد

 مجری و شده اعتباربخشی مراکزافزایش 
  ای حرفه و مهارتی های آموزش

 511 1. 11 51 51 1 تعداد

 مجری مراکز در فعال فراگیرانافزایش  
 تربیت و ای حرفه و مهارتی های آموزش

 حدواسط نیروهای

 55111 111. 9111 5111 511 1 تعداد

 بین های برنامه که هایی دانشگاه تعداد نسبت
 کل به اند داده انجام را آموزش سازی المللی

 هدف دانشگاههای

 استمرار فعالیت استمرار درصد 511 درصد 1. درصد 91 درصد 51 نسبت
 فعالیت

 هب شده ترجمه های کوریکولوم تعداد نسبت
 مصوب کوریکولومهای کل

 استمرار فعالیت استمرار فعالیت استمرار فعالیت استمرار درصد 511 درصد 51 نسبت
 فعالیت

 رااج حال در مشترك های برنامهتعداد  افزایش
 خارجی های دانشگاه با

به  تعداد
ازای هر 
منطقه 
 آمایشی

 برنامه 51 برنامه 51 برنامه 51 برنامه 51 برنامه 1 صفر
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اهداف کلی 

 بخش/ فرا بخش

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

3131 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

 اهدانشگ در خارجی دانشجویان پذیرش نسبت
 رفتهپذی دانشجویان کل به پزشکی علوم های
  سال هر در شده

 %1 %9 %1 %5 %5 ددرص نیم از کمتر نسبت

 بتث پزشکی علوم دانشگاههای تعداد نسبت

 بهEducation Iran  پورتال در شده
  برنامه هدف دانشگاههای تعداد کل

 استمرار فعالیت استمرار فعالیت استمرار فعالیت استمرار فعالیت استمرار درصد 511 نسبت
 فعالیت

 که هایی دانشگاهتعداد  افزایش

 مورد آنها المللی بین اعتباربخشی

 .گیرد می قرار تایید

 دانشگاه . دانشگاه . دانشگاه 1 دانشگاه 9 دانشگاه 5 دانشگاه 5 تعداد

 آموزش های دانشکدهتعداد  افزایش

 راه مجازی آموزش مراکز یا مجازی

 شورای مصوبه با  شده اندازی

 گسترش

 11 11 11 51 51 51کمتر از  تعداد

 آموزشی های رشته افزایش  

 متصل تخصصی فوق و تخصصی

 و کارپوشه الکترونیک شبکه به شده

 کارنما

 
 درصد

 استمرار استمرار استمرار استمرار 511 1
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اهداف کلی 

 بخش/ فرا بخش

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

3131 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

 آموزش علمی هیات اعضای نسبت

 صالحیت ارزیابی زمینه در دیده

  کل به ای حرفه

 استمرار 11 1. 1. 11 51 نسبت
 فعالیت

 پزشکی آموختگان دانش نسبت

 قبولی گواهی که سال هر در عمومی

 دریافت ای حرفه صالحیت آزمون

   کل به اند کرده

 511 511 511 11 1 1 نسبت

 موسسات و دانشگاهها نسبت

 اعتباربخشی پزشکی علوم آموزش

  کشور در شده

 استمرار استمرار استمرار استمرار %511 صفر نسبت

 درمانی آموزشی مراکز نسبت

 و استان هر در شده اعتباربخشی

  کشور

 استمرار استمرار استمرار استمرار %511 صفر نسبت

 آموزشی های برنامه نسبت

 کل به کشور در شده اعتباربخشی

 ها برنامه

 استمرار استمرار استمرار استمرار %511 %1. نسبت
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اهداف کلی 

 بخش/ فرا بخش

وضعیت در  هدف کمی

پایان سال 

3131 

 سالهای برنامه ششم

 3133 3131 3131 3131 3131 واحد عنوان

 مرجع های آزمایشگاه افزایش 

 کالن در شده اندازی راه       آموزشی

 کشور های منطقه

+تعداد تعداد

 سال پایه

1 5 9 . . 51 

 اندازی راه های پورتال تعداد نسبت

 معاونت یافته ارتقاء یا و شده

 های دانشکده/ دانشگاه و آموزشی

 هدف به پزشکی علوم

  استمرار 511 11 1. 91 11 نسبت
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 علمی مرجعیت به یابی دست:  44هدف کلی 

 اهداف کمی:

اهداف کلی بخش/ 

 فرا بخش
 واحد هدف کمی

وضعیت در 

 91پایان سال 

 های برنامه ششموضعیت در پایان سال

4۳9۵ 4۳9۶ 4۳9۷ 4۳9۸ 4۳99 

ت
دس

 
ی

یاب
به 

 
ت

مرجعی
 

ی
علم

 

 تعداد حیطه های مرجعیت دردانش علوم پزشکی در منطقه
حیطه 

 سرآمدی
 13 4 7 4 6 5کمتر از 
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 در انسانی منابع( capacity building) سازیظرفیت: 4۲هدف کلی 

 سالمت هایپژوهش حوزه

 :کمی اهداف

اهداف کلی بخش/ فرا 

 بخش
 واحد هدف کمی

وضعیت در پایان 

 39سال 

 های برنامه ششموضعیت در پایان سال

3131 3131 3131 3131 3133 

 

ت
ظرفی

ی
ساز

 (
cap

acity
 

b
u

ild
in

g
 )

منابع
 

ی
انسان

 
 در

حوزه
 

ش
پژوه

ی
ها

 
ت

الم
س

 

 یک بندیرتبه در ایرانی پزشکی علوم محققان تعداد افزایش

 Essential   توسط جهان دانشمندان برترین درصد

Science Indicators (ESI) 
 91 91 .1 11 15 .5 تعداد

 معادل h شاخص با ایرانی پزشکی علوم محققان تعداد افزایش

 Scopus اساس بر باالتر و 51
 111 5.1 5.1 591 551 511 تعداد
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 سالمت تحقیقات کیفی ارتقای: 4۳هدف کلی 

 :کمی اهداف

اهداف کلی بخش/ 

 فرا بخش
 واحد کمیهدف 

وضعیت در 

 39پایان سال 

 های برنامه ششموضعیت در پایان سال

3131 3131 3131 3131 3133 

ی
ارتقا

 
ی

کیف
 

ت
تحقیقا

 
ت

الم
س

 

 511 ..5 5.9 .51 511 5.1 تعداد ESIافزایش تعداد مقاالت پراستناد در حوزه سالمت بر اساس 

و   PubMedافزایش تعداد مجالت علوم پزشکی نمایه شده در 

Scopus  

 511و  511 .1و  11 .1و  11 19و  1. 15و  1. 11و  11 تعداد

High Quality Publication تعداد مقاالت منتشر شده :

که در  Scopus توسط دانشگاه های علوم پزشکی در پایگاه استنادی  

شود به کل یافت می SJRمجالت برتر هر رشته بر اساس شاخص  51%
 های علوم پزشکیمقاالت دانشگاه

 درصد
5151 

59% 

515. 

51% 

5151 

5.% 

515. 

51% 

5151 

5.% 

5151 

51% 

های المللی حوزه سالمت نسبت به کل پژوهشهای بینافزایش پژوهش

در گزارش  Int. collaboration )بر اساس شاخص  سالمت

 ( SCImagoسالیانه 

 .515 (%51) 5151 درصد
1/51% 

5151 

5.% 

515. 

1/5.% 

5151 

51% 

5151 

1/51% 
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 ارتقا کیفیت و تامین شایسته معیشت دانشجویان: 41هدف کلی 

 :کمی اهداف

اهداف کلی بخش/ 

 فرا بخش
 واحد هدف کمی

وضعیت در پایان سال 

39 

 های برنامه ششموضعیت در پایان سال

3131 3131 3131 3131 3133 

ارتقاء
 

ی
کم

 و 
ی

کیف
 

ت
معیش

 
دانشجویان

 

 هخوابگا اداره در دانشجویان اجرائی مشارکت
 دانشجوئی های

 %511 %1. %1. %91 %51 اجرائی دستورالعملهای تهیه خوابگاه یکباب

 5،511،111 5،151،111 191،111 1،111.. -- 111،111 مربع متر خوابگاهی فضاهای توسعه

 -- -- -- %511 %11 اعتبارسنجی شاخصهای تهیه خوابگاه یکباب دانشجویی خوابگاههای سنجی اعتبار

 -- -- -- %511 %11 اعتبارسنجی شاخصهای تهیه -- دانشجویی غذاخوریهای سنجی اعتبار

 -- -- -- %511 %11 اعتبارسنجی شاخصهای تهیه -- ورزشی فضاهای سنجی اعتبار

 %511 %11 %11 %51 دستورالعمل تهیه -- دانشجو نفر  دانشجویان تغذیه مطلوب الگوی اجرای

 هرتب خوابگاههای کیفی ارتقاء و بهسازی
 شده بندی

 %511 %11 %11 %51 -- -- خوابگاه یکباب

%1. %11 %91 %11 %51 %51 دانشجو نفر دانشجویان روان سالمت مستمر پایش  
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 دانشگاهها در ایرانی اسالمی فرهنگ تعمیق و : توسعه4۵هدف کلی

 :کمی اهداف

 

اهداف کلی بخش/ 

 فرا بخش
 واحد هدف کمی

وضعیت در پایان سال 

39 

 های برنامه ششموضعیت در پایان سال

3131 3131 3131 3131 3133 

توسعه
 و 

ق
تعمی

 
گ

فرهن
 

المی
اس

 
ی

ایران
 

 در
دانشگاهها

 

نظام جامع نظارت، ارزشیابی و رتبه  استقرار
 بندی فرهنگی دانشگاهها

 -- -- اجرای کامل استقرار تهیه و تدوین -- --

 -- -- اجرای کامل استقرار تهیه نرم افزار RFPتهیه  -- ایجاد سامانه رصد فعالیتهای فرهنگی

 -- -- توانمندسازی کارشناسان و مدیران فرهنگی
تهیه بسته های 

 آموزشی
51% 11% 11% 511% 

افزایش نرخ مشارکت دانشجویان در برنامه 
 های فرهنگی

-- .% 55% 5.% 51% 59% 5.% 

افزایش نرخ مشارکت دانشجویان در 
 فعالیتهای ورزشی

%55 . سرانه  5.% 51% 59% 5. 
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 وری کل عوامل سالمتافزایش بهره: 4۶هدف کلی

 اهداف کمی

 

اهداف کلی بخش/ 

 فرا بخش
 واحد هدف کمی

وضعیت در پایان سال 

39 

 های برنامه ششموضعیت در پایان سال

3131 3131 3131 3131 3133 

ش
افزای

 
بهره

ی
ور

 
کل

 
عوامل

 
ت

الم
س

    .  -- درصد افزایش سهم سالمت از تولید ناخالص داخلی 

    91   درصد افزایش بودجه دولت از کل منابع سالمت

 به شده واگذار واحدهای تعداد افزایش
 (دولتی غیر)مردمی و عمومی نهادهای

    .  5 درصد

       درصد پستهای سازمانیکاهش سقف 

ادراه واحدهای اجرایی به روش قیمت تمام 
 شده

    51  5 درصد

نسبت کارکنان با مدرك تحصیلی لیسانس 
 و باالتر

    .1  15 درصد

        کاهش سطح مدیریت ستادی

 

 


