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 ياستيخالصه س

 در آموزش عالي سالمت دانشجونظام انتخاب  یارتقا

 

 
 

 دهيچک
هتای   در راستای تحقق سیاست   رانیا یاسالم یجمهور یشده توسط فرهنگستان علوم پزشک شنهادیراهبردها و اقدامات پ ،یاستیخالصه س نیدر ا

طالب علم، متدین، صالح و متعهد به نیازهای سالم  جامعته درممتوز     انیارتقا نظام انتخاب دانشجو یكلی سالم ، ابالغی مقام معظم رهبری برا

 .شود  یم هئسالم  ارا یعال
 

 ها و مدارس عالی مموز  پزشکی، مموز  عالی، پذیر  دانشگاه :ها كليد واژه

 

 مقام معظم رهبري
 اوستناظر به آینده و متعلّق به آینده است؛ آینده هم متعلّق به  دانشجو یعنی جوانِ طالب علمی كه آینده در دست اوست،

 

 مقدمه

طالب علم، متدین، صالح و متعهد بته نیازهتای ستالم      باید دانشجو

مفرینتی،   حتو  ت مفرینی، پویایی، نشاط، ارز  یها جامعه باشد و از ظرفی 

استادان و نظام دانشگاهی نیز باید نسب  . نوموری برخوردار باشدو  خالقی 

ندیشمند، مجاهد و به تربی  دانش مموختگانی دانشمند، مؤمن، خردمند، ا

انقالب  و اسالم مکتب ی الهی و انسانی، برگرفته ازها دارای انگیزهاهل عمل، 

اسالمی، برای خدم  در راستای تأمین، حفت  وارتقتای ستالم  متردم،     

نظتام انتختاب   این خالصه سیاستی بتا رویکترد تحتو  در    . اهتمام نمایند

اخالق پزشتکی و   های در مموز  عالی سالم ، متناسب با ارز  دانشجو

ی كلتی ستالم ،   هتا  در راستای تحقق سیاست  ، و اسالمی ای مداب حرفه

 .ابالغی مقام معظم رهبری تنظیم شده اس 

 

 راهبردها
 و خدمات سالم ؛ ها توسعه علوم، فنون، تحقیقات، مراقب  .1

با تأكیتد   ی اسالمی،ها ابتنای نظام انتخاب دانشجو بر تفکرات و ارز  .2

عدال  در ستالم ، عوامتل اجتمتاعی ستالم ،     بر عدال  مموزشی و 

  سالم ؛ می ای اسال اخالق پزشکی و مداب حرفه

  هماهنگی انتخاب دانشجو با نیازهای سالم  جامعه؛ .3

و در نظتر داشتتن    ها شناخ  استعدادها، رعای  عالیق، هدای  انگیزه .4

ی جسمی، روانی ، اجتماعی و معنوی داوطلبان، متناسب ها توانمندی

 سازی رقاب  بین داوطلبان؛ ی تحصیلی؛ و سالمها با رشته

 ی پرمتقاضی؛ها دن تقاضای اجتماعی، برای ورود به رشتهكرمنطقی  .5

استعداد )تحو  راهبردی در عوامل مهم تأثیرگذار در انتخاب دانشجو؛  .6

 ؛....(گزینی، مقاطع ورودی می، جنسی ، بوها سهمیه ،و عالقمندی

 

 اقدامات
ممتوز  عتالی ستالم  براستاس كارنامته       ابتنای پتذیر  دانشتجو در   .1

ی هتا  سنجش؛ سوابق تحصیلی؛ نیازهای مناطق مختلف كشور؛ ستهمیه 

 مقاطع تحصیلی؛ همه؛ در ها و سایر اولوی  ها قانونی؛ ترجیحات دانشگاه

متوقتف و    میبرای دوره پزشکی عمو كارشناسیپذیر  از مقطع  :تبصره

یرونی برنامه مزمایشی دانشتگاه  ادامه یا لغو من موكو  به ارزشیابی دقیق ب

 قرار گیرد؛علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در این زمینه، 

 اجتمتاعی و شتغلی   فرهنگی،اقتصتادی،   پیامتدهای  تبیتین و اعتالم   .2

 ی تحصیلی حوزه سالم ؛ها رشته

ی مختلتف طبتق   هتا  ی پتذیر  در رشتته  ها تنظیم و تعدیل ظرفی  .3

 ؛ای صورت دورهه مناطق مختلف كشور، ب

سالم  معنوی، و حد  ،سالم  رواننظر از  سنجش سالم  متقاضیان .4

 ی تحصیلی؛ها ی، متناسب با رشتهضروری از سالم  جسم

 اخالق به متخلق انسانیِ  هسرمای تربی  رویکرد با مموزشی نظام تقوی  .5

 ؛اسالمی تعالیم بر مبتنی ای حرفه

تحصتیلی، براستاس    مشاوره، استتعدادیابی، و هتدای    فرهنگ تقوی  .6

مشاوره و راهنمایی  نهادهای توسعه استعداد، عالقمندی و توانمندی و
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مشتتر  بتین ممتوز  و    )ی كشتور  هتا  تحصیلی، متناسب با اولویت  

 ؛(پرور  و مموز  عالی

مموزان در فرایند انتختاب رشتته    سوابق تحصیلی دانش كردنلحاظ  .7

 تحصیلی؛

ی داوطلبتان منتاطق   ورود به مموز  عتالی ستالم  بترا    سازى میبو .8

 بتا  ی انتختابی منهتا  ها رشته سازى محروم و كمتر برخوردار و متناسب

 ؛كشور سالم  مناطق مختلف نیازهاى

لتزام وزارت مموز  و پرور  به مموز  حداقل یك مهارت مفید در ا .9

 :زمینه سالم  به هردانش مموز، نظیر

  لمستائ  و اجتماعی و فردی بهداش  مفاهیم و توان رعای   در 

 الهی؛ امانات همنزل به شهری و طبیعی زیس  بوم

 ؛محیط بهداش  و فردی سالم  و ارتقای حف  ،شایستگی 

 جامعته، از طریتق ورز  و    و خود روانی و  میجس تأمین نیازهای

 فردی و گروهی؛ تفریحات سالم

 تحو  اسناد براساس ملی درسی برنامه اجرای و تدوین طراحی، .11

 بتر  تأكیتد  بتا  موجتود  ستی در یهتا  مهبرنا تولید باز و راهبردی

 و ستاعات  و درستی  های باكت محتوی و حجم سازی متناسب»

و  «ممتوزان  دانش یها ویژگی و ها توانمندی با مموزشی روزهای

 بنیتادین  تحتو   ستند سایر راهکارهای منتدر  و مصتوب در   

 .پرور  و مموز 

 

Policy Brief 

Improving the Selection of University Students for Higher Health Education 

 

Abstract 
In this policy brief, strategies and actions suggested by the Academy of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran in 

order to improve the selection of university students for higher health education are presented.These suggestions have been 

compiled to implement the general health policies which were announced by the Supreme Leader. 
 
Keywords: Admission of Universities and Colleges, Higher Education, Medical Education 
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