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 سالمت بخش در اشتغال و کارآفرینی توسعه سند

 مقدمه

انسالالالانی ماهر و موور و نهادهاي اراده دهنده        ود دانش و فرهنگ کارآفرینی، منابع    وج  ،کارآمد   سالالالالمت  نظام یک   در      

صول )کاال/خدمات (  سو   زیرا. دنرومی شمار  بهها  سرمایه  ترینمهم ،مح شتی روز  هايفناوري از گیريبهرهاز یک   و بهدا

سانی  نیروي وجود بدون خدمات، تدارک و مدیریت جهت درمانی سته    ان شد نمی پذیرامکان عمالً ماهر و شای از دیگر  و با

سانی داراي تفکر و فرهنگ کارآفرینی  اگر سو   شد نمی  نیروي ان ضا ها، اختیارات و   تواند از امکانات ونبا ود نهادهاي موجف

 هب مربوط هايچالش درمانی، و بهداشالالتی خدمات دریافت براي جامعه تقاضالالاي افزایش مانند عواملیبه خوبی بهره ببرد. 

  بازارهاي ،پیشرفته  کشورهاي  تکنولوژیکی و علمی جذابیت شدن، جهانی گستره  افزایش سالمت،  بخش مالی منابع تأمین

صص  نیروهاي خروج و سالمت  المللی بین شور،  از متخ شد  به رو روند ک ستگی    و خریدي باز نرخ ر ش  هنتیج در و ها بازن

سته   و خبره نیروهاي کارگیري به و جذب براي رقابت افزایش سازمان،  از فعال نیروهاي خروج   اورگذار، عوامل سایر  و شای

شتغال  به توجه اهمیت سانی  منابع ساماندهی  و ریزيبرنامه بر مبتنیو درونزاي  عادالنه، پایدار مولد، ا  نموده رتپررنگ را ان

 .است

شان  شواهد        صلی  عوامل از یکی دهدمی ن سر    در جامعه آحاد سالمت  سطح  عادالنة بهبود براي ا شور،  سرا  و تربیت ک

 بویژه جامعه قشالالارا نیاز مورد زمانی و مکانی ةگسالالتر تمام در شالالایسالالته و ماهر متخصالالص، انسالالانی نیروي مناسالال  توزیع

 خشب خدماتی ماهیت به توجه با. است  غیررسمی  هايسکونتگاه  بخصوص  و یافته توسعه  کمتر و محروم مناطق ساکنین 

  آینده، نیاز مورد انسانی  نیروي برآورد و انسانی  منابع منطقی و صحیح  ریزيبرنامه روشهاي  و الگوها از گیريبهره سالمت، 

صت  ایجاد آن تبع به و س   و برابر شغلی  هايفر س   و روز فناوري و علمی تحوالت با متنا  خشب بر حاکم شرایط  با متنا

شتر  روز به روز سالمت  ساس  بی ست  بدیهی. شود می اح سانی  منابع جامع ریزيبرنامه ا س  فرآیندي بخش، این در ان   یارب

ست    و ذینفعان کلیه تعهد و جدي عزم و بوده بر زمان و پیچیده سی  بدون زیرا. طلبدمی را سالمت  حوزه گذارانسیا  برر

  خدمات دهندهاراده مختلف واحدهاي در نیروها توزیع نحوه و خدمت اراده مختلف سطوح در مهارتی و شغلی  تنوع و تعداد

 .بود نخواهد مقدور سالمت حوزه بر حاکم اقتصادي و سیاسی اجتماعی، هايجنبه بررسی کنار در سالمت

سی         شد می این از حاکی اولیه هايبرر   دولتی بخش اختیار در آن مدیریت و مالکیت یا عمدتاً که سالمت،  حوزة که با

ست،  شکالت  با ا ست  زمینه این در يمتعدد م شکالت  این جمله از. روبرو س   نا به توانمی م   ،ینشاغل  ترکی  بودن متنا

 و تعداد) واقعی نیاز با کارکنان عرضالالاله و آموزش هماهنگی عدم ماهر، نیمه و ماهر غیر کارکنان از زیادي تعداد انباشالالالت

  در نآ کمبود و برخوردار مناطق در کرده تحصالالیل نیروي تورم و جغرافیایی و جنسالالیتی متوازن نا توزیع ،(مهارتی ترکی 

  انیمک توزیع به مربوط اطالعات نبود و انسانی نیروي جامع اطالعات بانک نبود با موارد این همه. کرد اشاره محروم مناطق

صی نیز به تمام آیین نامه    مدیران دولتیگردد و در می دوچندان نیروها این ما عالقه وافري وجود دارد که در بخش خصو

 دولتی و بخشها و دستورالعمل هاي تهیه شده در بخش دولتی رفتار شود. حال آنکه اکنون وقت آن است که بین بخش     
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صی   سازمان هاي کارآفرین یا ، افراد ) کارآفرینان(غیر دولتی)  خصو سطه هاي تخصصی(   اتحادیه  ( و نهاد هایی) مانند   وا

شود و هم دولت     مؤوري  سجام و هم افزایی بهتري برخوردار  به معناي   و مدیران دولتی شوند تا هم بخش غیر دولتی از ان

 ند.بشتابواقعی به کمک کارآفرینان و فرآیند هاي کارآفرینانه 

ست،  شده  انجام زمینه این در ،تاکنون آنچهدر بنابر این          مد نظر قرار گرفته و هم براي  مدتکوتاه هايبینیپیشهم  ا

ست     بلندمدت هايبرنامه شده ا شی  ش  هايظرفیت به. چرا که بدون توجه چاره اندی شناخت   و آینده و فعلی یآموز بدون 

ست   جامعه، هايبیماري بار تغییر ،جمعیتی هرم گذار به توجه با سالمت  خدمات به جامعه واقعی نیاز   یدست  باال هايسیا

ست  ممکن نگیرد، صورت  روند این در بازنگري چنانچه سالمت  نظام ساختار  و سعه  هايبرنامه ا شتغ  و کارآفرینی تو   الا

ضالت  با سالمت  بخش سعه  سند » .شود  روبرو جدي مع شتغال  و کارآفرینی تو ست  آن بر «سالمت  بخش در ا  تا ا

 و جدید مشالالاغل تولیدگسالالترش فرهنگ و دانش نوآوري و کارآفرینی،  زمینة در ،نظام سالالالمت هايچالش مرور ضالالمن

  در ایران ردمم مختلف اقشار سالمتی سطح باالترین به دسترسی» هدف به دستیابی امکان ،و پایدار مولد اشتغال گسترش

 .آورد فراهمدر کوتاه مدت و بلند مدت  را «اندازيچشم منطقه ساکنین با مقایسه

 قانونی الزامات و باالدستی اسناد

  توسعه ششم برنامه 2 ماده

 منابع تأمین وريبهره مجازي، فضاي اشتغال، کار، و کس  محیط بهبود مورد در بخشی فرا کالن خاص موضوعات -ت  

 تسرپرس زنان اولویت با) فقرا و محرومان توانمندسازي تبعیض، رفع و پرداخت عادالنه نظام کشور، اقتصاد براي مالی

 آسیبهاي کاهش و پیشگیري و بازنشستگی و ايبیمه هاي صندوق پایداري و ساماندهی و اجتماعی هايبیمه ،(خانوار

 اسالمی -ایرانی زندگی سبک و عمومی فرهنگ پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند اجراي و اجتماعی

 

 1396 سال بودجه قانون 19 ماده تبصره

 وزارت درمان، گري تصدي امور در غیردولتی بخش ظرفیت از بیشتر استفاده و مردمی مشارکت توسعه منظور به -ب 

 دولتی بخش در که را خود فعالیتهاي از( %۱0)درصد ده تا ۱۳۹۶ سال در است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 .کند واگذار کشوري خدمات مدیریت قانون در شدهبینیپیش سازوکارهاي اساس بر شودمی انجام
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 (العالی مدظله) رهبری معظم مقام ابالغ اشتغال، کلی هایسیاست

 به سبتن گري آینده و بنیان دانش اقتصاد و فناوري توسعه از استفاده بر تاکید با پایدار شغلی هايفرصت ایجاد -

 جهانی و ملی سطح در آنها تحوالت

 ازارب کالن، اقتصاد محیط و قضایی و فرهنگی سیاسی، محیط)  آن هايشاخص ارتقاء و کار و کس  محیط بهبود -

 رویه و مقررات قوانین، اصالح راه از رقابت و تعاونی و خصوصی بخش از حمایت و( هاساخت زیر و هامالیات کار،

 اسالمی جمهوري اساسی قانون چارچوب در ذیربط هاي

  کشور متوسط از باالتر هاياستان بیکاري نرخ کاهش به ویژه توجه -

 

 مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست

 ريپذیرقابت تقویت کار، نیروي توانمندسازي تولید، عوامل تقویت با اقتصاد در وريبهره رشد قراردادن محور -

 هايزیتم جغرافیاي در متنوع هايقابلیت و ظرفیت کارگیري به و استانها و مناطق بین رقابت بستر ایجاد اقتصاد،

 کشور مناطق

 و مولد اشتغال و گذاريسرمایه کارآفرینی، وري،بهره وروت، تولید افزوده، ارزش ایجاد در جهادي فرهنگ تقویت -

 اشخاص به مقاومتی اقتصاد نشان اعطاي

 

 سالمت بخش انسانی نيروی هایچالش

 نظالالام آموختگالالان دانالالش و ،دانشالالجویان مالالدیران،کارکنان بالالین در کالالارآفرینی دانالالش و ،تفکالالر فرهنالالگ حاکمیالالت عالالدم .۱

 سالمت

 بخش مختلف واحدهاي در ماهر و متخصص انسانی نیروي کمبود .2

 دانشگاهی آموخته دانش متخصص انسانی نیروي بیکاري .۳

 غیرمرتبط مشاغل در دانشگاهی آموخته دانش متخصص انسانی نیروي فعالیت .4

   شاغلین شغلی نارضایتی .5

  مختلف شغلی هايرشته در گرایی تخصص و گراییمدرک .۶

 کشور و سالمت حوزه از خارج به مهاجرت و تحصیلی ریزش بصورت منابع اتالف .7

 : است بررسی قابل مختلف صور به که -نامناس  توزیع .8
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  انسانی نيروی  -الف  -8

 محروم مناطق در کمبود و برخوردار مناطق در تورم .۱

 تحصیلی هاي رشته و جنسیتی متوازننا ترکی  .2

 مهارتها و تعداد نظر زا غلمشا متناس  نا ترکی  .۳

  خدمات -ب  -9

 بیمارستانی خدمات بر بیشتر تمرکز .۱

 پیشگیري و مراقبتی خدمات بر کمتر تاکید .2

 خدمات کیفیت و کمیت تناس  عدم .۳

کمبوود نیوروی اننوانی از ی نوو و هم موان بی واری تعوداد زیوادی          "مهم   چالش دو اهمیت به عنایت با

 :پردازیممی چالش دو تشریح به سالمت حوزه در اشتغال بر آنها ثیرتأ و" نیروی متخصص

 سالمت بخش انسانی نيروی کمبود

 نیالالروي کمبالالود سالالالمت، عرصالالة در متخصالالص انسالالانی نیالالروي اشالالتغال موضالالوع در جالالدي هالالايچالالالش از یکالالی   

 آمالالوزش و درمالالان بهداشالالت، وزارت انسالالانی نیالالروي تحقیقالالات و مطالعالالات مرکالالز اطالعالالات و آمالالار. اسالالت انسالالانی

 بخالش  در مختلالف  مشالاغل  در متخصالص  انسالانی  نیالروي  کمبالود  نفالر  ۱80.000 بالر  بالال   کاله  دهالد مالی  نشالان  پزشکی

دولالت   پایالان  تالا  نالرخ مشالارکت اقتصالادي    شالرایط  بالودن  وابالت  شالرط  باله . دارد وجالود  سالمت حوزة غیردولتی و دولتی

 ،دولالالت دوازدهالالم پایالالان در تالالا شالالوند بکالالارگیري نفالالر ۶0000 بالالر بالالال حالالداقل  بایالالد سالالاالنه متوسالالط بطالالور ،داوزدهالالم 

تعالدیل   کشالور  نقالاط  اقصالی  در عادالناله  درمالانی  و بهداشالتی  خالدمات  اراداله  بالراي  سالالمت  بخالش  انسالانی  نیروي تعداد

 زیر ساخت هاي الزم مهیا شود. جهانی استانداردهاي به وبراي رسیدن 

. باشالالد چالالالش ایالالن بزرگالالی بیالالانگر میتوانالالد گالالزارش ایالالن از جالالدول چنالالد اطالعالالات و آمالالار مالالرور خصالالوص ایالالن در   

. دهالد مالی  نشالان  موجالود  اسالتانداردهاي  باله  عنایالت  بالا  را مختلالف  واحالدهاي  نیالاز  مالورد  نیروي تعداد یک شماره جدول

 ساله  شالماره  جالدول  و. دهالد مالی  نشالان  مختلالف  هالاي گالرایش  در را انسالانی  نیالروي  سالاالنه  ریزش نرخ دو شماره جدول

 .  دهدمی نشان را پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت انسانی نیروي تراز
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 ستاد و صف واحدهای و شغلی هایگروه تفکیک به سالمت بخش نیاز مورد انسانی نیروی( ۱ شماره جدول

 

 

 

بیمارستان
مراکز غیر 

بستری
دانشکده

هیات 

علمی

پایگاه 

اورژانس و 

دیسپچ

ستاد مرکزی و 

دانشگاهها
ستاد شبکه

ستاد 

فوریت 

های پزشکی 58728,5152802,36359321371تعداد واحد

1,83714,597153301,15017,7671,1843,3453394,86822,635پزشک عمومی

16,75830614015,929033,1332370023733,370پزشک متخصص

1,8033,59122022305,83618525804436,280دندانپزشک

2,08505767602,818381003813,199داروساز

سایر متخصصین غیر 

بالینی
3,4251,8688034205,7161,0994,95606,05511,770

111,9526,0708491,8692,605123,3441,56702921,859125,203پرستار

22,3903,0102100025,610221387060826,218کمک پرستار

039,634260039,6604090040940,069بهورز

20,64810,041265482031,4366572,18702,84434,280ماما

27,9889201383421,60450,68397902921,27151,954 کمک پزشکی بالینی

23,9196,6742,7473,115036,4552,5211,09503,61640,071کمک پزشکی تشخیصی

11,69918,5466961,128032,0694,02312,996017,01949,088کارشناسی بهداشت

سایر رشته های 

پیراپزشکی
16,01814,2091,0501,098032,3742,1422,44804,59036,964

260,521119,4636,63224,92825,359436,90315,60427,67292344,199481,102جمع کل

جمع کل
واحد های صف 

گروههای شغلی
واحد های ستاد

جمع واحد 

های صفی

جمع واحد 

های ستادی
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  انسانی نیروی ساالنه( خدمت از خروج) ریزش نرخ( ۲ شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

کل ریزشمرد زنگروههای شغلی

116%0.60%0.10پزشک عمومی

747%3.40%0.70پزشک متخصص

84%2.60%0.00دندانپزشک

27%1.60%0.30داروساز

50%2.40%0.60پرستار

2,834%0.30%3.20ماما

806%2.40%2.10کمک پزشکی بالینی

841%2.00%0.70بهیار )کمک پرستار(

105%0.00%0.50بهورز

135%0.30%0.10کمک پزشکی تشخیصی

408%1.00%0.40متخصصین سالمت غیر بالینی

640%1.30%0.60کارشناسی بهداشت

377%1.80%0.50سایر رشته های پیراپزشکی

7,170%0.80%0.90جمع کل
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 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت انسانی نیروی تراز( ۳ جدول

ترازعرضهترازعرضهترازعرضهترازعرضهترازعرضهترازعرضهترازعرضهترازعرضه

6,942--۱۱6-15,8096,826-96243-1,8831,462-۱758۱,080۱04-۱467-1211,029-۳,974۲,۱۳78,4926,105پزشک عمومی

16,030--747-۲5۲۱51841840018,08715,283-00۱4009,۳506,579-159147-8,00۲8,756پزشک متخصص

3,058--84-۱95۱0618360003,3062,974-00۲۲00۱۲895-1,9581,633-۱87۱,6۱6دندانپزشک

1,822--۲7-۳8۱0196196001,4041,795-262600570۳88۲88-۳56۱,7۲9داروساز

10,162--50-001,65910,111-764,880-57۳5۲6-۲08۱۳4-0067۱۳-51,863-7۳0۲,695متخصصین سالمت غیر بالینی

46,352--۲,8۳4-1,2081,20843013881,68543,518-۱,49۲75-۱,۱0776۲-6۲9۲۲0-3902,215-2,0863,984-74,۳4۳۳7,609پرستار

9,105--806-00۲۱0000۲۲۱07363490017,9198,299-2,747263-۱4,0058,۳85بهیار )کمک پرستار(

9,628--84۱-00۲600040902,2962,2960031,2828,787-۱۳5۱۳528,41611,218بهورز

11,746--۱05-2,3071200022,64011,640-6۲6۳۱-00۲650۲86۱96-8,9451,096-۱0,۲۱۱۱0,4۳7ماما

18,210--۱۳5-97901,4801,48046517333,87918,075-۱۳80۲۲۱۲-14,0727,532-394526-۱6,۳۲9۱۱,659کمک پزشکی بالینی

10,946--408-۲,5۲۱02,5911,4960029,53310,538-۱,785۱,۳۳0-00۱,665۱,08۲-3,4743,200-۱7,4976,4۲۲کمک پزشکی تشخیصی

15,742--640-0033,98615,102-10,3402,656-۳,657۳66-886۲4۲-0066۳۳۳-16,8381,708-۱,60۲۱0,097کارشناسی بهداشت

20,761--۳77-0016,58020,384-2,36286-۱,947۱95-64۳455-00840۲۱0-1,74312,466-9,0456,97۳سایر رشته های پیراپزشکی

14,583-75,28344,180-۱56,4۱6۱04,۱05جمع کل

10,776

-5,066۱,566-۱4.8۱0.۱08-۱4,۳۳۳۱,۲7۱-26,2771,395-99168307,769173,333-7,۱7۱--180,504

گروههای شغلی

کلواحدهای ستادیواحدهای صف

هیات علمی
ستاد مرکزی و 

دانشگاهها
ستاد فوریتهاستاد شبکه

عرضه

ریزش 

)بازنشستگی(
تراز کل مراکز غیر بستریبیمارستان

پایگاه اورژانس 

و دیسپچ
دانشکده ها

تراز
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 سالمت بخش انسانی نيروی بيکاری

 عرصالالة در متخصالالص انسالالانی نیالالروي اشالالتغال موضالالوع در قبلالالی چالالالش پالالارادوک  و مهالالم هالالايچالالالش از دیگالالر از یکالالی  

. اسالت  سالالمت  بخالش  در رشالته  ایالن  آموختگالان  دانالش  از اي عمالده  بخالش  فعالیالت  عالدم  یالا  و توجاله  قابل بیکاري سالمت،

 دانالش  بیکالاري  نالرخ  حالال  ایالن  بالا  روبروسالت،  شایسالته  و مالاهر  متخصالص،  انسالانی  نیالروي  کمبالود  بالا  عرصه این حالیکه در

 همطالعالال يهالالاافتالالهی بالاله ینگالالاه بالالا. اسالالت تأمالالل قابالالل پزشالالکی و بهداشالالتی علالالوم گالالروه مختلالالف هالالاي رشالالته آموختگالالان

 آموختگالالان دانالالش نیبالال در ۱۳۹2 سالالال در يکالالاریب نالالرخ ،یدانشالالگاه جهالالاد آموختگالالان دانالالش اشالالتغال ياریالالهم سالالازمان

 پالنج  فاصالله . دارد يدرصالد ۱0.7 معالادل  جامعاله،  کالل  يکالار یب نالرخ  بالا  يمعنالادار  فاصالله  ،يدرصالد ۱5.۶ نالرخ  بالا  یدانشگاه

 و یعالال  التیتحصال  نالامتوازن  شیافالزا  دهنالدة  نشالان  جامعاله  کالل  يکالار یب نالرخ  بالا  آموختگالان  دانالش  يکالار یب نالرخ  يدرصد

 ییهالا رشالته  چاله  آموختگالان  دانالش  کاله  اسالت  نیال ا رسالد یمال  ذهالن  باله  کاله  یسالوال  نیمهمتالر  لالذا . اسالت  کشور در اشتغال

 ییهالالارشالالته چالاله جوانالالان نیبالال در هالالارشالالته نیپرطرفالالدارتر و دهنالالدیمالال لیتشالالک را جامعالاله کالالارانیب درصالالد نیشالالتریب

   هستند؟

 ساله یمقا در و. دیرسال  خواهالد  نفالر  ونیال لیم۶۱ باله  ۱400 سالال  تالا  کشالور  فعالال  تیال جمع مطالعاله،  نیال ا يهاافتهی اساس بر  

 معالالادل يرشالالد از زیالالن اشالالتغال سالالطح دیالالبا جالالهینت در. نمالالود خواهالالد تجربالاله را يدرصالالد5.2 رشالالد ،۱۳۹2 سالالال بالالا

 فرصالت  ونیال لیم2۹ دیال با ۱400 سالال  تالا  گالر ید انیال ب باله . شالود  حفال   یفعلال  تیوضالع  تالا  باشالد  برخوردار سال در درصد5.2

 یشالغل  هالاي فرصالت  تعالداد  انیال م تناسال   نبالود  مانالده،  مغفالول  انیال م نیال ا در کاله  يانکتاله  امالا . شالود  جالاد یا رانیا در یشغل

 و نفالالوس یعمالالوم يشالالمار سالالر جینتالالا بالاله اسالالتناد بالالا. اسالالت آموختگالالاندانالالش شالالمار و جامعالاله در شالالده جالالادیا یتخصصالال

 دارد وجالالود کشالالور در کالالاریب یدانشالالگاه آموختالالةدانالالش هالالزار7۶8 حالالدود مجموعالالاً ران،یالالا آمالالار مرکالالز ۱۳۹0 سالالال مسالالکن

 هالزار 52 ،یکارشناسال  مالدرک  يدارا نفالر ۱0 و هالزار 505 پلم،یال د فالوق  مالدرک  يدارا نفالر ۳۱0 و هالزار 207 تعالداد  نیال ا از که

 .هستند یتخصص يدکترا مدرک يدارا زین نفر ۳۳88 و ياحرفه يدکترا و ارشد یکارشناس نفر۱۶۹ و
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 و هالالزار222 بالالا آن از پالال  و نفالالر402 و هالالزار25۱ بالالا دیالالتول و سالالاخت ،یمهندسالال يهالالارشالالته در کالالارانیب تعالالداد نیشالالتریب

 کالالاریب نفالالر هالالزار7۶8 حالالدود مجمالالوع از. دارد تعلالالق حقالالوق و یبازرگالالان ،یاجتمالالاع علالالوم يهالالارشالالته بالاله نفالالر۱۱2

 سالالالمت عرصالالة بالاله توجالاله بالالا. هسالالتند زن نفالالر۳۱۱ و هالالزار404 و مالالرد نفالالر740 و زارهالال۳۶۳ ،یدانشالالگاه آموختالالةدانالالش

 نالالرخ دهنالدة  نشالان  کاله  ،هسالتند  کالار یب( یسالت یبهز) رفالاه  و بهداشالت  ،یپزشالک  مختلالف  يهالا رشالته  در نفالر  زارهال 2۶ حالدود 

  .است بخش نیا در يدرصد25 حدود يکاریب

 آموختگالالاندانالالش نیکمتالالر و نیشالالتریب فهرسالالت ،یاجتمالالاع رفالالاه و کالالار تعالالاون، وزارت ۱۳۹۳ گالالزارش در گالالرید يسالالو از   

 نیشالتر یب کالار، یب کالرده  لیتحصال  هالزار ۹00 حالدود  از گالزارش،  نیال ا براسالاس . اسالت  شالده  اراداله  یدانشالگاه  يهالا رشته کاریب

 یپزشالک  و یبهداشالت  خالدمات  و ينگالار  روزناماله  ،هنالر  وتر،یکالامپ  ،يفنالاور  و صالنعت  يهالا رشالته  آموختگالان دانالش  باله  سهم

 یتالالیترب علالالوم و معلالالم تیالالترب ونقالالل،حمالالل خالالدمات يهالالارشالالته گالالانآموختدانالالش امالالا دارد؛ اختصالالاص (درصالالد28 حالالدود)

 بالاله متعلالالق يکالالاریب نالالرخ نیشالالتریب ،یپزشالالک و یبهداشالالت يهالالارشالالته انیالالم در ضالالمنا .انالالدداشالالته را يکالالاریب نالالرخ نیکمتالالر

 .است یبهداشت خدمات یکارشناس

 يهالالابرنامالاله بالالا یعالالال آمالالوزش يهالالااسالالتیس قیالالتطب انگریالالب ینالالوع بالاله یدانشالالگاه آموختگالالاندانالالش اشالالتغال تیوضالالع    

 افالراد  يهالا  دغدغاله  از یکال ی عنالوان  باله  کالار  بالازار  همالواره  کاله  اسالت  تیال اهم حالادز  رو آن از امر نیا .است کشور ییاشتغالزا

 يکالالالاریب نالالالرخ آمالالالار .اسالالالت بالالالوده یعالالالال آمالالالوزش سالالالطح در لیتحصالالال دوران اتمالالالام از پالالال  و آمالالالوزش نیحالالال در

 نظالالام در يزیالالربرنامالاله سالالامانه بالالودن نامتناسالال  و کشالالور کالالار بالالازار در يسالالاختار مشالالکالت نشالالانگر آموختگالالان،دانالالش

 کیال آکادم التیتحصال  بالا  یدانشالگاه  آموختگالان دانالش  يکالار یب یعبالارت  باله . اسالت  کالار  بالازار  یواقعال  يازهاین با یعال آموزش

 اریبسالال کشالالور کالالار بالالازار کالاله اسالالت تیالالواقع نیالالا نشالالانگر ن،ییپالالا تخصالالص و مهالالارت سالالطح یولالال بالالاال کیالالتئور دانالالش و

 کاله  اسالت  یحالال  در نیال ا. دهالد یمال  تیال اهم آن مالدرک  از شیبال  کالار  يرویال ن تجربالة  و مهالارت  باله  و کند یم عمل هوشمند

 آموختگالالاندانالالش ،یدانشالالگاه آموختگالالاندانالالش يکالالاریب يبالالاال نالالرخ رغمیالالعل دهالالد،یمالال نشالالان مطالعالاله نیهمالال يهالالاافتالالهی

 .هستند مواجه يکمتر يکاریب نرخ با يآموز مهارت مراکز

 یعالالال يشالالورا رخانالالهیدب ينالالوآور و علالالم ينگالالار نالالدهیآ و نخبگالالان ونیسالالیکم در شالالده ارادالاله گالالزارش گالالرید يسالالو از    

 ۱۳۹5 سالالال يبنالالدرده در کالاله دهالالدیمالال نشالالان یانسالالان منالالابع آمالالار يبنالالد جمالالع بالاله مربالالوط بخالالش در و یفرهنگالال انقالالالب

 هیالالترک ،۳4 رتبالاله در ژاپالالن ،24 رتبالاله در يمالالالز ،یجهالالان بانالالک بالاله وابسالالته «Doing Business» موسسالاله( 20۱۶)

( 20۱۳) ۱۳۹2 سالالالال یابیالالالارز در نیهمچنالالال .دارد قالالالرار ۱2۳ رتبالالاله در لیالالالبرز و ۱20 رتبالالاله در رانیالالالا ،۶۹ رتبالالاله در

 ،«factor driven» کیالالال مرحلالالاله در کشالالالورمان ،«Global Entrepreneurship Monitor» موسسالالاله

 «innovation driven» سالاله مرحلالاله در ژاپالالن و «efficiency driven» دو مرحلالاله در هیالالترک و يمالالالز ل،یالالبرز

 .دارند قرار ینیکارآفر یابیارز
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 : اشتغال و کارآفرینی توسعه سند چارچوب

 کاله  نیالازي  اسالاس  بالر  اسالت،یعنی  مصالرف  باله  تولیالد  از اي وزارتخاناله  انسالانی  نیالروي  بعالد  در بهداشالت  وزارت آنجاکه از               

 نظالالام در شالالوند،الجرم التحصالالیل فالالار  پزشالالکی علالالوم دانشالالگاههاي از نیالالرو تعالالداد دارد،هالالر وجالالود سالالالمت نظالالام در

 کنالالد نمالالی فرقالالی بنالالابراین. اسالالت وزارت همالالین برعهالالده مسالالئولیتش هالالم بالالاز کالاله شالالوند مالالی کالالار بالاله مشالالغول سالالالمت

 نیالز  و سالالمت  مسالئول  و متالولی  صالورت  هالر  ،در غیردولتالی  یالا  باشالد  دولتالی  بخالش  در التحصالیل  فالار   تعداد این اشتغال

 فرهنالالگ و تفکالالر در بایالالد کالاله اسالالت رسالالد،این مالالی نظالالر بالاله مهالالم بسالالیار امالالروز آنچالاله. اسالالت وزارت همالالین دانشالالگاهها

 فالالار  از بعالالد بتواننالالد گالالروه ایالالن تالالا شالالود، جالالاري و سالالاري نیالالز کالالارآفرینی ،موضالالوع آموختگالالان دانالالش و دانشالالجویان

 اي امیدوارانالاله خود،نگالالاه عالقالاله و رشالالته بالالا متناسالال  کارهالالا و کسالال  و نالالو، ،مشالالاغل دولتالالی غیالالر بخالالش بالاله التحصالالیلی

 برنامالالهبا و جالالامع يکالالردیرو بالالا دیالالبا سالالالمت نظالالام در موجالالود يهالالا چالالالش بالاله پاسالال  يبالالرا سالالو دیگالالر باشالالندواز داشالالته

 لالالیکن از آنجالالا کالاله  .نمالالود فالالراهم را سالالالمت عرصالالة در اشالالتغال و ینیکالالارآفر بسالالتر کالالرد،یرو آن بالالر یمبتنالال یاتیالالعمل

 ،کالالار بالالازار يرویالالن يتقاضالالا و عرضالاله اسالالاس بالالر شالالتریب یاجتمالالاع رفالالاه و کالالار تعالالاون، وزارت اشالالتغال برنامالاله چالالارچوب

،سالالند توسالالعه است گذرانالالده را ریالالز مراحالالل و گرفتالاله قالالرار عرصالاله نیالالا در داریالالپا اشالالتغال توسالالعه سالالند نیتالالدو يمبنالالا

وزارت تعالالاون ،کالالار و رفالالاه اجتمالالاعی بالاله اهالالداف  متنظالالیم شالالده تالالا هالال کالالارآفرینی و اشالالتغال وزارت بهداشالالت بالاله گونالاله اي

خالالود برسالالد وهالالم وزارت بهداشالالت ،درمالالان و آمالالوزش پزشالالکی بتوانالالد چالالالش هالالاي موجالالود در نظالالام سالالالمت را مرتفالالع   

   کند:  

 

 :گرفت انجام در پنج محور مهم موجود وضعيت شناسایی و مطالعه-1

چگالالونگی اعمالالال سیاسالالت هالالاي عملالالی و نتیجالاله گالالرا در مالالورد توسالالعه و تعمیالالق فرهنالالگ ،دانالالش و تفکالالر             الوو         

 کارآفرینی در بین دانشجویان ،فار  التحصیالن ،کارکنان و مدیران نظام سالمت 

   بیکاري یا کار جویاي شاغل، انسانی نیروي تعداد احصاء  ب

   جغرافیایی منطقه و تحصیلی مقطع شغلی، رشته تفکیک به نیاز مورد انسانی نیروي تعداد برآورد ج 

 .مازاد هاي رشته حذف یا و جدید هاي رشته ایجاد و طراحی ، نیاز مورد تحصیلی هاي رشته شناسایی  د

  .نیاز مورد دانشجوي تعداد برآورد  ه
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 کارآفرینی فرهنگ و دانش بر مبتنی اشتغال توسعه در جهت  سياستی جزء: (الف-1) 

  کوارآفرینی  و اشوتغال  هوای پوروهه  و هوا برناموه  و عملیواتی  هوای اسوتراتيی  ،کوالن  سیاستهای تدوین و تهیه 

 :جمله از

  سالمت نظام در کارآفرینی ناپیوسته ارشد کارشناسی مقطع رشته ایجادلزوم 

  علالالوم دانشالالگاههاي تحصالالیلی مقالالاطع و هالالا رشالالته تمالالام در عمالالومی کالالارآفرینی درس واحالالد 4تالالا2 آمالالوزشلالالزوم 

   کشور پزشکی

  داوطلبالان  و عالقمنالدان  سالایر  و میالانی  و پایاله  مالدیران  بالراي  ماهاله  4تالا  2 مالدت  کوتالاه  هالاي  دوره برگالزاري لزوم 

  سالمت نظام در

 کارآفرینی و اشتغال سازمانی توسعه 

 :است در جهت چهار ج ء بعدی ه(:تا ب  -1) 

  مدیریتی هايشیوه و سازمانی نمودار استقرار و تصوی. 

 وظایف و اختیارات تفویض و توزیع نحوه. 

 و اعتبارات تسهیالت، شامل مالی منابع مدیریت و تامین نحوه.... 

 بخش از حمایت بر تأکيد با سالمت بخش در دستگاهی و اختصاصی و اعتباری تسهيالت به نياز تعيين-2

 غيردولتی

 جدید شغلی هایفرصت اعالم و تعریف و هاظرفيت تقاضای و عرضه حجم تعيين--3

احصاء اولویت های ساالنه بر اساس رویکرد کلی سند توسعه کارآفرینی و اشتغال ،جهت اعمال حمایت -4

 های غير دولتی )مادی و معنوی(

ری هر پيگينيز برای برنامه ای عملياتی و  مشخص به همراههای  "برنامه -رسته"تبدیل اولویت ها به -5

 ت.تعيين شده اس با محوریت دبيرخانه ستاد اشتغال و کارآفرینیویژه ای مسئولين  "برنامه–رسته "

 :ایجاد اشتغال برای جوانان، از سهم تسهيالت و  %10اميد است با عنایت به عهده دار شدن ميزان   نکته

 نيز در اختيار طرح های وزارت بهداشت قرار گيرد. %10اعتبارات حداقل 
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 سالمت بخش در اشتغال و کارآفرینی توسعه سند

 :اندازچشم

 اي ،حرفه ماهر ور، بهره انسانی هاي سرمایه داراي کارافرینی گوفرهن برخوردارازدانش است سیستمی کشورمان سالمت نظام

 پایدار و کامل،مولد" اشتغال وبا "رقمی تک "بیکار نرخ وداراي وتوانمند خالق نواور؛ بامدیرانی ،کارامدواوربخش

 :کلی اهداف

 نظالالام آموختگالالان دانالالش و ،دانشالالجویان سیاسالالتگزاران،مجریان بالالین در رینیکالالاراف دانالالش و گفرهنالال بالاله نیالالل 

 سالمت

 روز فناوریهايو برنیازجامعه،بازارکار مبتنى سالمت  نظام جدید کارهاي و کس  تعالی و توسعه 

 سالمت بخش در پایدار و مولد کامل، اشتغال به نیل  

 

 :یکم اهداف

 لبهغ، مولد و درون زا با  داریاشتغال پا جادیو ا ینیدانش کارآفر قیتوسعه و تعم قیاز طر يکارینرخ ب يدرصد 8  کاهش •

نفر  ۶0000نهوساال ۹7سال  انیتا پا فرن ۹0000  حداقل يبرا اشتغال جادیا با ۱400سال پایان تا یدولت ریغ يها روش

 ۱400تاپایان  در سالهاي بعدي

 قهمنط ازینو  تیمقاطع و تعداد نفرات بر اساس جنس-تعداد دانش آموختگان با نوع رشته نیب یارتباط منطق جادیا •

 ۱400 سالپایان  تابخش سالمت  در یبوم و ییایجغراف

 يو معنو يماد يتهایکمکها و حما قیاز طر موجود يکس  و کارها توسعه و انتی،ص دیجد يکس  و کارها جادیا •
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 :هااستراتژی

  تگانآموخدانشو ،دانشجویان کارکنان ، مدیران  توانمندسازيتزریق فرهنگ،دانش ،و تفکر کارآفرینی از طریق آموزش و  .۱

  سالمت نظام کارهاي و کس  توسعه اصلی محرک عنوان به

سترش  و ایجاد .2 صی      ها NGO ، ها تعاونیشرکت ها،   گ ص شکیل اتحادیه هاي تخ براي تبدیل روند   سالمت  نظام درو ت

   خصوصی و نظارت کلی دولتی–خصوصی به غیر دولتی -پیگیري از دولتی

 توانمند انسانی نیروي وبرتر هاي فناوري حوزه در بویژه سالمت يهاکاال و خدمات صادرات توسعهحمایت از  .۳

 کنندگان استفاده عملکرد بر نظارت و اشتغال و کارآفرینی تسهیالت از کارآمد و موور استفاده .4

   ستهیکار شا يهاشاخص يو مقررات ناظر بر بازار کار در جهت بهبود و ارتقا نیو اصالح قوان يبسترساز .5

 شاغلو دستمزد  هامهارت ها،  یستگیشغل با شا يها یژگیو نینطباق با .۶

 ی، بازار کار و تحوالت علمجامعه يازهایکشور براساس ن یگروه علوم پزشک یعالاصالح نظام آموزش  .7

   یتوسعه مشاغل موقت، پاره وقت و مشارکت يبرا يبسترساز .8

   اطالعات فناوري بر مبتنی سالمت بخش در جدید مشاغل اندازي راهحمایت از  و مشاغلایجاد دیدبانی  .۹

 آنها اي بیمه پوشش و خطرپذیر ريگذا سرمایه از حمایت کارهاي و ساز گسترش .۱0

شوقها  يبرقرار .۱۱ س    يم و   نیجوانان، زنان، معلول يریدر بکارگ یو تعاون یخصوص   يهابخش انیکارفرما  یترغ يبرامنا

 و توسعه  قیتحق يگرا و واحدهادانش محور و صادرات يتهایفعال تیبا اولو ثارگرانیا

 متناس  با جذب دانش آموختگان در بازار کار   یمهارت يهابر آموزش دیبا تاک یردولتیغ یاز مراکز آموزش تیحما .۱2

شد و کارآفر  تیحما .۱۳ سازمانها  ینیاز مراکز ر شارکت  يطرحها يدراجرا یردولتیغ يو  سعه   نهیدر زم یمردم محور و م تو

   ینیوکارآفر یشغل يفرصتها

 نظام سالمت ینیکارآفر و اشتغالپویا با نهادهاي بین المللی و کشورهاي موفق در زمینه  تعامل .۱4

 به ارک يرویاعزام نبه شالالالکل گیري ارتباط بین کارآفرینان ایرانی خارج از کشالالالور با کارآفرینان داخلی به منظور  کمک .۱5

 تجارب به ویژه در زمینه دسترسی به فناوري و حضور در بازارهاي جهانی   تبادلو  ازکشور خارج

  و کار ندگانیجو به شالالده هیارا خدمات یفیسالالطح ک يارتقا يبازار کار در راسالالتا ینظام اطالعات یاصالالالح و سالالامانده  .۱۶

 کار بازار يامنطقه يهاتعادل عدم کاهش و انیکارفرما

 (کريف مالکیت از)حمایت  کارآفرینانه محصوالت از قضایی و حقوقی پشتیبانی جهت الزم تخصصی کارهاي و ساز ایجاد .۱7

 اصلهنتایج ح بر نظارت و ییاشتغالزا التیتسه از کارآمد و موور استفاده و اشتغال يهاارانهی تسهیالت و  يهدفمندساز  .۱8

 سالمت گردشگري مراکز گسترش و خارجی بیماران جذب طریق از سالمت خدمات و ارادهحمایت از توریسم سالمت  .۱۹

  فرهنگ توسعه جهت در المللی بین و کشوري هاي نشست و ،کنفرانسها ها جشنواره ،برگزاري برتر کارآفرینان شناسایی .20

 کارآفرینی تفکر و
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 :اشتغال و ینیکارآفر زیربنایی و کالن یها  برنامه

 تیالالت،تثبیتقو منظالالور بالاله یراپزشالالکیپ و یپزشالالک يهالالا گالالروه انیدانشالالجو نیبالال در ینیکالالارآفر فرهنالالگ و دانالالش سالالعه.تو۱

 يفضالالا ،توسالالعه منالالابع هیالال،ته يتوانمندسالالاز يهالالا ،دوره مقطالالع رشالالته يانالالداز راه قیالالطر ازکالالار بالالازار در تیالالفعال وتالالوان

 ....و يمجاز

 .Iranian Health O*net يکارو.... و راه انداز يروی،ن نانیکارآفر اطالعات بانک يانداز راه.2         

 وضالالوابط بالالا اسالالتانداردها ، صالالدور مجالالوز  نیجهالالت تالالدو یگالالروه علالالوم پزشالالک يمرکالالز مهالالارت آمالالوزش حرفالاله ا  یتأسالال.۳

 یابیارزشو  نظارت

 شیافالالزا و فیوظالالا شالالدن یتخصصالال بالاله تیالالعنا بالالا یتخصصالال و یعمالالوم يهالالا رشالالته مشالالاغل یمهندسالال طالالرح يبالالازنگر.4

 یدولت ریغ کردیرو با یدانشگاه یلیتحص يها رشته

 کار بازار و جامعه ازین و نینو يها يفناور به تیعنا با دیجد یشغل يها رشته و فرصتها فیتعر.5

 يمراکز مهارت آموز یسنج اعتبار .  ۶   

 يآموز مهارت مراکز از يبرداربهره و  یتاس مجوز صدور .7

     الزم يها تیحما مو انجا سالمت بخش اشتغال توسعه منظور به سالمت آوا نانیکارآفر موسسه جادیا. 8

 همکاریهالالاي جهالالت در دسالالتگاهها و هالالا وزارتخانالاله سالالایر و اجتمالالاعی رفالالاه و کالالار تعالالاون، وزارت بالالا نامالاله تفالالاهم انعقالالاد. ۹

 متقابل

 و دانالالش کسالال  راسالالتاي در(  مالالدیران و کارشناسالالان)  فلوشالالی  و مالالدت کوتالالاه آموزشالالی هالالاي دوره برگالالزاري. ۱0

   سالمت نظام بنیان دانش( دولتی و خصوصی)مراکز گسترش و ایجاد جهت شغلی مهارتهاي افزایش

 در واگالالذاري قابالالل گالالريتصالالدي هالالاي فعالیالالت و هالالاظرفیالالت اسالالاییشن جهالالت مناسالال  هالالاي زمینالاله آوردن فالالراهم.۱۱

 متقابل يهایوزارتخانه ها و دستگاه هادر جهت همکار ریو سا اهتعاونی به پزشکی آموزش و بهداشت وزارت
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 "رئوس برنامه های عملياتی"

 :1397در سال جاری و سال  ینیکارآفر عملياتی یها برنامه

و  جواد یا ینیالزم اسوت فرهنوک کوارآفر   و عادالنوه   درون زا، مولود  دار،یو شوغ  پا  جادیهرگونه ا یبرا

 :دیآ یم در اجرا به  یذ یها برنامه  که ابدیتوسعه و گنترش   ین ینیدانش کارآفر

 وزارت آمالالوزش يزیالالر برنامالاله يشالالورا بهمصالالو نیپنجالالاهم کولالالومیکر اسالالاس بالالر ینیکالالارآفر ارشالالد یکارشناسالال دوره يانالالداز راه .1

  یپزشک آموزش و درمان و بهداشت

 سالمت علوم يها رشته تمام يبرا ینیکارآفر واحد 4 حداقل اراده .2

 سالمت نظام يکارها و کس  نیمسئول و یاتیعمل رانیمد يبرا ینیکارآفر يساز توانمند دوره يبرگزار .3

 عالقمندان ریسا و آخر يسالها انیدانشجو الن،یالتحص فار  يبرا ینیکارآفر مدت کوتاه يها دوره يبرگزار .4

 فرصالالت از انتیصالال يبالالرا یپزشالالک گالالروه مشالالاغل دارنالالدگان و انیمتقاضالال بالاله هالالا دانشالالگاه در ینیکالالارآفر يا مشالالاوره خالالدمات رادالالها.5

 اشتغال و ینیکارآفر دهنده شتاب مراکز جادیا و موجود اشتغال و مشاغل ؛یشغل يها

 یقاتیتحق و یپژوهش اقدامات انجام و( یمرب مقاله، کتاب،)  سالمت نظام در ینیکارآفر یتخصص منابع دیتول.6

 و وبالالت و برتالالر نالالانیکارآفر یمعرفالال و  یعلمالال يهالالا کنگالالره هالالا، جشالالنواره يبرگالالزار سالالالمت، نالالانیکارآفر اطالعالالات بانالالک لیتشالالک .7

 ینیکارآفر يها حوزه در ییدانشجو يتهایفعال از تیحما  و آنها اتیتجرب انتشار

 سالالمت  علالوم  بالا  دیال جد يهالا یفناور  یال ترک بالر  یمبتنال  مالدار  دانالش  و ارزش يهالا  شالبکه  و هالا  رهیال زنج يریال گ شالکل  از تیحما .8

(E-Health, M-Health, )و تالیجید و وب ک،یالکترون بر یمبتن يتهایفعال ریسا و   .. 
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 :یدر محورها 1397اشتغال در سال  91000  جادیا یبرا متبوع وزارت کسالهی برنامه

 :، عادالنهپایدار مولد ی اجرایی با هدف ایجاد اشتغال ها برنامه

 

سعه   1 شته   اندازي راهنوآوري  و کارآفرینی وفرهنگ دانش تو ساس پنجاهمین      ر شگاه ها و جامعه )برا شاوره کارآفرینی در دان و مراکز م

 مصوبه شوراي برنامه ریزي(

 کار بازار و جامعه نیاز بر مبتنی جدید شغلی هاي فرصت تعریفمشاغل و مرکز دیدبانیسامانه و  ایجاد  2

 سالمت گردشگري توسعه حمایت از 3 

  نگر جامعه هاي مراقبت سالمت وتوسعه Hospice، Home careمراکزحمایت از  4

 (MMT)اعتیاد ترک  مراکز وتعدیل ساماندهی حمایت از  5

شرایط      گرایی اي حرفه روند توسعه  ازحمایت   6 شگاهی و اعطاي مجوز به مراکز آموزشی واجد  و مهارت آموزي نیروها ي حرفه اي و دان

 )دولتی و غیر دولتی(

 روند مهارت آموزي رسته هاي مختلف غیر دانشگاهی و ایجاد اشتغال در حوزه غیر حرفه ايحمایت از توسعه   7 

 نظارت و کنترل خدمات سالمت و بهداشت و برون سپاري خدمات بهداشتی در شهرها، حاشیه شهر و روستا ها  8

 سالمتتوسعه مراکز دانش بنیان در حوزه  آموزش، دارو، تجهیزات و خدمات نظام حمایت از    9

سعه            حمایت از    10 سته بندي مدرن داروهاي گیاهی و تو شت گیاهان دارویی، ب سعه  ک سنتی و اراده خدمات مربوطه، تو سعه ط   تو

 داروخانه هاي طبیعی
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  سالمت حوزه هاي ونظارت خانگی مشاغل گسترشو  توسعه حمایت از  11

 توسعه اشتغال خارج کشورحمایت از کار یابی هاي تخصصی  داخلی و بین المللی نظام سالمت و ساماندهی    12

 حمایت از تولید و گسترش نرم افزارها و ابزارهاي هوشمند براي پایش سالمت و اراده خدمت عموم مردم  13

 خاص(حمایت از شرکتهاي تولید کننده پرونده الکترونیک سالمت ) گروههاي   14

اعمال مشوق هاي مادي و معنوي و حمایت از بخش خصوصی براي حضور در آموزشهاي علوم پزشکی و حمایت از ایجاد شع  بین          15

 الملل با رویکرد توسعه بستر آموزشهاي غیر دولتی

 آموزشها و برگزاري امتحانات(حمایت از تقویت و توسعه آموزش هاي مجازي ) تولید منابع، ساماندهی گروههاي آموزشی ،اراده . ۱۶

حمایت و سالالاماندهی آموزش هاي مجازي عمومی با هدف ارتقا سالالالمت آحاد جامعه، توسالالط انجمن هاي علمی و سالالایر نهادهاي     .۱7

 حقیقی و حقوقی واجد شرایط

 20کمیسیون ماده . مشارکت طلبی از نهادهاي عمومی و خیرین سالمت، پیگیري برون سپاري و اعطاء مجوزها از طریق ۱8

 . توسعه ایجاد دفاتر و موسسات حذف پسماند و مبارزه با حشرات موزي و جوندگان در حوزه خدمات بهداشتی۱۹

ها، اتحادیه ها، هلدینگ ها و سایر مراکز غیر دولتی در حوزه اشتغال و کار آفرینی و استفاده از    NGO. حمایت از راه اندازي و توسعه  20

 ه ریزي، اجرا و نظارتتوان آنها در برنام

ست )         یادآوری:  شده ا ضمیمه  صفحه تدوین و  شده در این  سند، برنامه عملیاتی هر یک از رئوس اعالم  رجوع به در بخش انتهایی 

 ( 29-30صفحه
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 : لو اشتغا ینیکارآفر ستاد ارکان

   یاشتغال در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یمل ستاد .الف

 اشتغال   یمل ستاد رخانهیدب .ب

 یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک ياشتغال در دانشگاه ها یدانشگاه ستاد.ج

 ی و اشتغال:نیکارآفر یمل ستاد( الف

 اعضا بيترک(1-الف

 :گرددمی نییتع ریبه شرح ز یاشتغال در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یستاد مل ياعضا  یترک

 ییر -ریوز مقام قادم ای ریوز  

 دبیر -اشتغال یمل ستاد ریدب و ریوز مشاور 

 و منابع   تیریتوسعه مد معاون 

 يارز يامنا ئتیه  ییر 

 ياقتصاد امور مشاور 

 بهداشت معاون 

 درمان   عاونم 

 یآموزش معاون 

 اطالعات يفناور و قاتیتحق معاون 

 يپرستار معاون   

 یسنت ط  کل ریمد 

 یاجتماع امور معاون 

 معاون برنامه ریزي راهبردي وهماهنگی 

 غذا و دارو سازمان  ییر 

 موضوع حس  بر یخصوص بخش ندگانینما از نفر دو  

  ترجیحاً از اعضاي هیأت علمی ستاد و تأیید ردی  کارآفرینان حوزهء سالمت با معرفی دبیریا دو نفر از صاحبنظران( 

 دانشگاه هاي سراسر کشور(
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 ياعضاسال صادر می گردد. تمدید و یا لغو ابال  چهاربراي مدت  و وزارت محترم مقامتوسط  ستاد ياعضاابال   (:1) تبصره

 . ردیپذصورت می  ستادریی   میتصمبا  کارگروه

 .گرددتشکیل می ستاد ریدببراساس درخواست به طور فصلی و یا در مواقع ضروري اشتغال  یجلسات ستاد مل (:2) تبصره

 :ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال  فیوظا شرح(2-الف

 ولتد کالن ياستهایس و ها برنامه چهارچوب در،در نظام سالمت  اشتغالکالن کارآفرینی   يراهبردها و استهایس نییتع  -1

 اشتغالو  ینیکارآفر توسعه یمل سند ابال  و  یتصو -2

 تصوی  ردوس برنامه هاي کارآفرینی و اشتغال به طور سالیانه -3

 و غیر دولتی  یتعاون بخش توسعه جهت يزیر برنامه و ياستگذاریس -4

 و تسهیالت مربوطه  یمال منابع جذب نحوه بر يزیر برنامه ، ياستگذاریس  -5

 در مناطق محروم لکارآفرینی و اشتغا  توسعه و رشد يبرا یعمل يکارها راه نییتع و يزیربرنامه -6

 .مقررات مربوطه تیبا رعاکشور  مختلف  يدر بخشها یشغل يها فرصت توزیع هیسهم  یتصو -7

 واشتغال مولد  جادیاتوسعه دانش کارآفرینی و  به منظور گذاران هیسرماو  نانیاز کار آفر یتیفضا و مقررات حما جادیا -8

 .در حوزه نظام سالمت رپایدا

 :اشتغال  و ینیکارآفر یمل ستاد رخانهيدب(ب

و  تیریمعاونالالت توسالالعه مالالد  مشالالترک دبیالالر سالالتاد،  در وزارت متبالالوع بالالا همکالالاري  سالالتاد اشالالتغال رخانالالهیدب(1-ب

 .شودیم جادیا يادار تحول و تیریمد توسعه مرکزو منابع 

 :دارد برعهده را ریز فیوظا انجاماشتغال  کارآفرینی و ستاد رخانهیدب(2-ب

 با مشارکت معاونین ،دانشگاهها و صاحبنظران   و اشتغال ینیتوسعه کارآفر یمل سندو تدوین  میتنظ -1

 دقیق مفاد سند توسعه کارآفرینی و اشتغال اجراي -2

 سالیانه کارآفرینی و اشتغال   هاي اجراي برنامه -3

 تیالالمأمورمالالرتبط بالالا اهالالداف و  يدر بخشالالها پایالالدار  و توسالالعه اشالالتغال جالالادیا یچگالالونگ نالالهیو مطالعالاله در زم یبررسالال -4

 به وزارت متبوع نهیزم نیمناس  در ا يراه کارها هیو ارا ربطیذ يواحدها يها

و مولد يطرحها در یخارج و یداخل يگذار هیسرما نهیزم در الزم يها مشورت هنظران و ارادمشارکت طلبی از صاحب -5

  اشتغال زا

 يواحالدها  يمقالررات مربالوط و بالا همکالار     تیال بالا رعا کشالور   مختلالف   يدر بخشالها  یشالغل  يهالا  فرصالت  هیسهمتوزیع  -6

 .مرتبط
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مالرتبط   يبالازار کالار در بخشالها    يازهالا یو ن هالا یژگیموجالود اشالتغال، و   تیوضالع  ییو مطالعه باله منظالور شناسالا    یبررس- -7

 اشتغال يهابرنامه در يبردارجهت بهره اشتغال یمل ستادحاصل به  جینتا هیبا دستگاه و ارا

مناسالال  جلالال  مشالالارکت بخالالش  يهالالانالالهیفالالراهم آوردن زم یچگالالونگ نالالهیدر زم راهکارهالالا هیالالو مطالعالاله و ارا یبررسالال- -8

 اشتغالزا يتهایفعالدر  یو تعاون یخصوص

بالاله معاونالالت  اعالالالم جهالالت دسالالتگاه فیوظالالا بالالا مالالرتبط يبخشالالها ازیالالموردن کالالار يرویالالن یمهالالارت يازهالالاین ییشناسالالا -9

 دانشگاهی با کمک معاونت آموزشی و غیر دانشگاهی به صورت مستقل یمهارت يو اراده آموزش ها یآموزش

  یکالاله بالاله منظالالور تأسالال ییمجوزهالالا» اشالالتغال در مالالورد  ياسالالتهایس ياجالالرااز  نالالانیاطمو حصالالول  يریالالگیپ، نظالالارت -10

 يواحالالدهاتوسالالط  «یو خالالارج یداخلالال يقراردادهالالا»  نیو همچنالال «شالالودیصالالادر مالال دیالالکسالال  و کالالار جد يبنگاههالالا

  یسالتاد ملال   رخاناله یاز طالرف واحالدها باله دب    ناله یزم نیال طرحهالا در ا  ییاشالتغالزا  زانیال مربالوط باله م   جینتالا  هیو ارا ربطیذ

 لکارآفرینی و اشتغا

   ندهیسال آ 5( در یاز دستگاه متبوع )اشتغال در بخش دولت یسنج تیظرف -11

 هاي مربوط به کارآفرینی و اشتغال با سایر دستگاهها هتهیه متون تفاهم نام -12

رایزنالالی فعالالال بالالراي انجالالام تفالالاهم هالالا و توافالالق هالالا بالالا سالالایر دسالالتگاهها از جملالاله وزارتخانالاله هالالا ،سالالازمانها و....در حالالوزه -13

 کارآفرینی و اشتغال    

باله وزارت کالار    شالنهاد یپ هیال دسالتگاه متبالوع و ارا   فیدر حالوزه وظالا   ینیکالارآفر  يهالا  دهیال اطرحهالا و   یمطالعه و بررسال - -14

 دستگاه متبوع قیاز طر یو امور اجتماع

( در جهالالت یو خالالارج ی)داخلالال یبخالالش خصوصالال يگالالذارهیو سالالرما تیالالتوسالالعه فعال يبالالرا يریالالگیو پ شالالنهادیپ هیالالارا- -15

 رفع موانع مربوطتالش براي و و کار کس   دیجد يبنگاهها جادیتوسعه اشتغال و ا

 در سامانه و سایت دبیرخانه اشتغالزا يطرحها یاطالعات بانک یرسان روز به و جادیا -16

و بالاله کالالارگیري روش ارزیالالابی بالالا  ییاشالالتغالزا اعتبالالارات کالالرد نالالهیهز و اشالالتغالزا يطرحهالالا ياجالالرا حسالالن بالالر نظالالارت -17

 مدل کراس چک

از افالالراد حقیقالالی و حقالالوقی و   صالالله وا يشالالنهادیهالالا و نظالالرات پ در مالالورد طالالرح  نظالالر کارشناسالالی و اظهالالار  یبررسالال -18

 دستگاه ها در حوزه اشتغال و کارآفرینی

 اشتغال کارآفرینی و یمل ستاد جلسات دستور یاصل يمحورها نیتدو و هیته -19

اشالتغال بالاله   یو اراداله گالزارش عملکالرد سالتاد ملال      هیالالو ته لکالارآفرینی و اشالتغا    یمصالوبات سالتاد ملال    ياجالرا  يریال گیپ -20

 ربطیذ ینظارت يدستگاهها

   لی کارآفرینی و اشتغامنظم جلسات ستاد مل لیتشک يبرا يزیر برنامه -21

انجالام توافقالالات بالا دانشالالگاههاي داخالالل یالا خالالارج کشالور کالاله در رابطالاله بالا موضالالوع کالارآفرینی ،نالالوآوري و اشالالتغال        -22

 پایدار موفق می باشند.  

هالالاي علمالالی تولیالالد منالالابع مکتالالوب و نالالرم افزارهالالاي مالالرتبط بالالا برنامالاله ریالالزي بالالراي برگالالزاري جشالالنواره هالالا،کنگره  -23

 کارآفرینی و اشتغال.
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 یسالالتاد ملالال  و ارادالاله گالالزارش در هالالا عهالالد شالالده اسالالتان  ت لکالالارآفرینی و اشالالتغا عملکالالرد  یابیالالو ارز يریالالگیپ -24

 اشتغال   کارآفرینی و

 وزارتخانه اهداف يراستا در يدستگاهها ریسا يهمکار با ینیکارآفر فرهنگ جیترو و توسعه -25

و اطالالع   ینیکالارآفر  فرهنالگ  اشالاعه  و يسالاز  فرهنالگ  منظالور  باله  و اسالتانی  یملال  یگروهال  يهالا  رسانه با يهمکار -26

 ، همانند روابط عمومی وزارت، و ....ربطیذ يستاد يها واحد یهماهنگ و  يهمکار  با رسانی گسترده،

 :اشتغال   و ینیکارآفر یدانشگاه ستاد (ج

  یو بوه شورذ ذ   یدرموان  یو خودما  بهداشوت   یعلووم پ شو    یاشتغال در دانشگاه ها یدانشگاهستاد  یاعضا بیترک(1-ج

 است:

 ییر -یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشکده/ دانشگاه  ییر  

 ستاد ریدب – دانشگاه/دانشکده منابع و تیریمد توسعه معاون 

 بهداشت معاون 

 درمان   معاون 

 یآموزش معاون 

 اطالعات يفناور و قاتیتحق معاون 

 یاجتماع امور معاون 

 دانشگاه يپرستار دفتر ریمد 

 دانشگاه یسنت ط  ریمد 

 دارو و غذا معاون 

 موضوع حس  بر یخصوص بخش ندگانینما از نفر دو  

    دو نفالالر از صالالاحبنظران حالالوزه اشالالتغال و کالالارآفرینی بالالا معرفالالی معالالاون توسالالعه بعالالد از همالالاهنگی بالالا دبیالالر خانالاله

 ستاد

 :واجالالد  دانشالالگاه / دانشالالکده و سالالازمان هالالاي وابسالالته موظفنالالد یالالک نفالالر از معالالاونین یالالا فالالردي  دالالی  ر تبصووره

شالالرایط بالاله عنالالوان قالالادم مقالالام خالالود در امالالور کالالارآفرینی و اشالالتغال منصالالوب نماینالالد تالالا ضالالمن تشالالکیل مالالنظم   

جلسات سالتاد، پیگیالري امالور برناماله هالاي اعالالم شالده را بالر عهالده داشالته باشالد و بالا دبیرخاناله نیالز همالاهنگی                

   کامل داشته باشد.

 

 



 

  سند توسعه کارآفرینی و اشتغال حوزه سالمت

23 
 

 یبهداشات  خادمات  و یپزشاک  علاوم  یهاا  دانشاگاه  اشاتغال  کاارآفرینی و  ساتاد  فیوظاا  شرح(2-ج

 :) استانی(یدرمان

 

 راه اندازي ،سایت ،و برنامه هاي نرم افزاري الزم به منظور تسهیل ارتباط با مخاطبین و ذینفعان. .1

 کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع .اجراي کامل مصوبات و برنامه هاي ابالغی از ستاد  .2

پیگیالالري دقیالالق سالالهمیه هالالاي اسالالتانی اشالالتغال و تسالالهیالت مربوطالاله از طریالالق کالالار گروههالالاي اشالالتغال اسالالتانی در           .3

 .ااستانداري ه

 .دانشگاه در يگذار هیسرما و اشتغال توسعه به مربوط يها نامه نییآ و مقررات ياجرا .4

  و   (...،زنالان  آموختگالان،  دانالش  )متخصصالان،   دانشالکده دانشگاه/ تیال فعال حالوزه  کالار  بالازار  اطالعالات  و آمالار  نیتالدو  و هیته .5

 . الزم يگزارشها  اراده

 فرصالالالت  هو توسالالالع تیالالالتثب و حفالالال  خصالالالوص در وزارتخانالالاله سالالالتاد یابالغالالال يهالالالا برنامالالاله و اسالالالتهایس ياجالالالرا .6

 )دیدبانی مشاغل(.محروم مناطق در ژهیو به اشتغال توسعه و موجود یشغل يها

به   واحدها ریسا يهمکار با استان يها تیمز ییشناسا و ییایجغراف يبخشها دراستانی   اشتغال سند پیشنهاد و هیته .7

 دبیرخانه ستاد ملی

و صالاحبنظران حالوزه    نو کالار آفالری   اشالتغالزا  يو طرحهالا  یشالغل  يهالا  فرصالت  ،مشالاغل  تعالا اطال  یاطالعالات  بانالک  لیتکم .8

 اشتغال و کارآفرینی.

 دبیرخانالاله بالاله  فصالاللی و ارادالاله گزارشالالات ییاشالالتغالزا اعتبالالارات کالالرد نالالهیهز و اشالالتغالزا يطرحهالالا ياجالالرا حسالالن بالالر نظالالارت .9

 ملی  ستاد

 هاي ابالغی وزارتقرارگرفتن در برنامه ارزیابی عملکرد و کنترل روند اشتغال و کارآفرینی براساس برنامه  .10

 جالالادیا قیالالطر از ربطیالالذ مقالالررات و نیقالالوان چالالارچوب در نالالانیکارآفر بالاله الزم التیتسالاله و يا مشالالاوره خالالدمات ارادالاله .11

 دانشگاه/ دانشکده تیفعال حوزهدر   ینیآفر کار خدمات و یرسان اطالع مشاوره، مراکز

نالوآوري   فرهنالگ  اشالاعه  و يسالاز  فرهنالگ  ،یرسالان  اطالالع  منظالور  باله  يا منطقاله  و یمحلال  یگروهال  يهالا  رسانه با يهمکار .12

 ربطیذ يستاد يها واحد یهماهنگ و يهمکار با ینیکارآفر و

 دیجد يها دهیا و آور نو يطرحها خصوص در يا منطقه و یاستان يفناور و علم پارک رشد مراکز با يهمکار .13

راه انالالدازي رشالالته مقطالالع ارشالالد کالالارآفرینی در دانشالالگاه و دوره اي کوتالالاه مالالدت کالالارآفرینی و اشالالتغال بالالراي مالالدیران         .14

 اتی و میانی با همکاري ستاد مرکزعملی

 انه ستاد ملی کارآفرینی و اشتغالابالغی ساالنه و اراده گزارش به صورت فصلی به دبیرخاجراي دقیق برنامه هاي  .15
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 ینیکارآفر  ژهیو رنامهب

 )رویکرد خدمات ( با اشتغالو

 1396 سالدر
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 ایجاد شود. 1396شغل در سال  800/60مجموعاً تعداد
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  (1396-1400جدول پيش بينی آمار فرصت های شغلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  20000و ساالنه تعداد بال  بر (سطح کارشناسی به باال )فار  التحصیل دانشگاهی 40000ساالنه بال  بر وجود با 

در سطح کاردانی ،دیپلم و نیروهاي غیر حرفه اي به شرط وبات شرایط و عدم افزایش نرخ  آموخته دانشنفر

واز طرفی وجود نیاز فراوان در نظام سالمت می توان به صورت  مشارکت اقتصادي افراد بیکار غیر جویاي کار

 نفر درهر سال شغل ایجاد نمود. ۶0000وابت براي تعداد بال  بر 

 

 تعداد 

 اشتغال

 مورد  

 انتظار

 1400 

 تعداد

 اشتغال

مورد 

انتظار 

1399 

 تعداد

 اشتغال

 مورد

انتظار 

1398 

 تعداد

 اشتغال

مورد 

انتظار 

1397 

 تعداد

اشتغال 

مورد 

انتظار 

1396 

جامعه  دستگاه

 هدف

عنوان  اهداف

رسته/ 

 طرذ

ش
خ
ب

 

 منئول هم ار

وزارت  ۶0000 ۹0000 ۶0000 ۶0000 ۶0000

تعاون، 

کار و 

رفاه 

اجتماعی/ 

نظام 

پرستاري/ 

نظام 

پزشکی/ 

معاونت 

توسعه 

مدیریت 

و منابع 

وزارت 

 بهداشت 

معاونت 

تخصصی 

مربوطه  

در 

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

پزشکی/ 

دانشگاه 

 هاي ع

 پ

کلیه فار  

التحصیالن 

گروه علوم 

پزشکی در 

حوزه هاي 

مربوطه از 

جمله: 

پرستاري، 

مامایی، 

پزشکی، 

دندانپزشکی، 

داروسازي، 

 ط  سنتی

اراده مراقبت هاي -۱

پرستاري و پزشکی 

در سطوح اولیه، 

 عمومی و تخصصی 

آموزش و توسعه -2

خدمات خود 

 مراقبتی 

کاهش بار  -۳

بستري بیمارستان 

 ها

ف  و ارتقا ح -4

سالمت مددجویان/ 

بیماران از طریق 

اراده مراقبت هاي 

 سالمت

ایجاد نشاط  -5

اجتماعی و  -روحی

سالمت روانی 

 جسمی

 -بهداشتی

 درمانی

 
خدما
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هزار  60بعدی دولت دوازدهم سالی  های سالبرای و هزار نفر  95تا  90تعداد  97برای سال  بر اساس چه استناداتی 

 ؟پيش بينی و هدف گذاری شده است ایجاد اشتغال نفر

 : استدالل اول  

 تعداد دانش آموختگان جدید و سنوات قبل ) دانشگاهی و غیر دانشگاهی(

 نفر در سال می باشد.  950000کل اشتغال مورد نظر دولت از میزان  %10ن به میزاشغل  95000 تعداد -1

فارغ دولتی و غیر دولتی از دانشگاه های علوم پزشکی در سطح کارشناسی تا دکترا هزار نفر،  40تا  35هر سال حدود  -2

 التحصیل می شوند. 

که طی سنوات قبل فارغ جویای کار ) غیر فعال در مشارکت اقتصادی(  غیر همین حد از افراد بیکار و  به میزان نیز تعدادی -3

ه شوند ) بویژممکن است مجدد جویای کار )از جمله نیاز های اقتصادی(به دالیل مختلف التحصیل شده و شاغل نبوده اند 

 . بانوان(

نفر 35000                                             

) افراد بیکار غیر فعال(    30000 +         تا     ساالنه  نفارغ التحصیال            ≈ 70000  

نفر 40000                                                  از سنوات قبل                       

نیروی  نیروهای)  تربیت شده اند. یکسالهنیرو های مهارتی و  یکارداندر سطح نفر افراد  30000حدود   تعدادفعال  -4

را تشکیل  97در سال  95000تا  90000تعداددر کل ر جویای کابه انضمام نیروهای حرفه ای غیر حرفه ای مهارتی و 

 میدهند.( 

ح دانشگاهی و غیر وسط ع ومقاط دانش آموخته در نیروی ثابت  60000، ساالنه از عمر دولت باقی مانده هایسالدر  -5

 به عبارتی: ریمدادانشگاهی در نظام سالمت 

 از دانشگاه های علوم پزشکی دولتی و غیر دولتی،فارغ التحصیل در مقطع کارشناس و باالتر 40000الف: سالی 

 در سطح کاردانی ،دیپلم و دوره های مهارتی و مهارتی  نیروی غیر کارشناس 20000اد حدود ب: تعد

 :استدالل دوم  

  نرخ بيکاری  %8در جهت کاهش  گيری دولت هدف

کاهش نرخ  در صدیک هر »، 96ارکت اقتصادی موجود و جمعیت فعال سال با وضعیت مشبر اساس آمارهای موجود و  -1

آن مربوط به نیروهای بهداشتی درمانی  1/0که اگر  «استنیروی بیکار نفر  260000 بیکاری به معنای شاغل شدن تعداد 

 . است نفر 26000، از هر در صدعبارت است ارت بهداشت باشد سهم وز

 به سالهای باقیمانده دولت %8با تقسیم عدد  - 2

        

 شغل ایجاد شود.   نفر در نظام سالمت   67600 حدود تعداد  براینیاز است ساالنه یعنی    

 

8%   ÷  3 = 6/2  

26000 ×  6/2 = 67600 
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را محقق ایجاد اشتغال  90000بالغ بر تعداد  97که اگر در سال می شود  60000 بیش از و سهم ما برای ایجاد شغل در هر سال

 ی دولت در فشار کمتری قرار میگیریم. انتهای سال کنیم، در

 افزایش ظرفیت های دانشگاهی و غیر دانشگاهی، آسوده خاطر تر خواهیم بود. در صورت فرض  اینهمچنین با

 

 

 :استدالل سوم  

 نياز نظام سالمت  

 

 الف: تعداد اشتغال قابل تحقق از ناحیه سند توسعه

 عبارت است از: کار آفرینی و اشتغال 

 

 

          قبلی بر سند عرضه و تقاضا تفاضل و کمبود                                                   

             

  508561تعداد   می بایست در نظام سالمت کمبود 1404  تا سالاوالً ب: بر اساس آمار استخراج شده از سند عرضه و تقاضا      

کمبود، جبران خواهد  %50که در صورت تحقق کامل اشتغال مد نظر سند توسعه کارآفرینی و اشتغال چیزی حدود نفر را جبران کنیم. 

 شد.

در حال حاضر برای تامین خدمات  نیز وزارت متبوع سند عرضه و تقاضا معاونت توسعه مدیریتدیگربر اساس برآورد  ثانیاً

تا به کف حداقل استانداردهای قابل اجرا در  در نظام سالمت وجود دارد.نفر کمبود نیرو  180000مورد نیاز مردم حداقل  

 کشور برسیم. 

 

 :استدالل چهارم  

برای تامين نيروی مورد نياز نظام سالمت که به بخش غير دولتی برون سپاری توسعه  ،سند اصالح نظام اداری بر اساس 

  خواهد شد:

فقط « نفر  125000به تعداد »ی پشتیبان هابه ازاء هر تخت( بدون لحاظ پزشک و نیرو 2.5فقط در رده نیروهای بالینی )  -1

رستانی که عقد قرارداد می شود.( اما چون احتماال دیر بازده یمامورد نیاز می باشند. ) فقط برای تختهای بدر گروه پرستاری 

 لحاظ نشده است و در سالهای آتی لحاظ خواهد شد.  97سال  خواهد بود، تحقق این اعداد در سند

97 سال 98سال          99سال                1400سال           

90000    +    60000     +     60000   +    60000   =   

 نیروی مطلوب                         

1177228    -    668667 =      508561  

   نیروی موجود
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و نیز نیروهای مورد نیاز مراکز جامع سالمت به  15000تعداد نیروهای مورد نیاز بهداشت به عنوان بازرس   -2

 ) چون زود بازده است در سند لحاظ شده( نفر است.  34100 در مجموعو  19100تعداد

لحاظ شده در سند ) بخشی از نیروها نفر است.  20000نیروهای بالینی مورد نیاز مشارکت خیرین نظام سالمت بالغ بر  -3

 بیمارستان بزرگ(  15فقط 

نیروی انسانی مورد نیاز بخش های آزمایشگاه ،پاراکلینیک ،کترینگ ، نقلیه ،آمبوالنس و....در سند برآورد نشده که باید  -4

 و در اسناد آینده آینده لحاظ شود. برآورد شود 

 

 

 بنابراین:

پیرامون آن به ازاء هر تخت اگر به عنوان یکی از شاخص ها، هر تخت مالک محاسبه باشد،  بر اساس استدالل چهارم در مجموع

از محل مشارکت بخش غیر دولتی با وزارت تعداد نیروهای بیمارستانی در همه رده ها وقتی محاسبه می شود، تحقق آنها را 

انتظار داریم. که با این فرض، مشاغل غیر بیمارستانی، و...عرصه ای وسیع و گسترده برای اشتغال در نظام سالمت  بهداشت

  د. ایجاد می کن

 

 

 : 1نکته 

مشاغل دانش بنیان، مشاغل  بخش خصوصی، توسعه در حوزه سالمت جامعه نگر، توسعه وجود ماموریت های نظام سالمت 

اشتغال را به راحتی میسر می کند. )و بلکه بسیار بیشتر خانگی، گردشگری سالمت، توسعه مشاغل جدید و ... تحقق اهداف سند 

  از آن مورد نیاز خواهد بود.(

پیش بینی میشود، حتی با فرض تامین نیروهای مورد نظر اهداف سند توسعه کار آفرینی و اشتغال، هنوز هم کمبود ها به طور لذا 

 مزمن وجود خواهند داشت. 

 : 2نکته 

 ل  آینده ظرفیت پذیرشاس 4به نظر می رسد با عنایت به نیاز وسیع نظام سالمت در حوزه منابع انسانی، حداقل به مدت 

 و بیشتر شود.  در برخی رشته ها تا سه برابر حداقل دو برابرشجو در رشته های مهم نظام سالمت دان

 

 

 

 

 

 

 

از %10هم افزایی و همکاری، بتوانيم با جذب تسهيالت مربوط به حوزه اشتغال و کار آفرینی، حداقل به ميزان  اميد است با انسجام،

 ميليون تومان به سمت ایجاد اشتغال مولد و پایدار حرکت کنيم.   5/73و برای هر شغل با سرانه حدود  کل تسهيالت و توزیع مناسب
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 سال یاتيعمل برنامه

1397 
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 :باشد می ذیل اجزای بر مشتمل برنامه این

 
 انداز چشم 

 یکل اهداف   

 کمی اهداف 

  و زمان بندي معین   اشتغال ایجاد تعدادبرنامه،  مسئول همراه به( برنامه 20)عملیاتی هاي برنامه 

 ها فعالیت  (Action plans ) ویژه بندي زمان با برنامه هر براي 

 

 :اندازچشم

ور،  ی  داراي سرمایه هاي انسانی بهرهکارافرین نوآوري و گفرهن دانش و برخوردار از است  یستمیسسالمت کشورمان  نظام  

 و مولد کامل،"اشتغال  با و "تک رقمی يبیکار نرخ داراي و توانمند و خالق ور؛آنو دیرانیم با اوربخش و مدآکارحرفه اي ، ماهر

 داریپا

 :یکل اهداف     

    و دانش آموختگان نظام  انی، دانشجوانیمجر استگزاران،یس نیب در رینیکاراف نوآوري و  دانش و گفرهن به نیل

 سالمت

 یولتد ریغ کردیرو غلبه با زرو وریهايآ وفن ازارکارب جامعه، نیاز بر مبتنى سالمت  نظام دیجد يهاکار کس  به نیل 

  در بخش سالمت  داریبه اشتغال کامل، مولد و پا نیل 

 :یکم اهداف

 وندر و مولد دار،یپا اشتغال جادیا و ینیکارآفرنوآوري و  دانش قیتعم و توسعه قیطر از يکارینرخ ب يدرصد 8کاهش  -

 ۱400نفر تا پایان سال  ۶0000و ساالنه  ۹7 سال انیپا تا نفر 000/۹۱  يبرا اشتغال جادیا و یدولت ریغ يها روش با زا

 )سال پایانی دولت دوازدهم (.

قه منط ازینو  تیمقاطع و تعداد نفرات بر اساس جنس-آموختگان با نوع رشته تعداد دانش نیب یارتباط منطق جادیا-

 ی برنامه ششم توسعهانیپا سال دردر بخش سالمت  ییایجغراف
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 و يماد يتهایحما و کمکهاتسهیالت ،  قیطر از قبلموجود   يکارها و کس  توسعه و دیجد يکارها و کس  جادیا-

 يمعنو

 :یاتيعمل یها برنامه رئوس

 

و جانشين مسئول 

 هر برنامه

تعداد 

 اشتغال
 ردیف برنامه ها

 دکتردکتر ميرزابيگی، 

 زعفریان
2000 

راه اندازی   کارآفرینی وفرهنگ نوآوری  دانش وتوسعه 

 مراکز مشاوره کارآفرینی در دانشگاه ها و جامعه رشته و

 )براساس پنجاهمين مصوبه شورای برنامه ریزی(

1 

ر دکت-دکتر ساالریان زاده

 ميرزا بيگی
10000 

ایجاد سامانه و مرکز دیده بانی مشاغل و تعریف فرصت های 

 نياز جامعه و بازار کارشغلی جدید مبتنی بر 
2 

دکتر حکيم -دکتر نایلی

 زاده
 3 حمایت ازتوسعه گردشگری سالمت 2000

آقای -آقای نجاتيان

 جهان ميهن
12000 

 توسعه  و  Hospice, Home Careحمایت ازمراکز 

 سالمت مراقبت های جامعه نگر
4 

خانم -احمدوندآقای 

 حاجيان
 MMT 5 ترک اعتياد حمایت از ساماندهی و تعدیل مراکز 1000

دکتر -دکتر حضرتی

 بيداری
4000 

توسعه روند حرفه ای گرایی و مهارت آموزی نيروها حمایت از 

ی حرفه ای و دانشگاهی و اعطای مجوز به مراکز آموزشی 

 واجد شرایط )دولتی و غير دولتی(

6 

 10000 آقای قربانی -آقای لک
مختلف غير توسعه روند مهارت آموزی رسته های حمایت از 

 دانشگاهی و ایجاد اشتغال در حوزه غير حرفه ای
7 

 -آقای دکتر فرخی

 مهندس فرهادی
5000 

نظارت و کنترل خدمات سالمت و بهداشت و برون سپاری 

 حاشيه شهر و روستا هااشتی در شهرها، خدمات بهد
8 

 5000 دکتر وطن پور
، توسعه مراکز دانش بنيان در حوزه  آموزشحمایت از 

 تجهيزات و خدمات نظام سالمت، دارو
9 
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دکتر  -دکتر خدادوست

 عباسيان
5000 

ت کش توسعه طب سنتی و ارائه خدمات مربوطه، توسعه حمایت از 

گياهان دارویی، بسته بندی مدرن داروهای گياهی و توسعه 

 داروخانه های طبيعی

10 

خانم آزاد  -خانم حاجيان

 پور
 11 مشاغل خانگی و نظارت های حوزه سالمتحمایت از توسعه گسترش  3000

-آقای حميد رضا عزیزی

 دکتر عباس زاده
2000 

حمایت از کار یابی های تخصصی  داخلی و بين المللی نظام سالمت و 

 توسعه اشتغال خارج کشورساماندهی 
12 

  500 دکتر ميرزابيگی
حمایت از توليد و گسترش نرم افزارها و ابزارهای هوشمند برای 

 آنها به خدمتآحاد مردم وارئه پایش سالمت 
13 

 14 حمایت از شرکتهای توليد کننده پرونده الکترونيک سالمت  500 مهندس برزگر

 - دکتر امامی رضوی

معنوی و حمایت از بخش خصوصی برای  ،اعمال مشوق های مادی

حضور در آموزشهای علوم پزشکی و حمایت از ایجاد شعب بين 

 الملل با رویکرد توسعه بستر آموزشهای غير دولتی

15 

 2000 دکتر امامی رضوی
حمایت از تقویت و توسعه آموزش های مجازی ) توليد منابع، ساماندهی 

 برگزاری امتحانات(گروههای آموزشی ،ارائه آموزشها و 
16 

 - دکتر اخوان

با ( به )آحاد مردم حمایت و ساماندهی آموزش های مجازی عمومی

هدف ارتقا سالمت آحاد جامعه، توسط انجمن های 

 و سایر نهادهای حقيقی و حقوقی واجد شرایط ،اجتماعی،خدماتیعلمی

17 

آقای  -دکتر عسگری

 رحمان پناه
20000 

عمومی و خيرین سالمت، پيگيری برون مشارکت طلبی از نهادهای 

 دانشگاهها 20سپاری و اعطاء مجوزها از طریق کميسيون ماده 
18 

0007 مهندس فرهادی  

توسعه ایجاد دفاتر و موسسات حذف پسماند و مبارزه با حشرات موزی و 

 به مراکز بهداشتیخدمات بهداشتی  ارائه جوندگان در حوزه

 درمانی،اقامتگاهها،مراکز سياحتی و هتل ها

19 

 دکتر جمالی -دکتر فرشاد

 )معاونت اجتماعی(
 نظارتی

ها، اتحادیه ها، هلدینگ ها و سایر NGOحمایت از راه اندازی و توسعه 

مراکز غير دولتی در حوزه اشتغال و کار آفرینی و استفاده از توان آنها 

 در برنامه ریزی، اجرا و نظارت

20 

 جمع کل 91000
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 :اول برنامه

 

توسعه دانش و فرهنگ نوآوری کارآفرینی و راه اندازی  رشته و مراکز مشاوره کارآفرینی در دانشگاه ها و جامعه 

 )براساس پنجاهمين مصوبه شورای برنامه ریزی(

 ميرزابيگی دکتر      مسئول برنامه :                                                                                                                                                             

 دکتر زعفریانهمکار برنامه:                   

 1397تا اسفند  1396زمان :   دیماه 

 2000                 اشتغال مورد انتظار :

 فعاليت ها: 

 تشکیل کارگروه تخصصی  از صاحبنظران  -۱

 برنامه ریزي شورایعالیمقطع ارشد بر اساس مصوبه -ایجادرشته کارآفرینی در رشته-2

 سالمتایجاد دوره هاي توانمند سازي مدیریت کارآفرینی براي مدیران و شاغلین نظام  -۳

 ایجاد دو تا چهار واحد کارآفرینی براي تمام رشته هاي نظام سالمت -4

تولیالالد منالالابع مکتالالوب و نظالالري در حالالوزه کالالارآفرینی نظالالام سالالالمت و توسالالعه منالالابع در فضالالاي مجالالازي و وب بالالراي -5

 آموزش و توسعه فرهنگ کارآفرینی

انالش کالار آفرینالالی در سالطح دانشالالکده    دتوانمنالدي سالازي و تشالالکیل گروهالاي آموزشالی خوشالاله اي بالراي توسالالعه و       -۶

 ها و محیط هاي کاري نظام سالمت

 ایجاد پایگاهها و واحدهاي مشاوره کارآفرینی و اشتغال در دانشگاههاي علوم پزشکی -7

 ستاد سایت در نتایج اعالم و فصلی صورت به برنامه ارزیابی و پایش-8       

 نشانگرها برای فعاليت های برنامه اول:

 صورتجلسه-۱

تهیه منابع براي  -/ بکارگروهترجمه و تالیف سه جلد کتاب به صورت مشترک با دانشگاه صنعتی شریف و -الف -2

 تدری  مقطع کارشناسی ارشد کارآفرینی

 تهیه منابع براي دوره ها-۳

 تهیه منابع آموزشی -4

 تفاهم نامه) سه مورد ( -5

 اد تهیه منابع آموزشی براي سایت کانال تلگرامی در ست -۶
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 پیگیري تسهیالت و امکانات -7

 کراس چک.  براي کنترل برنامه به روشتدوین چک لیست -8

 :برنامه دوم

 ایجاد سامانه و مرکز دیده بانی مشاغل و تعریف فرصت های شغلی جدید مبتنی بر نياز جامعه و بازار کار

 مسئول برنامه :   دکتر ساالریان زاده

 ميرزابيگیدکتر همکار برنامه:         

 1397تا اسفند  1396زمان :   دیماه 

 10000اشتغال مورد انتظار :              

 فعاليت ها: 

 تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران -۱

 و اعالم فرصت هاي شغلی جدید به همراه تهیه طرح هاي تی  شغلی با روش غیر دولتی احصاءشناسایی، -2

و سالمندان  هاي جامعه نگر ، اراده خدمات براي بیماران مزمن، بیماران غیر واگیر ...حمایت از توسعه سالمت و مراقبت -۳

 و شبکه هاي اجتماعیها  NGOبا تقویت نقش 

-E.HEALTHمانند و... موبایل وب، مبتنی بر فضاي مجازي ، حمایت از استفاده و تقویت بستر هاي ارتباطی نوین-4

M.HEALTH T.NURSING- 

 غیر ،استفاده از ظرفیت هاي دولتی -شبکه هاي زنجیره اي اراده خدمات توسط بخش غیر دولتی  حمایت از تقویت-5

 ( .... یانجمن هاي علم مانند تقویت نقش اتحادیه ها، خصوصی) دولتی،

 پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد-۶

 

 

 نشانگرها برای فعاليت های برنامه دوم:

 صورتجلسه-۱      

 اخذ تسهیالتتاییدیه جهت -2

 تفاهم نامه-۳

 چک لیست کنترل به روش کراس چک-4
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  :برنامه سوم

 

 حمایت ازتوسعه گردشگری سالمت

 

 مسئول برنامه :                دکتر نایلی

 همکار برنامه:        دکتر حکيم زاده

 1397تا اسفند  1396زمان : دیماه

 2000اشتغال مورد انتظار :                       

 

 

 

 فعاليت ها: 

 تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران -۱

 اخذ آمار مراکز واجد شرایط -2

استان تهران، خراسان،  8همکاري با ستاد توریسم سالمت در تعریف و اعالم استانداردهاي مربوطه و اجرا در  -۳

 فارس، یزد و کرمانکردستان، اصفهان، تبریز، 

 حمایت از طرحهاي نوآورانه و اشتغال زا اعم از راه اندازي، توسعه، تجهیز و توانمندسازي نیروي انسانی-4

 پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد-5

 

 نشانگرها برای فعاليت های برنامه سوم:

 

 صورتجلسه-۱

 فایل اکسل -2

 کارگروهصورتجلسه -۳

 معرفینامه اخذ تسهیالت -4

 تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک-5
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 :برنامه چهارم
 

 و توسعه سالمت مراقبت های جامعه نگر  Home Care- Hospiceحمایت از مراکز 

 

 آقای نجاتيان:                  مسئول برنامه 

 مهينهمکار برنامه:              آقای جهان 

 1397تا اسفند  1396اسفند       زمان : 

 12000اشتغال مورد انتظار :                            

 

 فعاليت ها: 

 تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران -۱

 مراکز فعالشناسایی -2

 از مراکز غیر فعال و فعال براي صیانت از مشاغل موجودآسی  شناسی و حمایت -۳

مرکز  ۳2کر و حداقل  مرکز هوم ۱200اندازي مراکز جدید) مادي و معنوي (و رساندن آنها به تعداد از راه حمایت -4

  هاسپی 

 و توسعهتشکیل کارگروه هاي استان با حمایت و همکاري معاونت هاي درمان،پرستاري  -5

 دیریتی،....شامل: دوره هاي مابال  دستورالعمل حمایت به صورت تسهیالت مادي و کمک هاي مدیریتی --۶

 پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد-7

 

 نشانگرها برای فعاليت های برنامه چهارم:

 

 صورتجلساتابال  اعضاء و تهیه -۱

 تهیه بانک اطالعات و فایل مراکز -2

 معرفی براي تسهیالت-۳

 پی  و تهیه طرح تی  شغلی مربوطه هاسابال  دستورالعمل هاي مربوط به -4

 تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک-5
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 :برنامه پنجم

 

 (MMT)  ساماندهی و تعدیل مراکز ترک اعتيادحمایت از 

 
 

 آقای احمدوند      مسئول برنامه : 

   خانم حاجيانهمکار برنامه:            

 1397تا اسفند  1396زمان : دیماه

 1000اشتغال مورد انتظار :                       

 فعاليت ها: 

 

 تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران -۱

 کارگروه کاري و عملیاتی با معاونت درمانتشکیل -2

 استاندارد متناس  با جمعیت کشور تعیین -۳

 تسهیالتتعیین راهکارهاوحمایت هاي مادي و -4

 صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستادپایش و ارزیابی برنامه به -5

 

 نشانگرها برای فعاليت های برنامه پنجم:

 

 ابال  اعضاء-۱

 صورتجلسه -2

 تعیین استاندارد-۳

 معرفینامه تسهیالت-4

 تهیه چک لیست کنترل به روش کراس چک-5
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 :برنامه ششم

 

ای و دانشگاهی و اعطای  توسعه روند حرفه ای گرایی و مهارت آموزی نيروها ی حرفهحمایت از 

 مجوز به مراکز آموزشی واجد شرایط )دولتی و غير دولتی(

 

 دکتر حضرتی:          مسئول برنامه 

 بيداری دکترهمکار برنامه:                 

 1397تا اسفند  1396زمان : دیماه

 4000اشتغال مورد انتظار :                   

 فعاليت ها: 

 و آموزشتشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران و معاونت هاي پرستاري،درمان -۱

 اي غیر دولتیحمایت از تاسی  مراکز آموزشی،مهارتی و حرفه -2

 تعریف استانداردهاي الزم براي تعداد متناس  با نیاز کشور-۳

نظارت و پایش بر نحوه آموزش و تعداد خروجی هاي ساالنه براي تعیین نوع حمایت هاي فردي یا گروهی در اشتغال  -4

 زایی 

توسعه دانش بین حرفه اي و تربیت افراد چند پیشه به منظور توسعه کارآمدي وبهره وري نیروها با رویکرد حمایت از -5

 غیر دولتی

 معنوي با استفاده از توان سایر نهادها و معرفی براي دریافت تسهیالت نحوه حمایت هاي مادي واعالم -۶

 پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد-7

 

 نشانگرها برای فعاليت های برنامه ششم:

 ابال  اعضاء-۱

 دریافت مجوزها توسط کارآفرینان غیر دولتیپیگیري براي ابال  دستورالعمل ها ،آیین نامه ها و اطالع رسانی از نحوه -2

 معرفی براي دریافت تسهیالت-۳

 پیگیري براي تعیین استاندارد ها-4
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 ابال  آیین نامه هاپیگیري براي -5

 تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک-۶

 

 :برنامه هفتم

 

 دانشگاهی و ایجاد اشتغال در حوزه غير حرفه ایحمایت از توسعه روند مهارت آموزی رسته های مختلف غير 

 مسئول برنامه :       آقای سعيد لک

 همکار برنامه:              آقای قربانی

 1397تا اسفند  1396دیماهزمان :  

 10000اشتغال مورد انتظار :                       

 فعاليت ها: 

 

 صاحبنظرانتشکیل کارگروه تخصصی از -۱

 مهارتهاي مورد نیاز در فضاي کنونی کشور به صورت حرفه اي و غیر حرفه اي  احصاء -2

ها و تعاونی ها و مراکز مورد تایید ها، اتحادیه  NGOحمایت از ارتباط گیري با نهادهاي دولتی و غیر دولتی توسط  -۳

 وزارت بهداشت براي تعیین ظرفیت ها و تامین نیازها

 مبتنی بر نیاز هر دستگاه و براساس گواهینامه هاي مهارتیحمایت از تربیت نیروهاي ماهر  -4

خردو کالن بخشهاي غیردولتی و دولتی شامل مط  توسعه مراکز مهارتی در سراسر کشور براي تامین نیازهاي  -5

 ها،درمانگاهها،داروخانه ها،بیمارستانها و توسعه اشتغال فراگیر

 راکز غیر دولتیپیگیري اعطاء تسهیالت و حمایت هاي الزم از م-۶

 پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد -7

 

 

 نشانگرها برای فعاليت های  برنامه هفتم:

 

 ابال  اعضاء-۱

 پیگیري براي ابال  دستورالعمل ها ،آیین نامه ها و اطالع رسانی از نحوه دریافت مجوزها توسط کارآفرینان غیر دولتی-2

 نامه) دو مورد (تفاهم -۳

 معرفی براي دریافت تسهیالت-4

 تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک-5
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 :برنامه هشتم

 

و برون سپاری خدمات بهداشتی در شهر ها، حاشيه شهر و  نظارت و کنترل خدمات سالمت و بهداشت

 روستا ها
 

 آقای دکتر فرخیمسئول برنامه :       

 آقای مهندس فرهادی  همکار برنامه:

 1397تا اسفند  1396دیماه    : زمان 

  5000                 اشتغال مورد انتظار :         

 

 فعاليت ها: 

 

 صاحبنظرانتشکیل کارگروه تخصصی از -۱

 شناسایی سمن هاي مردم نهاد فعال در این زمینه یا فعال سازي آنها و تشکیل شبکه ها و اتحادیه هاي تخصصی -2

سپاري نیابتی نظارت بر محیط ها ،کارخانه جات و مراکز سنتی ، صنعتی و مشاغل خانگی براي انجام واسپاري و برون -۳

 نظارت هاي بهداشتی

 پیگیري براي دریافت تسهیالت و حمایت هاي الزم-4

 و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستادپایش -5

 

 

 های برنامه هشتم: نشانگرها برای فعاليت

 

 ابال  اعضاء-۱

 و اطالع رسانی از نحوه اعطاي مجوزها به کارآفرینان پیگیري ابال  آیین نامه ها-2

 تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک-۳
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 :برنامه نهم
 

 دارو، تجهيزات و خدمات نظام سالمتآموزش ،در حوزه  توسعه مراکز دانش بنيانحمایت از 

 

 دکتر وطن پور        مسئول برنامه : 

 کتر ارزیده :              دهمکار برنامه

 1397تا اسفند  1396دیماه: زمان 

 5000              اشتغال مورد انتظار :         

 فعاليت ها: 
 

 صاحبنظرانتشکیل کارگروه تخصصی از -۱

 پزشکی و سایر ظرفیت هاي موجودتعیین تناس  مراکز دانش بنیان با دانشگاههاي علوم  -2

دانش به شیوه دریافت تسهیالت و سایر حمایت حمایت گسترده از طرح ها، استارت آپها و نوآوري هاي مبتنی بر  -۳

 هاي مادي و معنوي

 دانش محور و دانش بنیان در بین دانشجویان و اساتید دانشگاههاشکل کار گروههاي -4

 بنیان به محصوالت قابل عرضه به بازار کاال یا خدمات حمایت از تبدیل طرح هاي دانش  -5

 بنیانحمایت از توسعه دانش و تفکر گسترش محصوالت دانش -۶

 ارتباط دهی بین سرمایه گذاران و صاحبان ایده در مراکز دانش بنیان  -7

 نش بنیانبرگزاري جشنواره هاي کارآفرینان برتر در عرصه نظام سالمت با اولویت تولید محصوالت دا -8

حمایت از روندهاي تولید نوآوري در محصول ، حذف ، فرآیند ، مدل اداره نهاد) بیمارستان ، درمانگاه،یا.....(یا سبک  -۹

 هاي جدید ارتباطی با مردم، تیم ، همکاران

 2/۳در دانشگاهها با مشارکت) مدیران بیمارستانها،دانشجویان ترمهاي  Communityحمایت از تشکیل تیم هاي -۱0

 انتهایی ( با مسئولیت حوزه کارآفرینی و توسعه براي تولید ایده هاي نو

 Communityمدیر برتر جوان با فراگیري از دوره هاي کارآفرینی،  ۱۱0تشکیل تیم هاي مدیریتی جوان و تربیت  -۱۱

 عملی با همکاري بخشهاي غیر دولتیو 

 دورهیاتی به ستاد کارآفرینی و اشتغال براي برگزاري واگذاري موضوع توانمند سازي مدیران میانی و عمل -۱2

 پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد-۱۳
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 نشانگرها برای فعاليت های برنامه نهم:

 

 ابال  اعضاء-۱ 

 توسط کارآفرینان غیر دولتیپیگیري براي ابال  دستورالعمل ها ،آیین نامه ها و اطالع رسانی از نحوه دریافت مجوزها -2

 معرفی براي دریافت تسهیالت -۳ 

 تفاهم نامه ) سه مورد( -4 

 تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک -5 
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 :برنامه دهم

 

گياهان دارویی، بسته بندی مدرن کشت توسعه طب سنتی و ارائه خدمات مربوطه، توسعه حمایت از 

 گياهی و توسعه داروخانه های طبيعی داروهای

 

 خداپرستدکتر               مسئول برنامه :   

 دکتر عباسيانهمکار برنامه:                     

 1397تا اسفند  1396زمان :            دیماه

 5000اشتغال مورد انتظار :                                 

 فعاليت ها: 

 

 صاحبنظرانتشکیل کارگروه تخصصی از -۱

 پیگیري اعالم روش هاي مورد قبول وزارت بهداشت در ط  سنتی و تعیین استانداردهاي الزم -2

 پیگیري براي تعیین تعداد استاندارد مط  ها و مراکز مربوطه به تناس  جمعیت -۳

 ی  شغلی مربوط به ط  سنتیتعریف شرایط تیم اراده دهنده خدمت در این روش و تعریف طرح هاي ت-4

 فرهنگ بسته بندي گیاهان دارویی به صورت مشاغل جدید حمایت از گسترش و توسعه  -5

 هاي کوتاه مدت مهارتی براي نیروهاي کمکی در ط  سنتیطراحی دوره -۶

با فعال کردن  تعریف نحوه حمایت از مراکز کاشت گیاهان دارویی در کشور با همکاري جهاد کشاورزي و وزارت تعاون -7

 هاي جوان NGOتعاونی ها و 

 پیگیري براي دریافت تسهیالت الزم توسط افراد متقاضی-8

 ارزیابی برنامه ها به صورت فصلی و تهیه گزارشات کارشناسی -۹

 

 نشانگرها برای فعاليت های برنامه دهم:

 

 ابال  اعضا-۱

 پیگیري ابال  دستورالعمل ها و طرح هاي تی  شغلی-2

 برنامه به روش کراس چک  گنترلتدوین چک لیست براي -۳
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 :برنامه یازدهم

 حمایت از توسعه گسترش مشاغل خانگی و نظارت های حوزه سالمت
 
 

 حاجيان خانم:      مسئول برنامه 

  همکار برنامه:                  خانم آزاد پور

 1397تا اسفند  1396دیماه:       زمان 

  3000                   اشتغال مورد انتظار :       

 فعاليت ها:

 

 وزارت کار  راه اندازي کارگروه  تخصصی با صاحبنظران و دستگاههاي متوالی در جهاد، -۱ 

 تعریف مشاغل خانگی مرتبط با حوزه سالمت و اعالم لیست مربوطه در سایت ستاد -2

مشاغل خانگی با تعرفه الزم که توسط صاحبان مشاغل ،پشتیبان یا... پرداخت تعریف نحوه نظارت بر نحوه فعالیت  -۳

 نماید

 تعریف تعداد ناظر ین از حوزه وزارت بهداشت و ابال  شکل نظارت -4

 ها و اتحادیه هاي مربوطه به مشاغل خانگی در حوزه سالمت و معرفی براي دریافت تسهیالت الزم NGOتشکیل  -5

 ستادي برنامه به شکل فصلی و اعالم آن ارزیابی نحوه اجرا -۶

 

 

 نشانگرها برای فعاليت های برنامه یازدهم:

 

 اعضاابال  -۱

 پیگیري دستورالعمل-2

 ناظرینو  پشتیبانهاپیگیري تشکیل -۳

 تدوین چک لیست کنترل برنامه به روش کراس چک-4
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 :برنامه دوازدهم
 

توسعه اشتغال خارج تخصصی داخل و بين المللی نظام سالمت و ساماندهی  یابی هایحمایت از کار

 کشور

  
 : آقای حميد رضا عزیزیمسئول برنامه 

 همکار برنامه:               دکتر عباس زاده

 1397تا اسفند  1396دیماه       زمان : 

 2000اشتغال مورد انتظار :                             

 

 فعاليت ها:

 

 وزارت امور خارجه و وزارت تعاون تشکیل کارگروه تخصصی با همکاري -۱

بررسی وضعیت کشورها ي اروپایی ،آسیایی میانه و کشورهاي همسایه از حیث نیاز به نیروي کار در رشته هایی که  -2

 داریمدر ایران بیکار زیادي 

 ل می باشندتعاونی ها و سایر بخشهایی که در این حوزه فعا ،هاNGOحمایت از -۳

 در نظام سالمت المللیتخصصی بین  هاي کاریابیپیگیري براي راه اندازي -4

ی که نیاز به چنین تالش براي تربیت و صدور نیروهاي دیپلم با آموزش هاي کوتاه مدت بجز حرفه اي به کشورهای -5

 نیروهاي دارند

 و ارزیابی برنامه به صورت فصلیپایش -۶

 

 های برنامه دوازدهم:نشانگرها برای فعاليت 

 

 ابال  اعضا-۱

 معرفی براي دریافت تسهیالت-2

 پیگیري دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي مربوطه-۳

 تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک-4
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 :برنامه سيزدهم

ارائه  حمایت از توليد و گسترش نرم افزارها و ابزارهای هوشمند برای پایش سالمت آحاد مردم و

 خدمت  به آنها

 
 دکتر ميرزابيگیآقای     مسئول برنامه : 

 1397تا اسفند  1396زمان : دیماه

 5000اشتغال مورد انتظار :                      

 فعاليت ها:

 

 تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران -۱

 انجام مطالعه تطبیقی مبنی براستفاده از تجربیات سایر کشورها -2

 نیاز واقعی کشور ،مردم و بازارکاربه نرم افزار ها و ابزارهاي هوشمند سالمتبررسی -۳

 اولویت بندي و استفاده حداکثري از ظرفیت هاي موجود براساس رفتار سیستمی،نظام سازي وهم افزایی تیمی -4 

پزشکی و اراده دهنده تشکیل تیم هاي عملیاتی متشکل از دانشگاههاي صنعتی ،وداراي رشته هاو شاخه هاي تجهیزات  -5

 خدمات بالینی و جامعه نگر براي تلفیق ایده ها و تولیدمحصول

 از تیم هاي عملگرا و نتیجه گراحمایت هاي معنوي ،مادي و تسهیالتی  -۶

 تشویق و ترغی  بیمارستانها و مراکز اراده خدمت براي استفاده از محصوالت مذکور اعم از نرم افزارها و وسایل هوشمند-7

 ویژه حوزه سالمت براي تسلط بر مالکیت معنوي و تولیدات اینگونه تیم ها NGOتشکیل و وبت -8

 

 

 :دهمگرها برای فعاليت های برنامه سيزنشان

 

 احکام-۱

 برنامه عملیاتی زمان بندي شده-2

 چک لیست کنترل برنامه بر اساس کراس چک-۳

 تهیه گزارش هاي فصلی و رفع نقاط ضعف و رسیدگی به مشکالت -4

 

 



 

  سند توسعه کارآفرینی و اشتغال حوزه سالمت

48 
 

 

 

 :چهاردهمبرنامه 

 حمایت از شرکتهای توليد کننده پرونده الکترونيک سالمت 

 

 

 مهندس برزگرآقای     مسئول برنامه : 

 1397تا اسفند  1396زمان : دیماه

 500اشتغال مورد انتظار :                      

 

 فعاليت ها:

 تشکیل کارگروه از صاحبنظران -۱

 شغلی تی طرح  تعریف پرونده الکترونیک و تهیه نمونه  -2

 و فرمت آنپرونده مذکور  تدوین  به رعایت خدمات غیر دولتی در جامعه وبالین الزام تمام اراده دهندگان -۳

 یا درمان ارتباط زیر ساختی با مراکز مورد تایید وزارت بهداشت با اعالم معاونت توسعه-4

 متبوعبه وزارت و... اراده گزارشات فصلی از مخاطبین خود،نوع خدمات -5

 حمایت و اعمال مشوق ها در قال  تسهیالت و ....از کسانی که بهترین رفتار را دارند. -۶

 

 :گرها برای فعاليت های برنامه چهاردهمنشان

 

 احکام صاحبنظران-۱

 پرونده الکترونیک تی  طرح  تهیه نمونه-2

 معرفی زیر ساخت ها و سامانه هاي که می بایست به آنها لینک شوند -۳

 چک لیست کنترل برنامه به صورت کراس چک-4

 تهیه گزارش هاي فصلی  -5
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 :پانزدهمبرنامه 
 

اعمال مشوق های مادی ، معنوی و حمایت از بخش خصوصی برای حضور در آموزشهای علوم 

 از ایجاد شعب بين الملل با رویکرد توسعه بستر آموزشهای غير دولتی پزشکی و حمایت

 

 دکتر امامی رضویآقای     مسئول برنامه : 

 1397تا اسفند  1396زمان : دیماه

 -اشتغال مورد انتظار :                      

 

 

 

 فعاليت ها:

 تشکیل کمیته مشترک با معاونت آموزش  -۱

اي به معناطالع رسانی و تبلی  مناس  از نحوه خصوصی سازي آموزش علوم پزشکی و نحوه مشارکت بخش خصوصی  -2

 متقاضیان حقیقی و حقوقی

 به آنانمعرفی شع  بین الملل و شرایط ورود و پذیرش دانشجو -۳

 آموزش ي و حضوردر پروسه دعوت از سرمایه گزاران ومتقاضیان براي سرمایه گزاري -4

 براشتغال کوتاه مدت چون اقدامی ضروري،مهم ،زیربناییاین اقدام تعریف تسهیالت ویژه،بدون در نظر گرفتن تاویر -5

 ماندگار است. لیکن دیر بازده اما پایا و و

 

 گرها برای فعاليت های برنامه پانزدهم:نشان

 

 واعطا احکام  تعیین افراد کمیته  -۱

 براي اطالع بخش غیر دولتی  تدبیر نحوه تبلی  واطالع رسانی -2

  متبوع وزارتو اطالع رسانی  قراردادن اطالعات مربوطه روي سامانه هاي عمومی -۳

 تعیین روشهاي حمایت ومعرفی براي اخذ تسهیالت-4
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 :شانزدهم برنامه

 

حمایت از تقویت و توسعه آموزش های مجازی ) توليد منابع، ساماندهی گروههای 

 و برگزاری امتحانات(آموزشی ،ارائه آموزشها 
 

 دکتر امامی رضویآقای     مسئول برنامه : 

 1397تا اسفند  1396زمان : دیماه

 2000اشتغال مورد انتظار :                      

 

 فعاليت ها:
 تشکیل کار گروه  از صاحبنظران تحت عنوان توسعه آموزش های مجازی و الکترونیکی  .1

 معرفی روش های آموزش مجازی در دروس تئوری توسط بهترین اساتید  .2

 (  تهیه نرم افزارهای ویژه آموزش در پراتیک) معرفی روش های آموزش های عملی ابتدایی در پراتیک های مجازی  .3

 تهیه متون مجازی توسط انجمن ها و گروه های ذیصالح علمی .4

 در کنار دانشکده های حقیقی با همان توان و امکان استفاده در گستره کشوریتهیه نرم افزارهای ویژه دانشکده های مجازی  .5

 تعریف مجوزهای الزم برای مشارکت بخش غیر دولتی و تعریف روش تایید این آموزش ها توسط مراکز دانشگاهی علوم پزشکی  .6

 آموزش مجازی  تعریف استانداردها و گاید الین  های تعیین کننده مسیر و جلوگیری از هرج و مرج های .7

 اعطای مجوزهای کلی به بخش غیر دولتی واجد شرایط برای ارائه آموزش های مجازی به مردم برای افزایش سواد سالمتی .8

 تعریف و اعالم شرایط و معیارهای مشارکت بخش غیر دولتی .9

 اعطای تسهیالت، مشاوره ها و همفکری ها به کار آفرینان این مسیر  .10

 

 

 های برنامه شانزدهم:گرها برای فعاليت نشان
 اعطای احکام کار گروه تخصصی -1

 . تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال -2
 تدوین روش کنترل و ارزیابی برنامه  -3
 تهیه و مستند سازی گزارش های فصلی  -4
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 :هفدهم برنامه

مجازی عمومی به آحاد مردم با هدف ارتقا سالمت آحاد جامعه، حمایت و ساماندهی آموزش های 

 توسط انجمن های علمی ،اجتماعی ،خدماتی و سایر نهادهای حقيقی و حقوقی واجد شرایط

 

 

 دکتر اخوانآقای     مسئول برنامه : 

 1397تا اسفند  1396زمان : دیماه

 -اشتغال مورد انتظار :                      

 

 فعاليت ها:
 تشکیل کار گروه  از صاحبنظران تحت عنوان توسعه آموزش های مجازی و الکترونیکی  .11

 معرفی روش های آموزش مجازی در دروس تئوری توسط بهترین اساتید  .12

 (  تهیه نرم افزارهای ویژه آموزش در پراتیک) معرفی روش های آموزش های عملی ابتدایی در پراتیک های مجازی  .13

 توسط انجمن ها و گروه های ذیصالح علمیتهیه متون مجازی  .14

 تهیه نرم افزارهای ویژه دانشکده های مجازی در کنار دانشکده های حقیقی با همان توان و امکان استفاده در گستره کشوری .15

 تعریف مجوزهای الزم برای مشارکت بخش غیر دولتی و تعریف روش تایید این آموزش ها توسط مراکز دانشگاهی علوم پزشکی  .16

 تعریف استانداردها و گاید الین  های تعیین کننده مسیر و جلوگیری از هرج و مرج های آموزش مجازی  .17

 اعطای مجوزهای کلی به بخش غیر دولتی واجد شرایط برای ارائه آموزش های مجازی به مردم برای افزایش سواد سالمتی .18

 تعریف و اعالم شرایط و معیارهای مشارکت بخش غیر دولتی .19

 سهیالت، مشاوره ها و همفکری ها به کار آفرینان این مسیر اعطای ت .20

 

 

 گرها برای فعاليت های برنامه هفدهم:نشان
 اعطای احکام کار گروه تخصصی -5
 . تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری  معاونت آموزش با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال -6

 تدوین روش کنترل و ارزیابی برنامه  -7
 مستند سازی گزارش های فصلی تهیه و  -8
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 :جدهمهبرنامه 
 

یق از طر و اعطای مجوز ها  پيگيری برون سپاریمشارکت طلبی از نهاد های عمومی و خيرین سالمت،  

 دانشگاهها 20کميسيون ماده 

 

 
 آقای دکتر عسگری: مسئول برنامه 

 همکار برنامه:      آقای رحمان پناه

 1397تا اسفند  1396زمان : دیماه

 20000اشتغال مورد انتظار :                       

 فعاليت ها:

 

 تخصصیراه اندازي کارگروه  -۱

 دانشگاهها 20ساماندهی گزارش گیري ماهانه از خروجی هاي کمیسیون ماده  -2

 تسهیل در شرایط تشکیل کمیسیون  و صدور مجوز ها  -۳

ها از طریق واگذاري و اعالم آنبرون سپاري و  فرصت هاي شغلی قابلمشاغل و بخشها ،مراکز ،ماموریت ها ، احصاء  -4

 ستاد اشتغال و کارآفرینی سامانهاي عمومی ،اطالع رسانی و

 مشاغل به صورت تسهیالت و سایر مشوق هابرون سپاري ها  اعالم حمایتهاي مادي و معنوي قابل اراده به اینگونه  -5

 یو ارزیابی برنامه به صورت فصلپایش  -۶

 

 

 :هيجدهمنگرها برای فعاليت های برنامه نشا

 اعطاي احکام کارگروه تخصصی  -۱

 پیگیري دستورالعمل-2

 معرفی براي دریافت تسهیالت-۳

 تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک-4

 

 



 

  سند توسعه کارآفرینی و اشتغال حوزه سالمت

53 
 

 

 :نوزدهمبرنامه 

توسعه ایجاد دفاتر و موسسات حذف پسماند و مبارزه با حشرات موزی و جوندگان در حوزه  ارائه 

 مراکز سياحتی و هتلها، اقامتگاهها به مراکز بهداشتی، درمانی، خدمات بهداشتی 

 
 مهندس فرهادیآقای : مسئول برنامه 

 1397تا اسفند  1396زمان : دیماه

 5000اشتغال مورد انتظار :                    

 

 فعاليت ها:

ایجاد موسسات غیر دولتی براي مدیریت و عملیات حذف پسماند مراکز بهداشتی شامل  مهم  هايفعالیت انجام .۱

مبارزه با حشرات موزي و  ،.ودرمانی، تامین بهداشت علمی و اصولی، هتل ها، مراکز اقامتی، سیاحتی و تفریحی

 جوندگان و ... 

 و پیگیري ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال  بهداشتی محترم معاونت محوریت با مشترک گروه کارتشکیل  .2

 ،تهیه ، تدوین و ابال  آیین نامه ها، دستورالعملهاي مربوطه براي اطالع و چگونگی مشارکت بخش غیر دولتی  .۳

  و سایر کارآفرینان. التحصیالن رشته هاي بهداشت بویژه فار   جوانان جویاي کار

براي اطالع تهیه فلوچارتهاي راهنما براي کوتاه سازي پروسه دریافت مجوز و انجام عملیات توسط این مراکز .4

  متقاضیان

 ت در بخش غیر دولتی اخدمگان  اینگونه اراده دهند گان وتهیه قراردادهاي تی  و یکسان براي گیرند .5

 م تعرفه هاي مربوطه در سامانه تخصصی این امر تعریف و اعال .۶

 دریافت تسهیالت و سایر کمک هاي مادي و معنوي  برخورداري از  .7

 کنترل و ارزیابی برنامه به صورت فصلی  .8

 :نگرها برای فعاليت های برنامه نوزدهمنشا

 اعطاي احکام و تعیین اعضاء کار گروه  -۱

 پیگیري ابال  دستورالعمل هاي وزارت -2

 اعالم طرح هاي  تی  شغلی و نحوه برخورداري متقاضیان از مجوز ها -۳

 تهیه گزارشات از نحوه پیشرفت پروژه براي اراده به ستاد -4
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 :بيستم برنامه 
 

مراکز غير دولتی در حوزه سایر و  ، هلدینگ هااتحادیه ها ها ، NGOتوسعهراه اندازی و حمایت از 

 در برنامه ریزی، اجرا و نظارت از توان آنهااشتغال و کارآفرینی و استفاده 

 

 دکتر فرشاد  مسئول برنامه : 

 دکتر جمالی   همکار برنامه:

                                   معاونت اجتماعی                                                                                                               

 1397اسفند   تا 1396ه زمان : دیما                                                                                                                                              

 تنظارتی اس   اشتغال مورد انتظار :                                                                                                                                                 

 فعاليت ها:

 

 سیون هاي تخصصی از صاحبنظرانیراه اندازي کم -۱

 شویق به راه اندازي تشکل هاي مردم نهاددر حوزه هاي تخصصی نظام سالمتت -2

 شویق به راه اندازي اتحادیه توسط تشکل هات-۳

 در تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل ها ها واتحادیه هامشارکت طلبی از تشکل -4

 طلبی از اتحادیه ها و هلدینگ ها در حوزه هاي نظارت بر بخش غیر دولتی در عرصه اشتغال و کارآفرینی مشارکت -5

 

 :بيستم گرها برای فعاليت های برنامهنشان

 

 اعطاي احکام اعضاء کارگروه -۱

 منظم جلسات پیگیري برگزاري-2

 تشکلهامشارکت  تدوین شیوه نامه با پیگیري  -2

 کنترل برنامه به روش کراس چکتدوین چک لیست براي  -4

 

 

 


