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سند توسعه کارآفرینی و اشتغال در بخش سالمت
مقدمه
در یک نظام سالالالالمت کارآمد ،وجود دانش و فرهنگ کارآفرینی ،منابع انسالالالانی ماهر و موور و نهادهاي اراده دهنده
مح صول (کاال/خدمات ) ،مهمترین سرمایه ها به شمار میروند .زیرا از یک سو بهرهگیري از فناوريهاي روز بهدا شتی و
درمانی جهت مدیریت و تدارک خدمات ،بدون وجود نیروي ان سانی شای سته و ماهر عمالً امکانپذیر نمیبا شد و از دیگر
سو اگر نیروي ان سانی داراي تفکر و فرهنگ کارآفرینی نبا شد نمی تواند از امکانات و ف ضا ها ،اختیارات و نهادهاي موجود
به خوبی بهره ببرد .عواملی مانند افزایش تقاضالالاي جامعه براي دریافت خدمات بهداشالالتی و درمانی ،چالشهاي مربوط به
تأمین منابع مالی بخش سالمت ،افزایش گستره جهانی شدن ،جذابیت علمی و تکنولوژیکی کشورهاي پیشرفته ،بازارهاي
بین المللی سالمت و خروج نیروهاي متخ صص از ک شور ،روند رو به ر شد نرخ باز خریدي و بازن ش ستگی ها و در نتیجه
خروج نیروهاي فعال از سازمان ،افزایش رقابت براي جذب و به کارگیري نیروهاي خبره و شای سته و سایر عوامل اورگذار،
اهمیت توجه به ا شتغال مولد ،پایدار ،عادالنه و درونزاي مبتنی بر برنامهریزي و ساماندهی منابع انسانی را پررنگتر نموده
است.
شواهد ن شان میدهد یکی از عوامل ا صلی براي بهبود عادالنة سطح سالمت آحاد جامعه در سرا سر ک شور ،تربیت و
توزیع مناسالال نیروي انسالالانی متخصالالص ،ماهر و شالالایسالالته در تمام گسالالترة مکانی و زمانی مورد نیاز اقشالالار جامعه بویژه
ساکنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و بخصوص سکونتگاههاي غیررسمی است .با توجه به ماهیت خدماتی بخش
سالمت ،بهرهگیري از الگوها و روشهاي برنامهریزي صحیح و منطقی منابع انسانی و برآورد نیروي انسانی مورد نیاز آینده،
و به تبع آن ایجاد فر صتهاي شغلی برابر و متنا س با تحوالت علمی و فناوري روز و متنا س با شرایط حاکم بر بخش
سالمت روز به روز بی شتر اح ساس می شود .بدیهی ا ست برنامهریزي جامع منابع ان سانی در این بخش ،فرآیندي ب سیار
پیچیده و زمان بر بوده و عزم جدي و تعهد کلیه ذینفعان و سیا ستگذاران حوزه سالمت را میطلبد .زیرا بدون برر سی
تعداد و تنوع شغلی و مهارتی در سطوح مختلف اراده خدمت و نحوه توزیع نیروها در واحدهاي مختلف ارادهدهنده خدمات
سالمت در کنار بررسی جنبههاي اجتماعی ،سیاسی و اقتصادي حاکم بر حوزه سالمت مقدور نخواهد بود.
برر سیهاي اولیه حاکی از این میبا شد که حوزة سالمت ،که عمدتاً یا مالکیت و مدیریت آن در اختیار بخش دولتی
ا ست ،با م شکالت متعددي در این زمینه روبرو ست .از جمله این م شکالت میتوان به نا متنا س بودن ترکی شاغلین،
انباشالالالت تعداد زیادي از کارکنان غیر ماهر و نیمه ماهر ،عدم هماهنگی آموزش و عرضالالاله کارکنان با نیاز واقعی (تعداد و
ترکی مهارتی) ،توزیع نا متوازن جنسالالیتی و جغرافیایی و تورم نیروي تحصالالیل کرده در مناطق برخوردار و کمبود آن در
مناطق محروم اشاره کرد .همه این موارد با نبود بانک اطالعات جامع نیروي انسانی و نبود اطالعات مربوط به توزیع مکانی
این نیروها دوچندان میگردد و در مدیران دولتی ما عالقه وافري وجود دارد که در بخش خ صو صی نیز به تمام آیین نامه
ها و دستورالعمل هاي تهیه شده در بخش دولتی رفتار شود .حال آنکه اکنون وقت آن است که بین بخش دولتی و بخش
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خ صو صی ( غیر دولتی) ،افراد ( کارآفرینان) و نهاد هایی( مانند سازمان هاي کارآفرین یا اتحادیه هاي تخ ص صی) وا سطه
مؤوري شوند تا هم بخش غیر دولتی از ان سجام و هم افزایی بهتري برخوردار شود و هم دولت و مدیران دولتی به معناي
واقعی به کمک کارآفرینان و فرآیند هاي کارآفرینانه بشتابند.
بنابر این در آنچه تاکنون ،در این زمینه انجام شده ا ست ،هم پیشبینیهاي کوتاهمدت مد نظر قرار گرفته و هم براي
برنامههاي بلندمدت چاره اندی شی شده ا ست .چرا که بدون توجه به ظرفیتهاي آموز شی فعلی و آینده و بدون شناخت
نیاز واقعی جامعه به خدمات سالمت با توجه به گذار هرم جمعیتی ،تغییر بار بیماريهاي جامعه ،سیا ستهاي باال د ستی
و ساختار نظام سالمت چنانچه بازنگري در این روند صورت نگیرد ،ممکن ا ست برنامههاي تو سعه کارآفرینی و ا شتغال
بخش سالمت با مع ضالت جدي روبرو شود « .سند تو سعه کارآفرینی و ا شتغال در بخش سالمت» بر آن ا ست تا
ضالالمن مرور چالشهاي نظام سالالالمت ،در زمینة گسالالترش فرهنگ و دانش نوآوري و کارآفرینی ،تولید مشالالاغل جدید و
گسترش اشتغال مولد و پایدار ،امکان دستیابی به هدف «دسترسی به باالترین سطح سالمتی اقشار مختلف مردم ایران در
مقایسه با ساکنین منطقه چشماندازي» را در کوتاه مدت و بلند مدت فراهم آورد.
اسناد باالدستی و الزامات قانونی
ماده  2برنامه ششم توسعه
ت -موضوعات خاص کالن فرا بخشی در مورد بهبود محیط کس

و کار ،اشتغال ،فضاي مجازي ،بهرهوري تأمین منابع

مالی براي اقتصاد کشور ،نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعیض ،توانمندسازي محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست
خانوار) ،بیمههاي اجتماعی و ساماندهی و پایداري صندوق هاي بیمهاي و بازنشستگی و پیشگیري و کاهش آسیبهاي
اجتماعی و اجراي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی -اسالمی

تبصره ماده  19قانون بودجه سال 1396
ب -به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدي گري درمان ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال  ۱۳۹۶تا ده درصد( )%۱0از فعالیتهاي خود را که در بخش دولتی
انجام میشود بر اساس سازوکارهاي پیشبینیشده در قانون مدیریت خدمات کشوري واگذار کند.
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سیاستهای کلی اشتغال ،ابالغ مقام معظم رهبری( مدظله العالی)
-

ایجاد فرصتهاي شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوري و اقتصاد دانش بنیان و آینده گري نسبت به
تحوالت آنها در سطح ملی و جهانی

-

بهبود محیط کس و کار و ارتقاء شاخصهاي آن ( محیط سیاسی ،فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کالن ،بازار
کار ،مالیاتها و زیر ساختها) و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانین ،مقررات و رویه
هاي ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوري اسالمی

-

توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاري استانهاي باالتر از متوسط کشور

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
-

-

محور قراردادن رشد بهرهوري در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازي نیروي کار ،تقویت رقابتپذیري
اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیري ظرفیت و قابلیتهاي متنوع در جغرافیاي مزیتهاي
مناطق کشور
تقویت فرهنگ جهادي در ایجاد ارزش افزوده ،تولید وروت ،بهرهوري ،کارآفرینی ،سرمایهگذاري و اشتغال مولد و
اعطاي نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص

چالشهای نيروی انسانی بخش سالمت
 .۱عالالدم حاکمیالالت فرهنالالگ ،تفکالالر و دانالالش کالالارآفرینی در بالالین مالالدیران،کارکنان ،دانشالالجویان و دانالالش آموختگالالان نظالالام
سالمت

.2
.۳
.4
.5
.۶
.7
.8

کمبود نیروي انسانی متخصص و ماهر در واحدهاي مختلف بخش
بیکاري نیروي انسانی متخصص دانش آموخته دانشگاهی
فعالیت نیروي انسانی متخصص دانش آموخته دانشگاهی در مشاغل غیرمرتبط
نارضایتی شغلی شاغلین
مدرکگرایی و تخصص گرایی در رشتههاي شغلی مختلف
اتالف منابع بصورت ریزش تحصیلی و مهاجرت به خارج از حوزه سالمت و کشور
توزیع نامناس  -که به صور مختلف قابل بررسی است:
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 -8الف  -نيروی انسانی

 .۱تورم در مناطق برخوردار و کمبود در مناطق محروم
 .2ترکی نامتوازن جنسیتی و رشته هاي تحصیلی
 .۳ترکی نا متناس مشاغل از نظر تعداد و مهارتها
 -9ب  -خدمات

 .۱تمرکز بیشتر بر خدمات بیمارستانی
 .2تاکید کمتر بر خدمات مراقبتی و پیشگیري
 .۳عدم تناس کمیت و کیفیت خدمات
با عنایت به اهمیت دو چالش مهم " کمبوود نیوروی اننوانی از ی نوو و هم موان بی واری تعوداد زیوادی
نیروی متخصص" و تأثیر آنها بر اشتغال در حوزه سالمت به تشریح دو چالش میپردازیم:
کمبود نيروی انسانی بخش سالمت
یکالالی از چالالالشهالالاي جالالدي در موضالالوع اشالالتغال نیالالروي انسالالانی متخصالالص در عرصالالة سالالالمت ،کمبالالود نیالالروي
انسالالانی اسالالت .آمالالار و اطالعالالات مرکالالز مطالعالالات و تحقیقالالات نیالالروي انسالالانی وزارت بهداشالالت ،درمالالان و آمالالوزش
پزشکی نشالان مالیدهالد کاله بالال بالر  ۱80.000نفالر کمبالود نیالروي انسالانی متخصالص در مشالاغل مختلالف در بخالش
دولتی و غیردولتی حوزة سالمت وجالود دارد .باله شالرط وابالت بالودن شالرایط نالرخ مشالارکت اقتصالادي تالا پایالان دولالت
داوزدهالالم  ،بطالالور متوسالالط سالالاالنه بایالالد حالالداقل بالالال بالالر  ۶0000نفالالر بکالالارگیري شالالوند تالالا در پایالالان دولالالت دوازدهالالم،
تعداد نیروي انسالانی بخالش سالالمت بالراي اراداله خالدمات بهداشالتی و درمالانی عادالناله در اقصالی نقالاط کشالور تعالدیل
وبراي رسیدن به استانداردهاي جهانی زیر ساخت هاي الزم مهیا شود.
در ایالالن خصالالوص مالالرور آمالالار و اطالعالالات چنالالد جالالدول از ایالالن گالالزارش میتوانالالد بیالالانگر بزرگالالی ایالالن چالالالش باشالالد.
جدول شماره یک تعداد نیروي مالورد نیالاز واحالدهاي مختلالف را بالا عنایالت باله اسالتانداردهاي موجالود نشالان مالیدهالد.
جدول شماره دو نرخ ریزش سالاالنه نیالروي انسالانی را در گالرایشهالاي مختلالف نشالان مالیدهالد .و جالدول شالماره ساله
تراز نیروي انسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را نشان میدهد.
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جدول شماره  )۱نیروی انسانی مورد نیاز بخش سالمت به تفکیک گروههای شغلی و واحدهای صف و ستاد

واحد های صف

گروههای شغلی
بیمارستان
تعداد واحد

مراکز غیر
بستری

دانشکده

587

28,515

280

واحد های ستاد

هیات

پایگاه

علمی

اورژانس و
دیسپچ
2,363

جمع واحد
های صفی

ستاد مرکزی و
دانشگاهها

ستاد شبکه

59

321

ستاد
فوریت

جمع واحد

جمع کل

های پزشکی های ستادی
371

پزشک عمومی

1,837

14,597

153

30

1,150

17,767

1,184

3,345

339

4,868

22,635

پزشک متخصص

16,758

306

140

15,929

0

33,133

237

0

0

237

33,370

دندانپزشک

1,803

3,591

220

223

0

5,836

185

258

0

443

6,280

داروساز

2,085

0

57

676

0

2,818

381

0

0

381

3,199

3,425

1,868

80

342

0

5,716

1,099

4,956

0

6,055

11,770

پرستار

111,952

6,070

849

1,869

2,605

123,344

1,567

0

292

1,859

125,203

کمک پرستار

22,390

3,010

210

0

0

25,610

221

387

0

608

26,218

0

39,634

26

0

0

39,660

409

0

0

409

40,069

ماما

20,648

10,041

265

482

0

31,436

657

2,187

0

2,844

34,280

کمک پزشکی بالینی

27,988

920

138

34

21,604

50,683

979

0

292

1,271

51,954

کمک پزشکی تشخیصی

23,919

6,674

2,747

3,115

0

36,455

2,521

1,095

0

3,616

40,071

کارشناسی بهداشت

11,699

18,546

696

1,128

0

32,069

4,023

12,996

0

17,019

49,088

16,018

14,209

1,050

1,098

0

32,374

2,142

2,448

0

4,590

36,964

25,359

436,903

15,604

27,672

923

44,199

481,102

سایر متخصصین غیر
بالینی

بهورز

سایر رشته های
پیراپزشکی
جمع کل

119,463 260,521

24,928 6,632
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جدول شماره  )۲نرخ ریزش (خروج از خدمت) ساالنه نیروی انسانی

زن

گروههای شغلی

مرد

کل ریزش

پزشک عمومی

0.60% 0.10%

116

پزشک متخصص

3.40% 0.70%

747

دندانپزشک

2.60% 0.00%

84

داروساز

1.60% 0.30%

27

پرستار

2.40% 0.60%

50

ماما

0.30% 3.20%

2,834

کمک پزشکی بالینی

2.40% 2.10%

806

بهیار (کمک پرستار)

2.00% 0.70%

841

بهورز

0.00% 0.50%

105

کمک پزشکی تشخیصی

0.30% 0.10%

135

متخصصین سالمت غیر بالینی

1.00% 0.40%

408

کارشناسی بهداشت

1.30% 0.60%

640

سایر رشته های پیراپزشکی

1.80% 0.50%

377

جمع کل

0.80% 0.90%

7,170
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جدول  )۳تراز نیروی انسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

واحدهای صف
گروههای شغلی

بیمارستان مراکز غیر بستری

پایگاه اورژانس
و دیسپچ

واحدهای ستادی
دانشکده ها هیات علمی

ستاد مرکزی و
دانشگاهها

کل
ریزش

ستاد شبکه ستاد فوریتها

عرضه تراز (بازنشستگی)

تراز کل

عرضه تراز عرضه تراز عرضه تراز عرضه تراز عرضه تراز عرضه تراز عرضه تراز عرضه تراز

-6,942 ۱۱6- 6,826- 15,809 243-16,030 747- 15,283- 18,087 0

پزشک عمومی

96 1,462- 1,883 ۱04- ۱,080 58 ۱7 7- ۱46 1,029- 121 6,105- 8,492 ۲,۱۳7 ۳,974

پزشک متخصص

0 147- 159 8,756- 8,00۲

0 184 184 ۱5 ۲5۲ 6,579- 9,۳50 0 ۱40 0

دندانپزشک

0 1,633- 1,958 ۱,6۱6- ۱87

0 0 360 618 ۱0 ۱95 95- ۱۲8 0 ۲۲0 0

داروساز

26 26 ۱,7۲9- ۳56

0

0 0 196 196 0 ۳8۱ ۲88- ۳88 0 57 0

-3,058 84- 2,974- 3,306
-1,822 ۲7- 1,795- 1,404

متخصصین سالمت غیر بالینی 0 1,863- 5 ۲,695- 7۳0

0 0 4,880- 76 5۲6- 57۳ ۱۳4- ۲08 ۱۳- 67 0

-10,162 50- 10,111- 1,659
-46,352 ۲,8۳4- 43,518- 81,685

پرستار

138 430 1,208 1,208 75- ۱,49۲ 76۲- ۱,۱07 ۲۲0- 6۲9 2,215- 390 3,984- 2,086 ۳7,609- 74,۳4۳

بهیار (کمک پرستار)

0 263- 2,747 8,۳85- ۱4,005

0 0 ۲۱0 0

0

0 0 349 736 0 ۲۲۱

0 11,218- 28,416 ۱۳5

0 0 ۲6 0

0

0 0 2,296 2,296 0 409

-9,105 806- 8,299- 17,919
-9,628 84۱- 8,787- 31,282

0 0 120 2,307 ۳۱- 6۲6 ۱96- ۲86 0 ۲65 0

-11,746 ۱05- 11,640- 22,640
-18,210 ۱۳5- 18,075- 33,879

بهورز

۱۳5

ماما

0 1,096- 8,945 ۱0,4۳7- ۱0,۲۱۱

کمک پزشکی بالینی

173 465 1,480 1,480 0 979 ۱۲- ۲۲ 0 ۱۳8 7,532- 14,072 526- 394 ۱۱,659- ۱6,۳۲9

کمک پزشکی تشخیصی 0 3,200- 3,474 6,4۲۲- ۱7,497

0 0 1,496 2,591 0 ۲,5۲۱ ۱,۳۳0- ۱,785 ۱,08۲- ۱,665 0

0 1,708- 16,838 ۱0,097- ۱,60۲

0 0 2,656- 10,340 ۳66- ۳,657 ۲4۲- 886 ۳۳- 66۳ 0

کارشناسی بهداشت

-10,946 408- 10,538- 29,533
-15,742 640- 15,102- 33,986

سایر رشته های پیراپزشکی -20,761 ۳77- 20,384- 16,580 0 0 86- 2,362 ۱95- ۱,947 455- 64۳ ۲۱0- 840 10,0776 0 12,466- 1,743 6,97۳- 9,045
جمع کل -180,504 7,۱7۱- 173,333- 307,769 68 991 1,395- 26,277 ۱,۲7۱- ۱4,۳۳۳ ۱0.۱08- ۱4.8 ۱,566- 5,066 - 14,583 44,180- 75,283 ۱04,۱05- ۱56,4۱6
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بيکاری نيروی انسانی بخش سالمت
یکالالی از دیگالالر از چالالالشهالالاي مهالالم و پالالارادوک چالالالش قبلالالی در موضالالوع اشالالتغال نیالالروي انسالالانی متخصالالص در عرصالالة
سالمت ،بیکاري قابل توجاله و یالا عالدم فعالیالت بخالش عمالده اي از دانالش آموختگالان ایالن رشالته در بخالش سالالمت اسالت.
در حالیکه این عرصه بالا کمبالود نیالروي انسالانی متخصالص ،مالاهر و شایسالته روبروسالت ،بالا ایالن حالال نالرخ بیکالاري دانالش
آموختگالالان رشالالته هالالاي مختلالالف گالالروه علالالوم بهداشالالتی و پزشالالکی قابالالل تأمالالل اسالالت .بالالا نگالالاهی بالاله یافتالالههالالاي مطالع اله
سالالازمان همیالالاري اشالالتغال دانالالش آموختگالالان جهالالاد دانشالالگاهی ،نالالرخ بیکالالاري در سالالال  ۱۳۹2در ب الین دانالالش آموختگالالان
دانشگاهی بالا نالرخ ۱5.۶درصالدي ،فاصالله معنالاداري بالا نالرخ بیکالاري کالل جامعاله ،معالادل ۱0.7درصالدي دارد .فاصالله پالنج
درصدي نالرخ بیکالاري دانالش آموختگالان بالا نالرخ بیکالاري کالل جامعاله نشالان دهنالدة افالزایش نالامتوازن تحصالیالت عالالی و
اشتغال در کشور اسالت .لالذا مهمتالرین سالوالی کاله باله ذهالن مالیرسالد ایالن اسالت کاله دانالش آموختگالان چاله رشالتههالایی
بیشالالترین درصالالد بیکالالاران جامعالاله را تشالالکیل مالالیدهنالالد و پرطرفالالدارترین رشالالتههالالا در بالالین جوانالالان چالاله رشالالتههالالایی
هستند؟
بر اساس یافتههاي ایالن مطالعاله ،جمعیالت فعالال کشالور تالا سالال  ۱400باله ۶۱میلیالون نفالر خواهالد رسالید .و در مقایساله
بالالا سالالال  ،۱۳۹2رشالالد 5.2درصالالدي را تجربالاله خواهالالد نمالالود .در نتیجالاله بایالالد سالالطح اشالالتغال نیالالز از رشالالدي معالالادل
5.2درصد در سال برخوردار باشالد تالا وضالعیت فعلالی حفال شالود .باله بیالان دیگالر تالا سالال  ۱400بایالد 2۹میلیالون فرصالت
شغلی در ایران ایجالاد شالود .امالا نکتالهاي کاله در ایالن میالان مغفالول مانالده ،نبالود تناسال میالان تعالداد فرصالتهالاي شالغلی
تخصص الی ایجالالاد شالالده در جامعالاله و شالالمار دانالالشآموختگالالان اسالالت .بالالا اسالالتناد بالاله نتالالایج سالالر شالالماري عمالالومی نفالالوس و
مسالالکن سالالال  ۱۳۹0مرکالالز آمالالار ایالالران ،مجموعالالاً حالالدود 7۶8هالالزار دانالالشآموختالالة دانشالالگاهی بیکالالار در کشالالور وجالالود دارد
که از ایالن تعالداد 207هالزار و ۳۱0نفالر داراي مالدرک فالوق دیالپلم505 ،هالزار و ۱0نفالر داراي مالدرک کارشناسالی52 ،هالزار
و ۱۶۹نفر کارشناسی ارشد و دکتراي حرفهاي و  ۳۳88نفر نیز داراي مدرک دکتراي تخصصی هستند.
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بیشالالترین تعالالداد بیکالالاران در رشالالتههالالاي مهندسالالی ،سالالاخت و تولیالالد بالالا 25۱هالالزار و 402نفالالر و پالال از آن بالالا 222هالالزار و
۱۱2نفالالر بالاله رشالالتههالالاي علالالوم اجتمالالاعی ،بازرگالالانی و حقالالوق تعلالالق دارد .از مجمالالوع حالالدود 7۶8هالالزار نفالالر بیکالالار
دانالالشآموختالالة دانشالالگاهی۳۶۳ ،ه الزار و 740نفالالر مالالرد و 404هالالزار و ۳۱۱نفالالر زن هسالالتند .بالالا توجالاله بالاله عرصالالة سالالالمت
حالدود 2۶هالزار نفالر در رشالتههالاي مختلالف پزشالکی ،بهداشالت و رفالاه (بهزیسالتی) بیکالار هسالتند ،کاله نشالان دهنالدة نالالرخ
بیکاري حدود 25درصدي در این بخش است.
از سالالوي دیگالالر در گالالزارش  ۱۳۹۳وزارت تعالالاون ،کالالار و رفالالاه اجتمالالاعی ،فهرسالالت بیشالالترین و کمتالالرین دانالالشآموختگالالان
بیکار رشتههالاي دانشالگاهی اراداله شالده اسالت .براسالاس ایالن گالزارش ،از حالدود ۹00هالزار تحصالیل کالرده بیکالار ،بیشالترین
سهم باله دانالشآموختگالان رشالتههالاي صالنعت و فنالاوري ،کالامپیوتر ،هنالر ،روزناماله نگالاري و خالدمات بهداشالتی و پزشالکی
(حالالدود 28درصالالد) اختصالالاص دارد؛ امالالا دانالالشآموختگالالان رشالالتههالالاي خالالدمات حمالاللونقالالل ،تربیالالت معلالالم و علالالوم تربیتالالی
کمتالالرین نالالرخ بیکالالاري را داشالالتهانالالد .ضالالمنا در میالالان رشالالتههالالاي بهداشالالتی و پزشالالکی ،بیشالالترین نالالرخ بیکالالاري متعلالالق بالاله
کارشناسی خدمات بهداشتی است.
وضالالعیت اشالالتغال دانالالشآموختگالالان دانشالالگاهی بالاله نالالوعی بیالالانگر تطبیالالق سیاسالالتهالالاي آمالالوزش عالالالی بالالا برنامالالههالالاي
اشتغالزایی کشور است .این امر از آن رو حالادز اهمیالت اسالت کاله همالواره بالازار کالار باله عنالوان یکالی از دغدغاله هالاي افالراد
در حال الین آمالالالوزش و پال ال از اتمالالالام دوران تحصال الیل در سالالالطح آمالالالوزش عالالالالی بالالالوده اسالالالت .آمالالالار نالالالرخ بیکالالالاري
دانالالشآموختگالالان ،نشالالانگر مشالالکالت سالالاختاري در بالالازار کالالار کشالالور و نامتناسالال بالالودن سالالامانه برنامالالهریالالزي در نظالالام
آموزش عالی با نیازهاي واقعالی بالازار کالار اسالت .باله عبالارتی بیکالاري دانالشآموختگالان دانشالگاهی بالا تحصالیالت آکادمیالک
و دانالالش تئوری الک بالالاال ول الی سالالطح مهالالارت و تخصالالص پالالایین ،نشالالانگر ای الن واقعی الت اسالالت کالاله بالالازار کالالار کشالالور بس الیار
هوشمند عمل می کند و باله مهالارت و تجربالة نیالروي کالار بالیش از مالدرک آن اهمیالت مالیدهالد .ایالن در حالالی اسالت کاله
یافتالالههالالاي همالالین مطالعالاله نشالالان مالالیدهالالد ،علیالالرغم نالالرخ بالالاالي بیکالالاري دانالالشآموختگالالان دانشالالگاهی ،دانالالشآموختگالالان
مراکز مهارت آموزي با نرخ بیکاري کمتري مواجه هستند.
از سالالوي دیگالالر گالالزارش ارادالاله شالالده در کمیس الیون نخبگالالان و آینالالده نگالالاري علالالم و نالالوآوري دبیرخانالاله شالالوراي عالالالی
انقالالالب فرهنگالالی و در بخالالش مربالالوط بالاله جمالالع بنالالدي آمالالار منالالابع انسالالانی نشالالان مالالیدهالالد کالاله در ردهبنالالدي سالالال ۱۳۹5
( )20۱۶موسسالاله « »Doing Businessوابسالالته بالاله بانالالک جهالالانی ،مالالالزي در رتبالاله  ،24ژاپالالن در رتبالاله  ،۳4ترکیالاله
در رتبالالاله  ،۶۹ایال الران در رتبالالاله  ۱20و برزیال الل در رتبالالاله  ۱2۳قالالالرار دارد .همچنال الین در ارزیال الابی سالالالال )20۱۳( ۱۳۹2
موسسالالاله « ،»Global Entrepreneurship Monitorکشالالالورمان در مرحلالالاله یالالالک «،»factor driven
برزیالالل ،مالالالزي و ترکیالاله در مرحلالاله دو « »efficiency drivenو ژاپالالن در مرحلالاله سالاله «»innovation driven
ارزیابی کارآفرینی قرار دارند.
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چارچوب سند توسعه کارآفرینی و اشتغال :
از آنجاکه وزارت بهداشالت در بعالد نیالروي انسالانی وزارتخاناله اي از تولیالد باله مصالرف اسالت،یعنی بالر اسالاس نیالازي کاله
در نظالالام سالالالمت وجالالود دارد،هالالر تعالالداد نیالالرو از دانشالالگاههاي علالالوم پزشالالکی فالالار التحصالالیل شالالوند،الجرم در نظالالام
سالالالمت مشالالغول بالاله کالالار مالالی شالالوند کالاله بالالاز هالالم مسالالئولیتش برعهالالده همالالین وزارت اسالالت .بنالالابراین فرقالالی نمالالی کنالالد
اشتغال این تعداد فالار التحصالیل در بخالش دولتالی باشالد یالا غیردولتالی ،در هالر صالورت متالولی و مسالئول سالالمت و نیالز
دانشالالگاهها همالالین وزارت اسالالت .آنچالاله امالالروز بسالالیار مهالالم بالاله نظالالر مالالی رسالالد،این اسالالت کالاله بایالالد در تفکالالر و فرهنالالگ
دانشالالجویان و دانالالش آموختگالالان ،موضالالوع کالالارآفرینی نیالالز سالالاري و جالالاري شالالود ،تالالا ایالالن گالالروه بتواننالالد بعالالد از فالالار
التحصالالیلی بالاله بخالالش غیالالر دولتالالی ،مشالالاغل نالالو ،و کس ال و کارهالالا متناس ال بالالا رشالالته و عالقالاله خود،نگالالاه امیدوارانالاله اي
داشالالته باشالالندواز دیگالالر سالالو بالالراي پاسالال بالاله چالالالش هالالاي موجالالود در نظالالام سالالالمت بایالالد بالالا رویکالالردي جالالامع و بابرنامالاله
عملیالالاتی مبتنالالی بالالر آن رویکالالرد ،بسالالتر کالالارآفرینی و اشالالتغال در عرصالالة سالالالمت را فالالراهم نمالالود .لالالیکن از آنجالالا کالاله
چالالارچوب برنامالاله اشالالتغال وزارت تعالالاون ،کالالار و رفالالاه اجتمالالاعی بیشالالتر بالالر اسالالاس عرضالاله و تقاضالالاي نی الروي بالالازار کالالار،
مبنالالاي تالالدوین سالالند توسالالعه اشالالتغال پای الدار در ای الن عرصالاله قالالرار گرفتالاله و مراحالالل زی الر را گذرانالالده است،سالالند توسالالعه
کالالارآفرینی و اشالالتغال وزارت بهداشالالت بالاله گونالاله اي تنظالالیم شالالده تالالا هالالم وزارت تعالالاون ،کالالار و رفالالاه اجتمالالاعی بالاله اهالالداف
خالالود برسالالد وهالالم وزارت بهداشالالت ،درمالالان و آمالالوزش پزشالالکی بتوانالالد چالالالش هالالاي موجالالود در نظالالام سالالالمت را مرتفالالع
کند:

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

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

کارآفرینی در بین دانشجویان ،فار التحصیالن ،کارکنان و مدیران نظام سالمت
ب احصاء تعداد نیروي انسانی شاغل ،جویاي کار یا بیکاري
ج برآورد تعداد نیروي انسانی مورد نیاز به تفکیک رشته شغلی ،مقطع تحصیلی و منطقه جغرافیایی
د شناسایی رشته هاي تحصیلی مورد نیاز  ،طراحی و ایجاد رشته هاي جدید و یا حذف رشته هاي مازاد.
ه برآورد تعداد دانشجوي مورد نیاز.
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(-1الف) :جزء سياستی در جهت توسعه اشتغال مبتنی بر دانش و فرهنگ کارآفرینی

تهیه و تدوین سیاستهای کوالن ،اسوتراتيیهوای عملیواتی و برناموههوا و پوروهههوای اشوتغال و کوارآفرینی
از جمله:
 لزوم ایجاد رشته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته کارآفرینی در نظام سالمت
 لالالزوم آمالالوزش 2تالالا 4واحالالد درس کالالارآفرینی عمالالومی در تمالالام رشالالته هالالا و مقالالاطع تحصالالیلی دانشالالگاههاي علالالوم
پزشکی کشور
 لزوم برگالزاري دوره هالاي کوتالاه مالدت  2تالا 4ماهاله بالراي مالدیران پایاله و میالانی و سالایر عالقمنالدان و داوطلبالان
در نظام سالمت

توسعه سازمانی اشتغال و کارآفرینی
(-1ب تا ه):در جهت چهار ج ء بعدی است:
 تصوی و استقرار نمودار سازمانی و شیوههاي مدیریتی.
 نحوه توزیع و تفویض اختیارات و وظایف.

 نحوه تامین و مدیریت منابع مالی شامل تسهیالت ،اعتبارات و....
-2تعيين نياز به تسهيالت اعتباری و اختصاصی و دستگاهی در بخش سالمت با تأکيد بر حمایت از بخش
غيردولتی
--3تعيين حجم عرضه و تقاضای ظرفيتها و تعریف و اعالم فرصتهای شغلی جدید
 -4احصاء اولویت های ساالنه بر اساس رویکرد کلی سند توسعه کارآفرینی و اشتغال ،جهت اعمال حمایت
های غير دولتی (مادی و معنوی)
-5تبدیل اولویت ها به "رسته -برنامه" های مشخص به همراه برنامه ای عملياتی و نيز برای پيگيری هر
"رسته –برنامه" مسئولين ویژه ای با محوریت دبيرخانه ستاد اشتغال و کارآفرینی تعيين شده است.


نکته:

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

اعتبارات حداقل  %10نيز در اختيار طرح های وزارت بهداشت قرار گيرد.
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سند توسعه کارآفرینی و اشتغال در بخش سالمت
چشمانداز:
نظام سالمت کشورمان سیستمی است برخوردارازدانش وفرهنگ کارافرینی داراي سرمایه هاي انسانی بهره ور ،ماهر ،حرفه اي
،کارامدواوربخش بامدیرانی نواور؛ خالق وتوانمند وداراي نرخ بیکار" تک رقمی" وبا اشتغال "کامل،مولد و پایدار
اهداف کلی:
 نیالالل بالاله فرهنالالگ و دانالالش کالالارافرینی در بالالین سیاسالالتگزاران،مجریان ،دانشالالجویان و دانالالش آموختگالالان نظالالام
سالمت
 توسعه و تعالی کس و کارهاي جدید نظام سالمت مبتنى برنیازجامعه،بازارکار وفناوریهاي روز
 نیل به اشتغال کامل ،مولد و پایدار در بخش سالمت

اهداف کمی:
•

کاهش  8درصدي نرخ بیکاري از طریق توسعه و تعمیق دانش کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار  ،مولد و درون زا با غلبه
روش هاي غیر دولتی تا پایان سال ۱400با ایجاد اشتغال براي حداقل  ۹0000نفر تا پایان سال  ۹7وساالنه ۶0000نفر
در سالهاي بعدي تاپایان ۱400

•

ایجاد ارتباط منطقی بین تعداد دانش آموختگان با نوع رشته-مقاطع و تعداد نفرات بر اساس جنسیت و نیاز منطقه
جغرافیایی و بومی در بخش سالمت تا پایان سال ۱400

•

ایجاد کس و کارهاي جدید ،صیانت و توسعه کس و کارهاي موجود از طریق کمکها و حمایتهاي مادي و معنوي
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استراتژیها:
 .۱تزریق فرهنگ،دانش ،و تفکر کارآفرینی از طریق آموزش و توانمندسازي مدیران  ،کارکنان ،دانشجویان ودانشآموختگان
به عنوان محرک اصلی توسعه کس و کارهاي نظام سالمت
 .2ایجاد و گ سترش شرکت ها،تعاونی ها NGO ،ها و ت شکیل اتحادیه هاي تخ ص صی در نظام سالمت براي تبدیل روند
پیگیري از دولتی-خصوصی به غیر دولتی –خصوصی و نظارت کلی دولتی
 .۳حمایت ازتوسعه صادرات خدمات و کاالهاي سالمت بویژه در حوزه فناوري هاي برترو نیروي انسانی توانمند
 .4استفاده موور و کارآمد از تسهیالت کارآفرینی و اشتغال و نظارت بر عملکرد استفاده کنندگان
 .5بسترسازي و اصالح قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار در جهت بهبود و ارتقاي شاخصهاي کار شایسته
 .۶انطباق بین ویژگی هاي شغل با شایستگی ها ،مهارت ها و دستمزد شاغل
 .7اصالح نظام آموزش عالی گروه علوم پزشکی کشور براساس نیازهاي جامعه ،بازار کار و تحوالت علمی
 .8بسترسازي براي توسعه مشاغل موقت ،پاره وقت و مشارکتی
 .۹ایجاد دیدبانی مشاغل و حمایت از راه اندازي مشاغل جدید در بخش سالمت مبتنی بر فناوري اطالعات
 .۱0گسترش ساز و کارهاي حمایت از سرمایه گذاري خطرپذیر و پوشش بیمه اي آنها
 .۱۱برقراري م شوقهاي منا س براي ترغی کارفرمایان بخشهاي خ صو صی و تعاونی در بکارگیري جوانان ،زنان ،معلولین و
ایثارگران با اولویت فعالیتهاي دانش محور و صادراتگرا و واحدهاي تحقیق و توسعه
 .۱2حمایت از مراکز آموزشی غیردولتی با تاکید بر آموزشهاي مهارتی متناس با جذب دانش آموختگان در بازار کار
 .۱۳حمایت از مراکز ر شد و کارآفرینی و سازمانهاي غیردولتی دراجراي طرحهاي مردم محور و م شارکتی در زمینه تو سعه
فرصتهاي شغلی وکارآفرینی
 .۱4تعامل پویا با نهادهاي بین المللی و کشورهاي موفق در زمینه اشتغال و کارآفرینی نظام سالمت
 .۱5کمک به شالالالکل گیري ارتباط بین کارآفرینان ایرانی خارج از کشالالالور با کارآفرینان داخلی به منظور اعزام نیروي کار به
خارج ازکشور و تبادل تجارب به ویژه در زمینه دسترسی به فناوري و حضور در بازارهاي جهانی
 .۱۶اصالالالح و سالالاماندهی نظام اطالعاتی بازار کار در راسالالتاي ارتقاي سالالطح کیفی خدمات ارایه شالالده به جویندگان کار و
کارفرمایان و کاهش عدم تعادلهاي منطقهاي بازار کار
 .۱7ایجاد ساز و کارهاي تخصصی الزم جهت پشتیبانی حقوقی و قضایی از محصوالت کارآفرینانه (حمایت از مالکیت فکري)
 .۱8هدفمندسازي تسهیالت و یارانههاي اشتغال و استفاده موور و کارآمد از تسهیالت اشتغالزایی و نظارت بر نتایج حاصله
 .۱۹حمایت از توریسم سالمت و اراده خدمات سالمت از طریق جذب بیماران خارجی و گسترش مراکز گردشگري سالمت
 .20شناسایی کارآفرینان برتر ،برگزاري جشنواره ها ،کنفرانسها و نشست هاي کشوري و بین المللی در جهت توسعه فرهنگ
و تفکر کارآفرینی
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برنامه ها ی زیربنایی و کالن کارآفرینی و اشتغال:
.۱توسالالعه دانالالش و فرهنالالگ کالالارآفرینی در بالالین دانشالالجویان گالالروه هالالاي پزشالالکی و پیراپزشالالکی بالاله منظالالور تقویت،تثبیالالت
وتالالوان فعالی الت در بالالازار کالالاراز طری الق راه انالالدازي رشالالته مقطالالع ،دوره هالالاي توانمندسالالازي ،تهی اله منالالابع ،توسالالعه فضالالاي
مجازي و....
.2راه اندازي بانک اطالعات کارآفرینان ،نیروي کارو ....و راه اندازي Iranian Health O*net.
.۳تأسالالی مرکالالز مهالالارت آمالالوزش حرفالاله اي گالالروه علالالوم پزشالالکی جهالالت تالالدوین ضالالوابط بالالا اسالالتانداردها  ،صالالدور مجالالوز و
نظارت و ارزشیابی
.4بالالازنگري طالالرح مهندس الی مشالالاغل رشالالته هالالاي عمالالومی و تخصصالالی بالالا عنای الت بالاله تخصص الی شالالدن وظالالایف و افالالزایش
رشته هاي تحصیلی دانشگاهی با رویکرد غیر دولتی
.5تعریف فرصتها و رشته هاي شغلی جدید با عنایت به فناوري هاي نوین و نیاز جامعه و بازار کار
 .۶اعتبار سنجی مراکز مهارت آموزي
 .7صدور مجوز تاسی

و بهرهبرداري از مراکز مهارت آموزي

 .8ایجاد موسسه کارآفرینان آوا سالمت به منظور توسعه اشتغال بخش سالمت و انجام حمایت هاي الزم
 .۹انعقالالاد تفالالاهم نامالاله بالالا وزارت تعالالاون ،کالالار و رفالالاه اجتمالالاعی و سالالایر وزارتخانالاله هالالا و دسالالتگاهها در جهالالت همکاریهالالاي
متقابل
 .۱0برگالالزاري دوره هالالاي آموزشالالی کوتالالاه مالالدت و فلوشالالی ( کارشناسالالان و مالالدیران ) در راسالالتاي کسالال دانالالش و
افزایش مهارتهاي شغلی جهت ایجاد و گسترش مراکز(خصوصی و دولتی) دانش بنیان نظام سالمت
.۱۱فالالراهم آوردن زمینالاله هالالاي مناسالال جهالالت شناسالالایی ظرفیالالتهالالا و فعالیالالت هالالاي تصالالديگالالري قابالالل واگالالذاري در
وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به تعاونیها و سایر وزارتخانه ها و دستگاه هادر جهت همکاریهاي متقابل
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"رئوس برنامه های عملياتی"
برنامه های عملياتی کارآفرینی در سال جاری و سال :1397

برای هرگونه ایجاد شوغ پایودار ،مولود ،درون زا و عادالنوه الزم اسوت فرهنوک کوارآفرینی ایجواد و
دانش کارآفرینی نی توسعه و گنترش یابد که برنامه های ذی به اجرا در می آید:
 .1راه انالالدازي دوره کارشناسالالی ارشالالد کالالارآفرینی بالالر اسالالاس کریکولالالوم پنجالالاهمین مصالالوبه شالالوراي برنامالاله ری الزي آمالالوزش وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 .2اراده حداقل  4واحد کارآفرینی براي تمام رشته هاي علوم سالمت
 .3برگزاري دوره توانمند سازي کارآفرینی براي مدیران عملیاتی و مسئولین کس و کارهاي نظام سالمت
 .4برگزاري دوره هاي کوتاه مدت کارآفرینی براي فار التحصیالن ،دانشجویان سالهاي آخر و سایر عالقمندان
.5ارادالاله خالالدمات مشالالاوره اي کالالارآفرینی در دانشالالگاه هالالا بالاله متقاضالالیان و دارنالالدگان مشالالاغل گالالروه پزشالالکی بالالراي صالالیانت از فرصالالت
هاي شغلی؛ مشاغل و اشتغال موجود و ایجاد مراکز شتاب دهنده کارآفرینی و اشتغال
.6تولید منابع تخصصی کارآفرینی در نظام سالمت ( کتاب ،مقاله ،مربی) و انجام اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی
 .7تشالالکیل بانالالک اطالعالالات کارآفرینالالان سالالالمت ،برگالالزاري جشالالنواره هالالا ،کنگالالره هالالاي علمالالی و معرفالالی کارآفرینالالان برتالالر و وبالالت و
انتشار تجربیات آنها و حمایت از فعالیتهاي دانشجویی در حوزه هاي کارآفرینی
 .8حمایت از شالکل گیالري زنجیالره هالا و شالبکه هالاي ارزش و دانالش مالدار مبتنالی بالر ترکیال فناوریهالاي جدیالد بالا علالوم سالالمت
( )E-Health, M-Health,و سایر فعالیتهاي مبتنی بر الکترونیک ،وب و دیجیتال و ..
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برنامه یکساله وزارت متبوع برای ایجاد  91000اشتغال در سال  1397در محورهای:
برنامه ها ی اجرایی با هدف ایجاد اشتغال مولد پایدار ،عادالنه:

 1تو سعه دانش وفرهنگ کارآفرینی و نوآوري راه اندازي ر شته و مراکز م شاوره کارآفرینی در دان شگاه ها و جامعه (برا ساس پنجاهمین
مصوبه شوراي برنامه ریزي)
 2ایجاد سامانه و مرکز دیدبانی مشاغل وتعریف فرصت هاي شغلی جدید مبتنی بر نیاز جامعه و بازار کار
 3حمایت از توسعه گردشگري سالمت
 4حمایت ازمراکز Home care ،Hospiceوتوسعه سالمت مراقبت هاي جامعه نگر
 5حمایت از ساماندهی وتعدیل مراکز ترک اعتیاد()MMT

 6حمایت از تو سعه روند حرفه اي گرایی و مهارت آموزي نیروها ي حرفه اي و دان شگاهی و اعطاي مجوز به مراکز آموز شی واجد شرایط
(دولتی و غیر دولتی)
 7حمایت از توسعه روند مهارت آموزي رسته هاي مختلف غیر دانشگاهی و ایجاد اشتغال در حوزه غیر حرفه اي
 8نظارت و کنترل خدمات سالمت و بهداشت و برون سپاري خدمات بهداشتی در شهرها ،حاشیه شهر و روستا ها
 9حمایت از توسعه مراکز دانش بنیان در حوزه آموزش ،دارو ،تجهیزات و خدمات نظام سالمت
 10حمایت از تو سعه ط

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

داروخانه هاي طبیعی
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 11حمایت از توسعه و گسترش مشاغل خانگی ونظارت هاي حوزه سالمت
 12حمایت از کار یابی هاي تخصصی داخلی و بین المللی نظام سالمت و ساماندهی توسعه اشتغال خارج کشور
 13حمایت از تولید و گسترش نرم افزارها و ابزارهاي هوشمند براي پایش سالمت و اراده خدمت عموم مردم
 14حمایت از شرکتهاي تولید کننده پرونده الکترونیک سالمت ( گروههاي خاص)
 15اعمال مشوق هاي مادي و معنوي و حمایت از بخش خصوصی براي حضور در آموزشهاي علوم پزشکی و حمایت از ایجاد شع بین
الملل با رویکرد توسعه بستر آموزشهاي غیر دولتی
 .۱۶حمایت از تقویت و توسعه آموزش هاي مجازي ( تولید منابع ،ساماندهی گروههاي آموزشی ،اراده آموزشها و برگزاري امتحانات)
 .۱7حمایت و سالالاماندهی آموزش هاي مجازي عمومی با هدف ارتقا سالالالمت آحاد جامعه ،توسالالط انجمن هاي علمی و سالالایر نهادهاي
حقیقی و حقوقی واجد شرایط
 .۱8مشارکت طلبی از نهادهاي عمومی و خیرین سالمت ،پیگیري برون سپاري و اعطاء مجوزها از طریق کمیسیون ماده 20
 . ۱۹توسعه ایجاد دفاتر و موسسات حذف پسماند و مبارزه با حشرات موزي و جوندگان در حوزه خدمات بهداشتی
 .20حمایت از راه اندازي و توسعه NGOها ،اتحادیه ها ،هلدینگ ها و سایر مراکز غیر دولتی در حوزه اشتغال و کار آفرینی و استفاده از
توان آنها در برنامه ریزي ،اجرا و نظارت
یادآوری :در بخش انتهایی سند ،برنامه عملیاتی هر یک از رئوس اعالم شده در این صفحه تدوین و ضمیمه شده ا ست (رجوع به
صفحه) 29-30
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ارکان ستاد کارآفرینی و اشتغال :
الف .ستاد ملی اشتغال در ستاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
ب .دبیرخانه ستاد ملی اشتغال
ج.ستاد دانشگاهی اشتغال در دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
الف) ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال:
الف)1-ترکيب اعضا
ترکی اعضاي ستاد ملی اشتغال در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به شرح زیر تعیین میگردد:
 وزیر یا قادم مقام وزیر -ریی
 مشاور وزیر و دبیر ستاد ملی اشتغال -دبیر
 معاون توسعه مدیریت و منابع
 ریی

هیئت امناي ارزي

 مشاور امور اقتصادي
 معاون بهداشت
 معاون درمان
 معاون آموزشی
 معاون تحقیقات و فناوري اطالعات
 معاون پرستاري
 مدیر کل ط سنتی
 معاون امور اجتماعی
 معاون برنامه ریزي راهبردي وهماهنگی
 ریی

سازمان غذا و دارو

 دو نفر از نمایندگان بخش خصوصی بر حس موضوع
 دو نفر از صاحبنظران یا کارآفرینان حوزهء سالمت با معرفی دبیر و تأیید ردی
دانشگاه هاي سراسر کشور)
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تبصره ( :)1ابال اعضاي ستاد توسط مقام محترم وزارت و براي مدت چهارسال صادر می گردد .تمدید و یا لغو ابال اعضاي
کارگروه با تصمیم ریی

ستاد صورت می پذیرد.

تبصره ( :)2جلسات ستاد ملی اشتغال به طور فصلی و یا در مواقع ضروري براساس درخواست دبیر ستاد تشکیل میگردد.
الف)2-شرح وظایف ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال:
 -1تعیین سیاستها و راهبردهاي کالن کارآفرینی اشتغال ،در نظام سالمت در چهارچوب برنامه ها و سیاستهاي کالن دولت
 -2تصوی و ابال سند ملی توسعه کارآفرینی و اشتغال
 -3تصوی ردوس برنامه هاي کارآفرینی و اشتغال به طور سالیانه
 -4سیاستگذاري و برنامه ریزي جهت توسعه بخش تعاونی و غیر دولتی
 -5سیاستگذاري  ،برنامه ریزي بر نحوه جذب منابع مالی و تسهیالت مربوطه
 -6برنامهریزي و تعیین راه کارهاي عملی براي رشد و توسعه کارآفرینی و اشتغال در مناطق محروم
 -7تصوی سهمیه توزیع فرصت هاي شغلی در بخشهاي مختلف کشور با رعایت مقررات مربوطه.
 -8ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کار آفرینان و سرمایه گذاران به منظور توسعه دانش کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد و
پایدار در حوزه نظام سالمت.
ب)دبيرخانه ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال :
ب)1-دبیرخانالاله سالالتاد اشالالتغال در وزارت متبالالوع بالالا همکالالاري مشالالترک دبیالالر سالالتاد ،معاونالالت توسالالعه مالالدیریت و
منابع و مرکز توسعه مدیریت و تحول اداري ایجاد میشود.
ب)2-دبیرخانه ستاد کارآفرینی و اشتغال انجام وظایف زیر را برعهده دارد:
-1
-2
-3
-4

-5

-6

تنظیم و تدوین سند ملی توسعه کارآفرینی و اشتغال با مشارکت معاونین ،دانشگاهها و صاحبنظران
اجراي دقیق مفاد سند توسعه کارآفرینی و اشتغال
اجراي برنامه هاي سالیانه کارآفرینی و اشتغال
بررس الی و مطالعالاله در زمینالاله چگالالونگی ایجالالاد و توسالالعه اشالالتغال پایالالدار در بخشالالهاي مالالرتبط بالالا اهالالداف و مأموری الت
هاي واحدهاي ذیربط و ارایه راه کارهاي مناس در این زمینه به وزارت متبوع
مشارکت طلبی از صاحبنظران و اراده مشورت هاي الزم در زمینه سرمایه گذاري داخلی و خارجی در طرحهاي مولدو
اشتغال زا
توزیع سهمیه فرصالت هالاي شالغلی در بخشالهاي مختلالف کشالور بالا رعایالت مقالررات مربالوط و بالا همکالاري واحالدهاي
مرتبط.
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- -7بررسی و مطالعه باله منظالور شناسالایی وضالعیت موجالود اشالتغال ،ویژگیهالا و نیازهالاي بالازار کالار در بخشالهاي مالرتبط
با دستگاه و ارایه نتایج حاصل به ستاد ملی اشتغال جهت بهرهبرداري در برنامههاي اشتغال
- -8بررسالالی و مطالعالاله و ارای اله راهکارهالالا در زمینالاله چگالالونگی فالالراهم آوردن زمینالالههالالاي مناس ال جل ال مشالالارکت بخالالش
خصوصی و تعاونی در فعالیتهاي اشتغالزا
 -9شناسالالایی نیازهالالاي مهالالارتی نی الروي کالالار موردنی الاز بخشالالهاي مالالرتبط بالالا وظالالایف دسالالتگاه جهالالت اعالالالم بالاله معاونالالت
آموزشی و اراده آموزش هاي مهارتی دانشگاهی با کمک معاونت آموزشی و غیر دانشگاهی به صورت مستقل
 -10نظالالارت ،پیگیالالري و حصالالول اطمینالالان از اجالالراي سیاسالالتهاي اشالالتغال در مالالورد « مجوزهالالایی کالاله بالاله منظالالور تأسالالی
بنگاههالالاي کس ال و کالالار جدی الد صالالادر م الیشالالود» و همچن الین « قراردادهالالاي داخل الی و خالالارجی» توسالالط واحالالدهاي
ذیربط و ارایه نتالایج مربالوط باله میالزان اشالتغالزایی طرحهالا در ایالن زمیناله از طالرف واحالدها باله دبیرخاناله سالتاد ملالی
کارآفرینی و اشتغال
 -11ظرفیت سنجی از دستگاه متبوع (اشتغال در بخش دولتی) در  5سال آینده
 -12تهیه متون تفاهم نامه هاي مربوط به کارآفرینی و اشتغال با سایر دستگاهها
 -13رایزنالالی فعالالال بالالراي انجالالام تفالالاهم هالالا و توافالالق هالالا بالالا سالالایر دسالالتگاهها از جملالاله وزارتخانالاله هالالا ،سالالازمانها و....در حالالوزه
کارآفرینی و اشتغال
--14مطالعه و بررسالی طرحهالا و ایالده هالاي کالارآفرینی در حالوزه وظالایف دسالتگاه متبالوع و ارایاله پیشالنهاد باله وزارت کالار
و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع
- -15ارایالاله پیشالالنهاد و پیگی الري بالالراي توسالالعه فعالی الت و سالالرمایهگالالذاري بخالالش خصوص الی (داخل الی و خالالارجی) در جهالالت
توسعه اشتغال و ایجاد بنگاههاي جدید کس و کار و تالش براي رفع موانع مربوط
 -16ایجاد و به روز رسانی بانک اطالعاتی طرحهاي اشتغالزا در سامانه و سایت دبیرخانه
-17نظالالارت بالالر حسالالن اجالالراي طرحهالالاي اشالالتغالزا و هزینالاله کالالرد اعتبالالارات اشالالتغالزایی و بالاله کالالارگیري روش ارزیالالابی بالالا
مدل کراس چک
-18بررسالالی و اظهالالار نظالالر کارشناسالالی در مالالورد طالالرحهالالا و نظالالرات پیشالالنهادي وا صالالله از افالالراد حقیقالالی و حقالالوقی و
دستگاه ها در حوزه اشتغال و کارآفرینی
 -19تهیه و تدوین محورهاي اصلی دستور جلسات ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
 -20پیگیالري اجالراي مصالوبات سالتاد ملالی کالارآفرینی و اشالتغال و تهیالاله و اراداله گالزارش عملکالرد سالتاد ملالی اشالتغال بالاله
دستگاههاي نظارتی ذیربط
 -21برنامه ریزي براي تشکیل منظم جلسات ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
 -22انجالام توافقالالات بالا دانشالالگاههاي داخالالل یالا خالالارج کشالور کالاله در رابطالاله بالا موضالالوع کالارآفرینی ،نالالوآوري و اشالالتغال
پایدار موفق می باشند.
 -23برنامالاله ریالالزي بالالراي برگالالزاري جشالالنواره هالالا،کنگره هالالاي علمالالی تولیالالد منالالابع مکتالالوب و نالالرم افزارهالالاي مالالرتبط بالالا
کارآفرینی و اشتغال.
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 -24پیگیالالري و ارزیالالابی عملکالالرد کالالارآفرینی و اشالالتغال تعهالالد شالالده اسالالتانهالالا و ارادالاله گالالزارش در سالالتاد ملالالی
کارآفرینی و اشتغال
 -25توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی با همکاري سایر دستگاههاي در راستاي اهداف وزارتخانه
 -26همکاري با رسانه هالاي گروهالی ملالی و اسالتانی باله منظالور فرهنالگ سالازي و اشالاعه فرهنالگ کالارآفرینی و اطالالع
رسانی گسترده ،با همکاري و هماهنگی واحد هاي ستادي ذیربط ،همانند روابط عمومی وزارت ،و ....
ج) ستاد دانشگاهی کارآفرینی و اشتغال :
ج)1-ترکیب اعضای ستاد دانشگاهی اشتغال در دانشگاه های علووم پ شو ی و خودما بهداشوتی درموانی بوه شورذ ذیو
است:

 ریی

دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی -ریی

 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه/دانشکده – دبیر ستاد
 معاون بهداشت
 معاون درمان
 معاون آموزشی
 معاون تحقیقات و فناوري اطالعات
 معاون امور اجتماعی
 مدیر دفتر پرستاري دانشگاه
 مدیر ط سنتی دانشگاه
 معاون غذا و دارو
 دو نفر از نمایندگان بخش خصوصی بر حس موضوع
 دو نفالالر از صالالاحبنظران حالالوزه اشالالتغال و کالالارآفرینی بالالا معرفالالی معالالاون توسالالعه بعالالد از همالالاهنگی بالالا دبیالالر خانالاله
ستاد
 تبصووره :ردالالی

دانشالالگاه  /دانشالالکده و سالالازمان هالالاي وابسالالته موظفنالالد یالالک نفالالر از معالالاونین یالالا فالالردي واجالالد

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.
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ج)2-شرح وظاایف ساتاد کاارآفرینی و اشاتغال دانشاگاه هاای علاوم پزشاکی و خادمات بهداشاتی
درمانی( استانی):

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

راه اندازي ،سایت ،و برنامه هاي نرم افزاري الزم به منظور تسهیل ارتباط با مخاطبین و ذینفعان.
اجراي کامل مصوبات و برنامه هاي ابالغی از ستاد کارآفرینی و اشتغال وزارت متبوع .
پیگیالالري دقیالالق سالالهمیه هالالاي اسالالتانی اشالالتغال و تسالالهیالت مربوطالاله از طریالالق کالالار گروههالالاي اشالالتغال اسالالتانی در
استانداري ها.
اجراي مقررات و آیین نامه هاي مربوط به توسعه اشتغال و سرمایه گذاري در دانشگاه.
تهیه و تالدوین آمالار و اطالعالات بالازار کالار حالوزه فعالیالت دانشگاه/دانشالکده (متخصصالان ،دانالش آموختگالان ،زنالان )...،و
اراده گزارشهاي الزم .
اجالالالراي سیاسالالالتها و برنامالالاله هالالالاي ابالغالالالی سالالالتاد وزارتخانالالاله در خصالالالوص حفالالال و تثبیالالالت و توسالالالعه فرصالالالت
هاي شغلی موجود و توسعه اشتغال به ویژه در مناطق محروم(دیدبانی مشاغل).
تهیه و پیشنهاد سند اشتغال استانی در بخشهاي جغرافیایی و شناسایی مزیت هاي استان با همکاري سایر واحدها به
دبیرخانه ستاد ملی
تکمیل بانالک اطالعالاتی اطالعالات مشالاغل ،فرصالت هالاي شالغلی و طرحهالاي اشالتغالزا و کالار آفالرین و صالاحبنظران حالوزه
اشتغال و کارآفرینی.
نظالالارت بالالر حسالالن اجالالراي طرحهالالاي اشالالتغالزا و هزینالاله کالالرد اعتبالالارات اشالالتغالزایی و ارادالاله گزارشالالات فصالاللی بالاله دبیرخانالاله
ستاد ملی
قرارگرفتن در برنامه ارزیابی عملکرد و کنترل روند اشتغال و کارآفرینی براساس برنامه هاي ابالغی وزارت

 .11ارادالاله خالالدمات مشالالاوره اي و تسالالهیالت الزم بالاله کارآفرینالالان در چالالارچوب قالالوانین و مقالالررات ذیالالربط از طریالالق ایجالالاد
مراکز مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات کار آفرینی در حوزه فعالیت دانشگاه /دانشکده
 .12همکاري با رسانه هالاي گروهالی محلالی و منطقاله اي باله منظالور اطالالع رسالانی ،فرهنالگ سالازي و اشالاعه فرهنالگ نالوآوري
و کارآفرینی با همکاري و هماهنگی واحد هاي ستادي ذیربط
 .13همکاري با مراکز رشد پارک علم و فناوري استانی و منطقه اي در خصوص طرحهاي نو آور و ایده هاي جدید
 .14راه انالالدازي رشالالته مقطالالع ارشالالد کالالارآفرینی در دانشالالگاه و دوره اي کوتالالاه مالالدت کالالارآفرینی و اشالالتغال بالالراي مالالدیران
عملیاتی و میانی با همکاري ستاد مرکز
 .15اجراي دقیق برنامه هاي ابالغی ساالنه و اراده گزارش به صورت فصلی به دبیرخانه ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
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برنامه ویژه کارآفرینی
واشتغال با (رویکرد خدمات )

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

عنوان

اهداف

رسته/

جامعه

دستگاه

هدف

منئول

هم ار

کلیه فار
التحصیالن
گروه علوم
پزشکی در
حوزه هاي
مربوطه از
جمله:
پرستاري،
مامایی،
پزشکی،
دندانپزشکی،
داروسازي،
ط سنتی

معاونت
تخصصی
مربوطه
در
وزارت
بهداشت،
درمان و
آموزش
پزشکی/
دانشگاه
هاي ع
پ

وزارت
تعاون،
کار و
رفاه
اجتماعی/
نظام
پرستاري/
نظام
پزشکی/
معاونت
توسعه
مدیریت
و منابع
وزارت
بهداشت

بخش

طرذ

بهداشتی-
درمانی

-۱اراده مراقبت هاي
پرستاري و پزشکی
در سطوح اولیه،
عمومی و تخصصی

خدما

-2آموزش و توسعه
خود
خدمات
مراقبتی
 -۳کاهش بار
بستري بیمارستان
ها
 -4حف و ارتقا
سالمت مددجویان/
بیماران از طریق
اراده مراقبت هاي
سالمت

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

اشتغال

اشتغال

اشتغال

اشتغال

اشتغال

مورد

مورد

مورد

مورد

مورد

انتظار

انتظار

انتظار

انتظار

انتظار

1396

1397

1398

1399

1400

۶0000

۹0000

۶0000

۶0000

۶0000

 -5ایجاد نشاط
روحی -اجتماعی و
روانی
سالمت
جسمی

 با وجود ساالنه بال بر 40000فار التحصیل دانشگاهی (سطح کارشناسی به باال )و ساالنه تعداد بال بر 20000
نفردانش آموخته در سطح کاردانی ،دیپلم و نیروهاي غیر حرفه اي به شرط وبات شرایط و عدم افزایش نرخ
مشارکت اقتصادي افراد بیکار غیر جویاي کار واز طرفی وجود نیاز فراوان در نظام سالمت می توان به صورت
وابت براي تعداد بال بر  ۶0000نفر درهر سال شغل ایجاد نمود.
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بر اساس چه استناداتی برای سال  97تعداد  90تا  95هزار نفر و برای سال های بعدی دولت دوازدهم سالی  60هزار
نفر ایجاد اشتغال پيش بينی و هدف گذاری شده است؟


استدالل اول :
تعداد دانش آموختگان جدید و سنوات قبل ( دانشگاهی و غیر دانشگاهی)
 -1تعداد  95000شغل به میزان  %10کل اشتغال مورد نظر دولت از میزان  950000نفر در سال می باشد.
 -2هر سال حدود  35تا  40هزار نفر ،در سطح کارشناسی تا دکترا از دانشگاه های علوم پزشکی دولتی و غیر دولتی فارغ
التحصیل می شوند.
 -3تعدادی نیز به میزان همین حد از افراد بیکار و غیرجویای کار ( غیر فعال در مشارکت اقتصادی) که طی سنوات قبل فارغ
التحصیل شده و شاغل نبوده اند به دالیل مختلف (از جمله نیاز های اقتصادی)ممکن است مجدد جویای کار شوند ( بویژه
بانوان).
 35000نفر

≈ 70000

( افراد بیکار غیر فعال) + 30000
از سنوات قبل

تا

فارغ التحصیالن ساالنه

 40000نفر

 -4فعال تعداد حدود  30000نفر افراد در سطح کاردانی و نیرو های مهارتی یکساله تربیت شده اند ( .نیروهای نیروی
مهارتی و غیر حرفه ای به انضمام نیروهای حرفه ای جویای کار در کل تعداد 90000تا  95000در سال  97را تشکیل
میدهند).
 -5در سالهای باقی مانده از عمر دولت ،ساالنه  60000نیروی ثابت دانش آموخته در مقاطع و سطوح دانشگاهی و غیر
دانشگاهی در نظام سالمت داریم به عبارتی:
الف :سالی  40000فارغ التحصیل در مقطع کارشناس و باالتر،از دانشگاه های علوم پزشکی دولتی و غیر دولتی
ب :تعداد حدود  20000نیروی غیر کارشناس و مهارتی در سطح کاردانی ،دیپلم و دوره های مهارتی


استدالل دوم:
هدف گيری دولت در جهت کاهش  %8نرخ بيکاری
 -1بر اساس آمارهای موجود و با وضعیت مشارکت اقتصادی موجود و جمعیت فعال سال « ،96هر یک در صد کاهش نرخ
بیکاری به معنای شاغل شدن تعداد  260000نفر نیروی بیکار است» که اگر  0/1آن مربوط به نیروهای بهداشتی درمانی
باشد سهم وزارت بهداشت عبارت است از هر در صد 26000 ،نفر است.
 - 2با تقسیم عدد  %8به سالهای باقیمانده دولت

یعنی نیاز است ساالنه برای تعداد حدود  67600نفر در نظام سالمت شغل ایجاد شود.
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و سهم ما برای ایجاد شغل در هر سال بیش از  60000می شود که اگر در سال  97تعداد بالغ بر  90000ایجاد اشتغال را محقق
کنیم ،در سال انتهایی دولت در فشار کمتری قرار میگیریم.
همچنین بااین فرض در صورت افزایش ظرفیت های دانشگاهی و غیر دانشگاهی ،آسوده خاطر تر خواهیم بود.



استدالل سوم:

نياز نظام سالمت

الف :تعداد اشتغال قابل تحقق از ناحیه سند توسعه

سال 1400

کار آفرینی و اشتغال عبارت است از:

سال 99

= 60000 + 60000

سال98
+

سال 97

90000 + 60000

نیروی مطلوب
تفاضل و کمبود قبلی بر سند عرضه و تقاضا

1177228 - 668667 = 508561

نیروی موجود

ب :بر اساس آمار استخراج شده از سند عرضه و تقاضا اوالً تا سال  1404می بایست در نظام سالمت کمبود تعداد 508561
نفر را جبران کنیم .که در صورت تحقق کامل اشتغال مد نظر سند توسعه کارآفرینی و اشتغال چیزی حدود  %50کمبود ،جبران خواهد
شد.
ثانیاً بر اساس برآورد دیگرسند عرضه و تقاضا معاونت توسعه مدیریت وزارت متبوع نیز در حال حاضر برای تامین خدمات
مورد نیاز مردم حداقل  180000نفر کمبود نیرو در نظام سالمت وجود دارد .تا به کف حداقل استانداردهای قابل اجرا در
کشور برسیم.



استدالل چهارم:
بر اساس سند اصالح نظام اداری ،برای تامين نيروی مورد نياز نظام سالمت که به بخش غير دولتی برون سپاری توسعه
خواهد شد:
 -1فقط در رده نیروهای بالینی (  2.5به ازاء هر تخت) بدون لحاظ پزشک و نیروهای پشتیبان «به تعداد  125000نفر » فقط
در گروه پرستاری مورد نیاز می باشند ( .فقط برای تختهای بیمارستانی که عقد قرارداد می شود ).اما چون احتماال دیر بازده
خواهد بود ،تحقق این اعداد در سند سال  97لحاظ نشده است و در سالهای آتی لحاظ خواهد شد.
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 -2تعداد نیروهای مورد نیاز بهداشت به عنوان بازرس  15000و نیز نیروهای مورد نیاز مراکز جامع سالمت به
تعداد 19100و در مجموع  34100نفر است ( .چون زود بازده است در سند لحاظ شده)
 -3نیروهای بالینی مورد نیاز مشارکت خیرین نظام سالمت بالغ بر  20000نفر است ( .بخشی از نیروها در سند لحاظ شده
فقط  15بیمارستان بزرگ)
 -4نیروی انسانی مورد نیاز بخش های آزمایشگاه ،پاراکلینیک ،کترینگ  ،نقلیه ،آمبوالنس و....در سند برآورد نشده که باید
برآورد شود و در اسناد آینده آینده لحاظ شود.

بنابراین:
بر اساس استدالل چهارم در مجموع اگر به عنوان یکی از شاخص ها ،هر تخت مالک محاسبه باشد ،پیرامون آن به ازاء هر تخت
تعداد نیروهای بیمارستانی در همه رده ها وقتی محاسبه می شود ،تحقق آنها را از محل مشارکت بخش غیر دولتی با وزارت
بهداشت انتظار داریم .که با این فرض ،مشاغل غیر بیمارستانی ،و...عرصه ای وسیع و گسترده برای اشتغال در نظام سالمت
ایجاد می کند.

نکته :1
وجود ماموریت های نظام سالمت در حوزه سالمت جامعه نگر ،توسعه بخش خصوصی ،توسعه مشاغل دانش بنیان ،مشاغل
خانگی ،گردشگری سالمت ،توسعه مشاغل جدید و  ...تحقق اهداف سند اشتغال را به راحتی میسر می کند( .و بلکه بسیار بیشتر
از آن مورد نیاز خواهد بود).
لذا پیش بینی میشود ،حتی با فرض تامین نیروهای مورد نظر اهداف سند توسعه کار آفرینی و اشتغال ،هنوز هم کمبود ها به طور
مزمن وجود خواهند داشت.
نکته :2
به نظر می رسد با عنایت به نیاز وسیع نظام سالمت در حوزه منابع انسانی ،حداقل به مدت  4سال آینده ظرفیت پذیرش
دانشجو در رشته های مهم نظام سالمت حداقل دو برابر در برخی رشته ها تا سه برابر و بیشتر شود.

اميد است با انسجام ،هم افزایی و همکاری ،بتوانيم با جذب تسهيالت مربوط به حوزه اشتغال و کار آفرینی ،حداقل به ميزان %10از
کل تسهيالت و توزیع مناسب و برای هر شغل با سرانه حدود  73/5ميليون تومان به سمت ایجاد اشتغال مولد و پایدار حرکت کنيم.
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برنامه عملياتی سال
1397
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این برنامه مشتمل بر اجزای ذیل می باشد:
 چشم انداز
 اهداف کلی


اهداف کمی



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

 فعالیت ها (  ) Action plansبراي هر برنامه با زمان بندي ویژه

چشمانداز:
نظام سالمت کشورمان سیستمی است برخوردار از دانش و فرهنگ نوآوري و کارافرینی داراي سرمایه هاي انسانی بهره ور،
ماهر ،حرفه اي کارآمد و اوربخش با مدیرانی نوآور؛ خالق و توانمند و داراي نرخ بیکاري تک رقمی" و با اشتغال "کامل ،مولد و
پایدار
اهداف کلی:
نیل به فرهنگ و دانش نوآوري و کارافرینی در بین سیاستگزاران ،مجریان ،دانشجویان و دانش آموختگان نظام

سالمت
 نیل به کس کارهاي جدید نظام سالمت مبتنى بر نیاز جامعه ،بازارکار وفن آوریهاي روز با غلبه رویکرد غیر دولتی


نیل به اشتغال کامل ،مولد و پایدار در بخش سالمت

اهداف کمی:
کاهش  8درصدي نرخ بیکاري از طریق توسعه و تعمیق دانش نوآوري وکارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار ،مولد و درونزا با روش هاي غیر دولتی و ایجاد اشتغال براي  ۹۱/000نفر تا پایان سال  ۹7و ساالنه  ۶0000نفر تا پایان سال ۱400
(سال پایانی دولت دوازدهم ).
ایجاد ارتباط منطقی بین تعداد دانش آموختگان با نوع رشته-مقاطع و تعداد نفرات بر اساس جنسیت و نیاز منطقهجغرافیایی در بخش سالمت در سال پایانی برنامه ششم توسعه
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ایجاد کسمعنوي

و کارهاي جدید و توسعه کس

و کارهاي موجود قبل از طریق تسهیالت ،کمکها و حمایتهاي مادي و

رئوس برنامه های عملياتی:

ردیف

برنامه ها

تعداد

مسئول و جانشين

اشتغال

هر برنامه

توسعه دانش و فرهنگ نوآوری کارآفرینی و راه اندازی
1

رشته و مراکز مشاوره کارآفرینی در دانشگاه ها و جامعه

2000

(براساس پنجاهمين مصوبه شورای برنامه ریزی)
2
3
4
5

ایجاد سامانه و مرکز دیده بانی مشاغل و تعریف فرصت های
شغلی جدید مبتنی بر نياز جامعه و بازار کار
حمایت ازتوسعه گردشگری سالمت
حمایت ازمراکز  Hospice, Home Careو توسعه
سالمت مراقبت های جامعه نگر
حمایت از ساماندهی و تعدیل مراکز ترک اعتياد MMT

10000

2000

12000

1000

حمایت از توسعه روند حرفه ای گرایی و مهارت آموزی نيروها
6

ی حرفه ای و دانشگاهی و اعطای مجوز به مراکز آموزشی

4000

واجد شرایط (دولتی و غير دولتی)
7

8

9

حمایت از توسعه روند مهارت آموزی رسته های مختلف غير
دانشگاهی و ایجاد اشتغال در حوزه غير حرفه ای
نظارت و کنترل خدمات سالمت و بهداشت و برون سپاری
خدمات بهداشتی در شهرها ،حاشيه شهر و روستا ها
حمایت از توسعه مراکز دانش بنيان در حوزه آموزش،
دارو ،تجهيزات و خدمات نظام سالمت
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10000

5000

5000

دکتر ميرزابيگی ،دکتر
زعفریان
دکتر ساالریان زاده-دکتر
ميرزا بيگی
دکتر نایلی-دکتر حکيم
زاده
آقای نجاتيان-آقای
جهان ميهن
آقای احمدوند-خانم
حاجيان
دکتر حضرتی-دکتر
بيداری

آقای لک -آقای قربانی
آقای دکتر فرخی-
مهندس فرهادی
دکتر وطن پور
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حمایت از توسعه طب سنتی و ارائه خدمات مربوطه ،توسعه کشت

10

گياهان دارویی ،بسته بندی مدرن داروهای گياهی و توسعه

5000

داروخانه های طبيعی

11
12
13
14

حمایت از توسعه گسترش مشاغل خانگی و نظارت های حوزه سالمت
حمایت از کار یابی های تخصصی داخلی و بين المللی نظام سالمت و
ساماندهی توسعه اشتغال خارج کشور
حمایت از توليد و گسترش نرم افزارها و ابزارهای هوشمند برای
پایش سالمت آحاد مردم وارئه خدمت به آنها
حمایت از شرکتهای توليد کننده پرونده الکترونيک سالمت

3000

2000

دکتر خدادوست -دکتر
عباسيان
خانم حاجيان -خانم آزاد
پور
آقای حميد رضا عزیزی-
دکتر عباس زاده

500

دکتر ميرزابيگی

500

مهندس برزگر

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

15

حضور در آموزشهای علوم پزشکی و حمایت از ایجاد شعب بين

-

دکتر امامی رضوی

الملل با رویکرد توسعه بستر آموزشهای غير دولتی

16

حمایت از تقویت و توسعه آموزش های مجازی ( توليد منابع ،ساماندهی
گروههای آموزشی ،ارائه آموزشها و برگزاری امتحانات)

2000

دکتر امامی رضوی

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

17

هدف ارتقا سالمت آحاد جامعه ،توسط انجمن های

-

دکتر اخوان

علمی،اجتماعی،خدماتی و سایر نهادهای حقيقی و حقوقی واجد شرایط

18

مشارکت طلبی از نهادهای عمومی و خيرین سالمت ،پيگيری برون
سپاری و اعطاء مجوزها از طریق کميسيون ماده  20دانشگاهها

20000

دکتر عسگری -آقای
رحمان پناه

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

19

جوندگان در حوزه ارائه خدمات بهداشتی به مراکز بهداشتی

7000

مهندس فرهادی

درمانی،اقامتگاهها،مراکز سياحتی و هتل ها
حمایت از راه اندازی و توسعه NGOها ،اتحادیه ها ،هلدینگ ها و سایر

20

مراکز غير دولتی در حوزه اشتغال و کار آفرینی و استفاده از توان آنها
در برنامه ریزی ،اجرا و نظارت
جمع کل

نظارتی

دکتر فرشاد -دکتر جمالی
(معاونت اجتماعی)

91000
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برنامه اول:
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)
مسئول برنامه :

دکتر ميرزابيگی

همکار برنامه:

دکتر زعفریان

زمان  :دیماه  1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

2000

فعاليت ها:

-۱تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران
-2ایجادرشته کارآفرینی در رشته-مقطع ارشد بر اساس مصوبه شورایعالی برنامه ریزي
 -۳ایجاد دوره هاي توانمند سازي مدیریت کارآفرینی براي مدیران و شاغلین نظام سالمت
 -4ایجاد دو تا چهار واحد کارآفرینی براي تمام رشته هاي نظام سالمت
-5تولیالالد منالالابع مکتالالوب و نظالالري در حالالوزه کالالارآفرینی نظالالام سالالالمت و توسالالعه منالالابع در فضالالاي مجالالازي و وب بالالراي
آموزش و توسعه فرهنگ کارآفرینی
 -۶توانمنالدي سالازي و تشالالکیل گروهالاي آموزشالی خوشالاله اي بالراي توسالالعه و دانالش کالار آفرینالالی در سالطح دانشالالکده
ها و محیط هاي کاري نظام سالمت
 -7ایجاد پایگاهها و واحدهاي مشاوره کارآفرینی و اشتغال در دانشگاههاي علوم پزشکی
-8پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد
نشانگرها برای فعاليت های برنامه اول:

-۱صورتجلسه
-2الف -ترجمه و تالیف سه جلد کتاب به صورت مشترک با دانشگاه صنعتی شریف و کارگروه /ب -تهیه منابع براي
تدری

مقطع کارشناسی ارشد کارآفرینی

-۳تهیه منابع براي دوره ها
 -4تهیه منابع آموزشی
 -5تفاهم نامه( سه مورد )
 -۶تهیه منابع آموزشی براي سایت کانال تلگرامی در ستاد
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 -7پیگیري تسهیالت و امکانات
-8تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک.

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
همکار برنامه:

دکتر ميرزابيگی

زمان  :دیماه  1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

10000

فعاليت ها:

-۱تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران
-2شناسایی ،احصاء و اعالم فرصت هاي شغلی جدید به همراه تهیه طرح هاي تی شغلی با روش غیر دولتی
-۳حمایت از توسعه سالمت و مراقبت هاي جامعه نگر  ،اراده خدمات براي بیماران مزمن ،بیماران غیر واگیر  ...و سالمندان
با تقویت نقش  NGOها و شبکه هاي اجتماعی
-4حمایت از استفاده و تقویت بستر هاي ارتباطی نوین مبتنی بر فضاي مجازي  ،وب ،موبایل و ...مانندE.HEALTH-
T.NURSING- M.HEALTH
-5حمایت از تقویت شبکه هاي زنجیره اي اراده خدمات توسط بخش غیر دولتی  -استفاده از ظرفیت هاي دولتی ،غیر
دولتی ،خصوصی( مانند تقویت نقش اتحادیه ها ،انجمن هاي علمی ) ....
-۶پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

نشانگرها برای فعاليت های برنامه دوم:
-۱صورتجلسه
-2تاییدیه جهت اخذ تسهیالت
-۳تفاهم نامه
-4چک لیست کنترل به روش کراس چک

35

سند توسعه کارآفرینی و اشتغال حوزه سالمت

برنامه سوم:

حمایت ازتوسعه گردشگری سالمت
مسئول برنامه :

دکتر نایلی

همکار برنامه:

دکتر حکيم زاده

زمان  :دیماه 1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

فعاليت ها:
-۱تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران
 -2اخذ آمار مراکز واجد شرایط
 -۳همکاري با ستاد توریسم سالمت در تعریف و اعالم استانداردهاي مربوطه و اجرا در  8استان تهران ،خراسان،
کردستان ،اصفهان ،تبریز ،فارس ،یزد و کرمان
 -4حمایت از طرحهاي نوآورانه و اشتغال زا اعم از راه اندازي ،توسعه ،تجهیز و توانمندسازي نیروي انسانی
-5پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

نشانگرها برای فعاليت های برنامه سوم:
-۱صورتجلسه
 -2فایل اکسل
-۳صورتجلسه کارگروه
 -4معرفینامه اخذ تسهیالت
-5تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک
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برنامه چهارم:
حمایت از مراکز  Home Care- Hospiceو توسعه سالمت مراقبت های جامعه نگر
مسئول برنامه :
همکار برنامه:
زمان :

آقای نجاتيان
آقای جهان مهين

اسفند  1396تا اسفند 1397

اشتغال مورد انتظار :

12000

فعاليت ها:
-۱تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران
-2شناسایی مراکز فعال
-۳آسی شناسی و حمایت از مراکز غیر فعال و فعال براي صیانت از مشاغل موجود
-4حمایت از راه اندازي مراکز جدید( مادي و معنوي )و رساندن آنها به تعداد  ۱200مرکز هوم کر و حداقل  ۳2مرکز
هاسپی
 -5تشکیل کارگروه هاي استان با حمایت و همکاري معاونت هاي درمان،پرستاري و توسعه
--۶ابال دستورالعمل حمایت به صورت تسهیالت مادي و کمک هاي مدیریتی شامل :دوره هاي مدیریتی....،
-7پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

نشانگرها برای فعاليت های برنامه چهارم:
-۱ابال اعضاء و تهیه صورتجلسات
-2تهیه بانک اطالعات و فایل مراکز
-۳معرفی براي تسهیالت
-4ابال دستورالعمل هاي مربوط به هاس پی

و تهیه طرح تی شغلی مربوطه

-5تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک
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برنامه پنجم:
حمایت از ساماندهی و تعدیل مراکز ترک اعتياد )(MMT

مسئول برنامه :
همکار برنامه:

آقای احمدوند
خانم حاجيان

زمان  :دیماه 1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

فعاليت ها:
-۱تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران
-2تشکیل کارگروه کاري و عملیاتی با معاونت درمان
-۳تعیین استاندارد متناس با جمعیت کشور
-4تعیین راهکارهاوحمایت هاي مادي و تسهیالت
-5پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

نشانگرها برای فعاليت های برنامه پنجم:
-۱ابال اعضاء
 -2صورتجلسه
-۳تعیین استاندارد
-4معرفینامه تسهیالت
-5تهیه چک لیست کنترل به روش کراس چک
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برنامه ششم:
حمایت از توسعه روند حرفه ای گرایی و مهارت آموزی نيروها ی حرفه ای و دانشگاهی و اعطای
مجوز به مراکز آموزشی واجد شرایط (دولتی و غير دولتی)
مسئول برنامه :

دکتر حضرتی

همکار برنامه:

دکتر بيداری

زمان  :دیماه 1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

4000

فعاليت ها:
-۱تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران و معاونت هاي پرستاري،درمان و آموزش
-2حمایت از تاسی

مراکز آموزشی،مهارتی و حرفه اي غیر دولتی

-۳تعریف استانداردهاي الزم براي تعداد متناس با نیاز کشور
 -4نظارت و پایش بر نحوه آموزش و تعداد خروجی هاي ساالنه براي تعیین نوع حمایت هاي فردي یا گروهی در اشتغال
زایی
-5حمایت از توسعه دانش بین حرفه اي و تربیت افراد چند پیشه به منظور توسعه کارآمدي وبهره وري نیروها با رویکرد
غیر دولتی
-۶اعالم نحوه حمایت هاي مادي و معنوي با استفاده از توان سایر نهادها و معرفی براي دریافت تسهیالت
-7پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

نشانگرها برای فعاليت های برنامه ششم:
-۱ابال اعضاء
-2پیگیري براي ابال دستورالعمل ها ،آیین نامه ها و اطالع رسانی از نحوه دریافت مجوزها توسط کارآفرینان غیر دولتی
-۳معرفی براي دریافت تسهیالت
-4پیگیري براي تعیین استاندارد ها
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-5پیگیري براي ابال آیین نامه ها
-۶تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک

برنامه هفتم:
حمایت از توسعه روند مهارت آموزی رسته های مختلف غير دانشگاهی و ایجاد اشتغال در حوزه غير حرفه ای
مسئول برنامه :

آقای سعيد لک

همکار برنامه:

آقای قربانی

زمان  :دیماه 1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

10000

فعاليت ها:
-۱تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران
 -2احصاء مهارتهاي مورد نیاز در فضاي کنونی کشور به صورت حرفه اي و غیر حرفه اي
 -۳حمایت از ارتباط گیري با نهادهاي دولتی و غیر دولتی توسط  NGOها ،اتحادیه ها و تعاونی ها و مراکز مورد تایید
وزارت بهداشت براي تعیین ظرفیت ها و تامین نیازها
 -4حمایت از تربیت نیروهاي ماهر مبتنی بر نیاز هر دستگاه و براساس گواهینامه هاي مهارتی
 -5توسعه مراکز مهارتی در سراسر کشور براي تامین نیازهاي خردو کالن بخشهاي غیردولتی و دولتی شامل مط
ها،درمانگاهها،داروخانه ها،بیمارستانها و توسعه اشتغال فراگیر
-۶پیگیري اعطاء تسهیالت و حمایت هاي الزم از مراکز غیر دولتی
 -7پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

نشانگرها برای فعاليت های برنامه هفتم:
-۱ابال اعضاء
 -2پیگیري براي ابال دستورالعمل ها ،آیین نامه ها و اطالع رسانی از نحوه دریافت مجوزها توسط کارآفرینان غیر دولتی
-۳تفاهم نامه( دو مورد )
-4معرفی براي دریافت تسهیالت
-5تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک
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برنامه هشتم:
نظارت و کنترل خدمات سالمت و بهداشت و برون سپاری خدمات بهداشتی در شهر ها ،حاشيه شهر و
روستا ها
مسئول برنامه :

آقای دکتر فرخی

همکار برنامه :آقای مهندس فرهادی
زمان  :دیماه 1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

5000

فعاليت ها:
-۱تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران
 -2شناسایی سمن هاي مردم نهاد فعال در این زمینه یا فعال سازي آنها و تشکیل شبکه ها و اتحادیه هاي تخصصی
-۳واسپاري و برون سپاري نیابتی نظارت بر محیط ها ،کارخانه جات و مراکز سنتی  ،صنعتی و مشاغل خانگی براي انجام
نظارت هاي بهداشتی
-4پیگیري براي دریافت تسهیالت و حمایت هاي الزم
-5پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد

نشانگرها برای فعاليت های برنامه هشتم:
-۱ابال اعضاء
-2پیگیري ابال آیین نامه ها و اطالع رسانی از نحوه اعطاي مجوزها به کارآفرینان
-۳تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک
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برنامه نهم:
حمایت از توسعه مراکز دانش بنيان در حوزه آموزش ،دارو ،تجهيزات و خدمات نظام سالمت
مسئول برنامه :
همکار برنامه:

دکتر وطن پور
دکتر ارزیده

زمان  :دیماه 1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

5000

فعاليت ها:
-۱تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران
 -2تعیین تناس مراکز دانش بنیان با دانشگاههاي علوم پزشکی و سایر ظرفیت هاي موجود
 -۳حمایت گسترده از طرح ها ،استارت آپها و نوآوري هاي مبتنی بر دانش به شیوه دریافت تسهیالت و سایر حمایت
هاي مادي و معنوي
-4شکل کار گروههاي دانش محور و دانش بنیان در بین دانشجویان و اساتید دانشگاهها
 -5حمایت از تبدیل طرح هاي دانش بنیان به محصوالت قابل عرضه به بازار کاال یا خدمات
-۶حمایت از توسعه دانش و تفکر گسترش محصوالت دانش بنیان
 -7ارتباط دهی بین سرمایه گذاران و صاحبان ایده در مراکز دانش بنیان
 -8برگزاري جشنواره هاي کارآفرینان برتر در عرصه نظام سالمت با اولویت تولید محصوالت دانش بنیان
 -۹حمایت از روندهاي تولید نوآوري در محصول  ،حذف  ،فرآیند  ،مدل اداره نهاد( بیمارستان  ،درمانگاه،یا).....یا سبک
هاي جدید ارتباطی با مردم ،تیم  ،همکاران
 -۱0حمایت از تشکیل تیم هاي Communityدر دانشگاهها با مشارکت( مدیران بیمارستانها،دانشجویان ترمهاي ۳/2
انتهایی ) با مسئولیت حوزه کارآفرینی و توسعه براي تولید ایده هاي نو
 -۱۱تشکیل تیم هاي مدیریتی جوان و تربیت  ۱۱0مدیر برتر جوان با فراگیري از دوره هاي کارآفرینیCommunity ،
و عملی با همکاري بخشهاي غیر دولتی
 -۱2واگذاري موضوع توانمند سازي مدیران میانی و عملیاتی به ستاد کارآفرینی و اشتغال براي برگزاري دوره
-۱۳پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی و اعالم نتایج در سایت ستاد
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نشانگرها برای فعاليت های برنامه نهم:
-۱ابال اعضاء
-2پیگیري براي ابال دستورالعمل ها ،آیین نامه ها و اطالع رسانی از نحوه دریافت مجوزها توسط کارآفرینان غیر دولتی
 -۳معرفی براي دریافت تسهیالت
 -4تفاهم نامه ( سه مورد)
 -5تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک
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برنامه دهم:
حمایت از توسعه طب سنتی و ارائه خدمات مربوطه ،توسعه کشت گياهان دارویی ،بسته بندی مدرن
داروهای گياهی و توسعه داروخانه های طبيعی
مسئول برنامه :

دکتر خداپرست

همکار برنامه:

دکتر عباسيان

زمان :

دیماه 1396تا اسفند 1397

اشتغال مورد انتظار :

5000

فعاليت ها:
-۱تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران
 -2پیگیري اعالم روش هاي مورد قبول وزارت بهداشت در ط سنتی و تعیین استانداردهاي الزم
 -۳پیگیري براي تعیین تعداد استاندارد مط ها و مراکز مربوطه به تناس جمعیت
-4تعریف شرایط تیم اراده دهنده خدمت در این روش و تعریف طرح هاي تی شغلی مربوط به ط سنتی
 -5حمایت از گسترش و توسعه فرهنگ بسته بندي گیاهان دارویی به صورت مشاغل جدید
-۶طراحی دوره هاي کوتاه مدت مهارتی براي نیروهاي کمکی در ط سنتی
 -7تعریف نحوه حمایت از مراکز کاشت گیاهان دارویی در کشور با همکاري جهاد کشاورزي و وزارت تعاون با فعال کردن
تعاونی ها و  NGOهاي جوان
-8پیگیري براي دریافت تسهیالت الزم توسط افراد متقاضی
 -۹ارزیابی برنامه ها به صورت فصلی و تهیه گزارشات کارشناسی

نشانگرها برای فعاليت های برنامه دهم:
-۱ابال اعضا
-2پیگیري ابال دستورالعمل ها و طرح هاي تی شغلی
-۳تدوین چک لیست براي گنترل برنامه به روش کراس چک
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برنامه یازدهم:

حمایت از توسعه گسترش مشاغل خانگی و نظارت های حوزه سالمت

مسئول برنامه :
همکار برنامه:
زمان :

خانم حاجيان
خانم آزاد پور

دیماه 1396تا اسفند 1397

اشتغال مورد انتظار :

3000

فعاليت ها:
 -۱راه اندازي کارگروه تخصصی با صاحبنظران و دستگاههاي متوالی در جهاد ،وزارت کار
 -2تعریف مشاغل خانگی مرتبط با حوزه سالمت و اعالم لیست مربوطه در سایت ستاد
 -۳تعریف نحوه نظارت بر نحوه فعالیت مشاغل خانگی با تعرفه الزم که توسط صاحبان مشاغل ،پشتیبان یا ...پرداخت
نماید
 -4تعریف تعداد ناظر ین از حوزه وزارت بهداشت و ابال شکل نظارت
 -5تشکیل  NGOها و اتحادیه هاي مربوطه به مشاغل خانگی در حوزه سالمت و معرفی براي دریافت تسهیالت الزم
 -۶ارزیابی نحوه اجراي برنامه به شکل فصلی و اعالم آن ستاد

نشانگرها برای فعاليت های برنامه یازدهم:
-۱ابال اعضا
-2پیگیري دستورالعمل
-۳پیگیري تشکیل پشتیبانها و ناظرین
-4تدوین چک لیست کنترل برنامه به روش کراس چک
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برنامه دوازدهم:
حمایت از کاریابی های تخصصی داخل و بين المللی نظام سالمت و ساماندهی توسعه اشتغال خارج
کشور
مسئول برنامه  :آقای حميد رضا عزیزی
همکار برنامه:
زمان :

دکتر عباس زاده

دیماه 1396تا اسفند 1397

اشتغال مورد انتظار :

2000

فعاليت ها:
 -۱تشکیل کارگروه تخصصی با همکاري وزارت امور خارجه و وزارت تعاون
 -2بررسی وضعیت کشورها ي اروپایی ،آسیایی میانه و کشورهاي همسایه از حیث نیاز به نیروي کار در رشته هایی که
در ایران بیکار زیادي داریم
-۳حمایت از NGOها ،تعاونی ها و سایر بخشهایی که در این حوزه فعال می باشند
-4پیگیري براي راه اندازي کاریابی هاي تخصصی بین المللی در نظام سالمت
 -5تالش براي تربیت و صدور نیروهاي دیپلم با آموزش هاي کوتاه مدت بجز حرفه اي به کشورهایی که نیاز به چنین
نیروهاي دارند
-۶پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی

نشانگرها برای فعاليت های برنامه دوازدهم:
-۱ابال اعضا
-2معرفی براي دریافت تسهیالت
-۳پیگیري دستورالعمل ها و شیوه نامه هاي مربوطه
-4تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک
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سند توسعه کارآفرینی و اشتغال حوزه سالمت

برنامه سيزدهم:
حمایت از توليد و گسترش نرم افزارها و ابزارهای هوشمند برای پایش سالمت آحاد مردم و ارائه
خدمت به آنها
مسئول برنامه  :آقای دکتر ميرزابيگی
زمان  :دیماه 1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

5000

فعاليت ها:
 -۱تشکیل کارگروه تخصصی از صاحبنظران
 -2انجام مطالعه تطبیقی مبنی براستفاده از تجربیات سایر کشورها
-۳بررسی نیاز واقعی کشور ،مردم و بازارکاربه نرم افزار ها و ابزارهاي هوشمند سالمت
 -4اولویت بندي و استفاده حداکثري از ظرفیت هاي موجود براساس رفتار سیستمی،نظام سازي وهم افزایی تیمی
 -5تشکیل تیم هاي عملیاتی متشکل از دانشگاههاي صنعتی ،وداراي رشته هاو شاخه هاي تجهیزات پزشکی و اراده دهنده
خدمات بالینی و جامعه نگر براي تلفیق ایده ها و تولیدمحصول
 -۶حمایت هاي معنوي ،مادي و تسهیالتی از تیم هاي عملگرا و نتیجه گرا
 -7تشویق و ترغی بیمارستانها و مراکز اراده خدمت براي استفاده از محصوالت مذکور اعم از نرم افزارها و وسایل هوشمند
-8تشکیل و وبت NGOویژه حوزه سالمت براي تسلط بر مالکیت معنوي و تولیدات اینگونه تیم ها

نشانگرها برای فعاليت های برنامه سيزدهم:
-۱احکام
-2برنامه عملیاتی زمان بندي شده
-۳چک لیست کنترل برنامه بر اساس کراس چک
-4تهیه گزارش هاي فصلی و رفع نقاط ضعف و رسیدگی به مشکالت
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سند توسعه کارآفرینی و اشتغال حوزه سالمت

برنامه چهاردهم:
حمایت از شرکتهای توليد کننده پرونده الکترونيک سالمت

مسئول برنامه  :آقای مهندس برزگر
زمان  :دیماه 1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

فعاليت ها:
 -۱تشکیل کارگروه از صاحبنظران
 -2تعریف پرونده الکترونیک و تهیه نمونه طرح تی شغلی
-۳الزام تمام اراده دهندگان خدمات غیر دولتی در جامعه وبالین به رعایت تدوین پرونده مذکور و فرمت آن
-4ارتباط زیر ساختی با مراکز مورد تایید وزارت بهداشت با اعالم معاونت توسعه یا درمان
-5اراده گزارشات فصلی از مخاطبین خود،نوع خدمات و ...به وزارت متبوع
 -۶حمایت و اعمال مشوق ها در قال تسهیالت و ....از کسانی که بهترین رفتار را دارند.

نشانگرها برای فعاليت های برنامه چهاردهم:
-۱احکام صاحبنظران
-2تهیه نمونه طرح تی پرونده الکترونیک
 -۳معرفی زیر ساخت ها و سامانه هاي که می بایست به آنها لینک شوند
-4چک لیست کنترل برنامه به صورت کراس چک
 -5تهیه گزارش هاي فصلی
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سند توسعه کارآفرینی و اشتغال حوزه سالمت

برنامه پانزدهم:
اعمال مشوق های مادی  ،معنوی و حمایت از بخش خصوصی برای حضور در آموزشهای علوم
پزشکی و حمایت از ایجاد شعب بين الملل با رویکرد توسعه بستر آموزشهای غير دولتی
مسئول برنامه  :آقای دکتر امامی رضوی
زمان  :دیماه 1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

-

فعاليت ها:
 -۱تشکیل کمیته مشترک با معاونت آموزش
 -2اطالع رسانی و تبلی مناس از نحوه خصوصی سازي آموزش علوم پزشکی و نحوه مشارکت بخش خصوصی به معناي
متقاضیان حقیقی و حقوقی
-۳معرفی شع بین الملل و شرایط ورود و پذیرش دانشجو به آنان
 -4دعوت از سرمایه گزاران ومتقاضیان براي سرمایه گزاري و حضوردر پروسه ي آموزش
 -5تعریف تسهیالت ویژه،بدون در نظر گرفتن تاویراین اقدام براشتغال کوتاه مدت چون اقدامی ضروري،مهم ،زیربنایی
ولیکن دیر بازده اما پایا و ماندگار است.

نشانگرها برای فعاليت های برنامه پانزدهم:
 -۱تعیین افراد کمیته واعطا احکام
 -2تدبیر نحوه تبلی واطالع رسانی براي اطالع بخش غیر دولتی
 -۳قراردادن اطالعات مربوطه روي سامانه هاي عمومی و اطالع رسانی وزارت متبوع
-4تعیین روشهاي حمایت ومعرفی براي اخذ تسهیالت
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سند توسعه کارآفرینی و اشتغال حوزه سالمت

برنامه شانزدهم:

حمایت از تقویت و توسعه آموزش های مجازی ( توليد منابع ،ساماندهی گروههای
آموزشی ،ارائه آموزشها و برگزاری امتحانات)
مسئول برنامه  :آقای دکتر امامی رضوی
زمان  :دیماه 1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

2000

فعاليت ها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

تشکیل کار گروه از صاحبنظران تحت عنوان توسعه آموزش های مجازی و الکترونیکی
معرفی روش های آموزش مجازی در دروس تئوری توسط بهترین اساتید
معرفی روش های آموزش های عملی ابتدایی در پراتیک های مجازی ( تهیه نرم افزارهای ویژه آموزش در پراتیک)
تهیه متون مجازی توسط انجمن ها و گروه های ذیصالح علمی
تهیه نرم افزارهای ویژه دانشکده های مجازی در کنار دانشکده های حقیقی با همان توان و امکان استفاده در گستره کشوری
تعریف مجوزهای الزم برای مشارکت بخش غیر دولتی و تعریف روش تایید این آموزش ها توسط مراکز دانشگاهی علوم پزشکی
تعریف استانداردها و گاید الین های تعیین کننده مسیر و جلوگیری از هرج و مرج های آموزش مجازی
اعطای مجوزهای کلی به بخش غیر دولتی واجد شرایط برای ارائه آموزش های مجازی به مردم برای افزایش سواد سالمتی
تعریف و اعالم شرایط و معیارهای مشارکت بخش غیر دولتی
اعطای تسهیالت ،مشاوره ها و همفکری ها به کار آفرینان این مسیر

نشانگرها برای فعاليت های برنامه شانزدهم:
-1
-2
-3
-4

اعطای احکام کار گروه تخصصی
تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری معاونت آموزش با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال.
تدوین روش کنترل و ارزیابی برنامه
تهیه و مستند سازی گزارش های فصلی
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سند توسعه کارآفرینی و اشتغال حوزه سالمت

برنامه هفدهم:
حمایت و ساماندهی آموزش های مجازی عمومی به آحاد مردم با هدف ارتقا سالمت آحاد جامعه،
توسط انجمن های علمی ،اجتماعی ،خدماتی و سایر نهادهای حقيقی و حقوقی واجد شرایط

مسئول برنامه  :آقای دکتر اخوان
زمان  :دیماه 1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

-

فعاليت ها:
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

تشکیل کار گروه از صاحبنظران تحت عنوان توسعه آموزش های مجازی و الکترونیکی
معرفی روش های آموزش مجازی در دروس تئوری توسط بهترین اساتید
معرفی روش های آموزش های عملی ابتدایی در پراتیک های مجازی ( تهیه نرم افزارهای ویژه آموزش در پراتیک)
تهیه متون مجازی توسط انجمن ها و گروه های ذیصالح علمی
تهیه نرم افزارهای ویژه دانشکده های مجازی در کنار دانشکده های حقیقی با همان توان و امکان استفاده در گستره کشوری
تعریف مجوزهای الزم برای مشارکت بخش غیر دولتی و تعریف روش تایید این آموزش ها توسط مراکز دانشگاهی علوم پزشکی
تعریف استانداردها و گاید الین های تعیین کننده مسیر و جلوگیری از هرج و مرج های آموزش مجازی
اعطای مجوزهای کلی به بخش غیر دولتی واجد شرایط برای ارائه آموزش های مجازی به مردم برای افزایش سواد سالمتی
تعریف و اعالم شرایط و معیارهای مشارکت بخش غیر دولتی
اعطای تسهیالت ،مشاوره ها و همفکری ها به کار آفرینان این مسیر

نشانگرها برای فعاليت های برنامه هفدهم:
-5
-6
-7
-8

اعطای احکام کار گروه تخصصی
تدوین و ابالغ دستورالعمل های مشترک با همکاری معاونت آموزش با محوریت دبیرخانه ستاد اشتغال.
تدوین روش کنترل و ارزیابی برنامه
تهیه و مستند سازی گزارش های فصلی
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سند توسعه کارآفرینی و اشتغال حوزه سالمت

برنامه هجدهم:
مشارکت طلبی از نهاد های عمومی و خيرین سالمت ،پيگيری برون سپاری و اعطای مجوز ها از طریق
کميسيون ماده  20دانشگاهها

مسئول برنامه  :آقای دکتر عسگری
همکار برنامه:

آقای رحمان پناه

زمان  :دیماه 1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

20000

فعاليت ها:
 -۱راه اندازي کارگروه تخصصی
 -2ساماندهی گزارش گیري ماهانه از خروجی هاي کمیسیون ماده  20دانشگاهها
 -۳تسهیل در شرایط تشکیل کمیسیون و صدور مجوز ها
 -4احصاء بخشها ،مراکز ،ماموریت ها  ،مشاغل و فرصت هاي شغلی قابل برون سپاري و واگذاري و اعالم آنها از طریق
سامانهاي عمومی ،اطالع رسانی و ستاد اشتغال و کارآفرینی
 -5اعالم حمایتهاي مادي و معنوي قابل اراده به اینگونه برون سپاري ها مشاغل به صورت تسهیالت و سایر مشوق ها
 -۶پایش و ارزیابی برنامه به صورت فصلی

نشانگرها برای فعاليت های برنامه هيجدهم:
 -۱اعطاي احکام کارگروه تخصصی
-2پیگیري دستورالعمل
-۳معرفی براي دریافت تسهیالت
-4تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک
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سند توسعه کارآفرینی و اشتغال حوزه سالمت

برنامه نوزدهم:
توسعه ایجاد دفاتر و موسسات حذف پسماند و مبارزه با حشرات موزی و جوندگان در حوزه ارائه
خدمات بهداشتی به مراکز بهداشتی ،درمانی ،اقامتگاهها  ،مراکز سياحتی و هتلها
مسئول برنامه  :آقای مهندس فرهادی
زمان  :دیماه 1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار :

فعاليت ها:
 .۱انجام فعالیتهاي مهم شامل ایجاد موسسات غیر دولتی براي مدیریت و عملیات حذف پسماند مراکز بهداشتی
درمانی ،تامین بهداشت علمی و اصولی ،هتل ها ،مراکز اقامتی ،سیاحتی و تفریحی.،و مبارزه با حشرات موزي و
جوندگان و ...
 .2تشکیل کار گروه مشترک با محوریت معاونت محترم بهداشتی و پیگیري ستاد ملی کارآفرینی و اشتغال
 .۳تهیه  ،تدوین و ابال آیین نامه ها ،دستورالعملهاي مربوطه براي اطالع و چگونگی مشارکت بخش غیر دولتی ،
جوانان جویاي کار بویژه فار التحصیالن رشته هاي بهداشت و سایر کارآفرینان.
 .4تهیه فلوچارتهاي راهنما براي کوتاه سازي پروسه دریافت مجوز و انجام عملیات توسط این مراکزبراي اطالع
متقاضیان
 .5تهیه قراردادهاي تی و یکسان براي گیرندگان و اراده دهندگان اینگونه خدمات در بخش غیر دولتی
 .۶تعریف و اعالم تعرفه هاي مربوطه در سامانه تخصصی این امر
 .7برخورداري از دریافت تسهیالت و سایر کمک هاي مادي و معنوي
 .8کنترل و ارزیابی برنامه به صورت فصلی

نشانگرها برای فعاليت های برنامه نوزدهم:
 -۱اعطاي احکام و تعیین اعضاء کار گروه
-2پیگیري ابال دستورالعمل هاي وزارت
-۳اعالم طرح هاي تی شغلی و نحوه برخورداري متقاضیان از مجوز ها
-4تهیه گزارشات از نحوه پیشرفت پروژه براي اراده به ستاد
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5000

سند توسعه کارآفرینی و اشتغال حوزه سالمت

برنامه بيستم :
حمایت از راه اندازی و توسعه NGOها  ،اتحادیه ها ،هلدینگ ها و سایر مراکز غير دولتی در حوزه
اشتغال و کارآفرینی و استفاده از توان آنها در برنامه ریزی ،اجرا و نظارت
مسئول برنامه  :دکتر فرشاد
همکار برنامه :دکتر جمالی
معاونت اجتماعی
زمان  :دیماه  1396تا اسفند 1397
اشتغال مورد انتظار  :نظارتی است

فعاليت ها:
 -۱راه اندازي کمیسیون هاي تخصصی از صاحبنظران
 -2تشویق به راه اندازي تشکل هاي مردم نهاددر حوزه هاي تخصصی نظام سالمت
-۳تشویق به راه اندازي اتحادیه توسط تشکل ها
 -4مشارکت طلبی از تشکلها واتحادیه ها در تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل ها
 -5مشارکت طلبی از اتحادیه ها و هلدینگ ها در حوزه هاي نظارت بر بخش غیر دولتی در عرصه اشتغال و کارآفرینی

نشانگرها برای فعاليت های برنامه بيستم:
-۱اعطاي احکام اعضاء کارگروه
-2پیگیري برگزاري منظم جلسات
 -2پیگیري تدوین شیوه نامه با مشارکت تشکلها
 -4تدوین چک لیست براي کنترل برنامه به روش کراس چک
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