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:جلسهحاضرین در 

 درمان و آموزش پزشکیآموزشی وزارت بهداشت،محترممعاونجناب آقاي دکتر الریجانی
 10منطقه آمایشی دانشگاههاي محترم روساي
 10منطقه آمایشی آموزشی دانشگاههاي محترم معاونین
 درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشتحوزه معاونت آموزشیو مشاورین مدیران ،

: مشروح مذاکرات

به حاضرین و تشکر از برگزاري جلسه خواستار فعال شدن دبیرخانه و در ابتدا جناب آقاي دکتر الریجانی ضمن خوشامد گویی 
تشکیل منظم جلسات با محوریت دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند و پیشنهاد کردند که جلسات به صورت ادواري با میزبانی سایر 

ایشان همچنین با بیان این که یکی از مدیران ستادي در هر منطقه به عنوان نماینده معاونت .  تشکیل شوددانشگاه هاي منطقه
در مورد سازمان انتقال خون و . معرفی کردند10آموزشی وزارت خواهد بود دکتر امامی رضوي را براي این منظور در منطقه 

. پاستور هم اشاره شد که به این منطقه ملحق خواهند شد

براي روساي محترم دانشگاه هامعاون محترم آموزشی وزارت و مدیران همراه و سپس جناب آقاي دکتر جعفریان ضمن تشکر از 
اشاره کردند و افزودند که در این منطقه دبیرخانه بیشتر بحث 10به ویژگی منطقه آمایشی قبول دعوت و شرکت در جلسه 

به شکلی که در سایر مناطق است در اینجا کمتر موضوعیت دارد و علت آن هم تفاوت این هماهنگی و هم افزایی دارد و ساماندهی 
به عالوه ایشان پیشنهاد . منطقه با سایر مناطق آمایشی از نظر سایز دانشگاه ها و نیز ماموریتهاي محوله قبلی این دانشگاه هاست

توسط وزارت بهداشت خواهد شد باید به گونه اي برنامه ریزي کردند که دانشگاه ها با توجه به محدودیت منابع و حمایتهایی که
. کنند که بیشترین استفاده را از این منابع ببرند

به نقشه منطقه اشاره کردند و ضمن در اختیار گذاشتن یک نسخه از نقشه تهیه شده گزارش کردند که این در ادامه دکتر سراج 
مقاله نمایه شده از هر نظر 16000هیأت علمی و همینطور 4500دانشجو و 37500دانشکده فعال و حدود 41منطقه با 

استند نسبت به تکمیل و اصالح اطالعات و آمار اقدام کنند و ایشان از دانشگاه ها خو. بزرگترین کالن منطقه آمایشی کشور است
. مغایرتهاي احتمالی را به معاونت آموزش گزارش کنند



نکاتی را در مورد همکاري براي راه اندازي دانشگاه مجازي و نیز راه اندازي مرکز آزمون چند سپس دکتر استاد و دکتر پورکاظمی 
. منظوره مطرح کردند

الم داشتند ریاست دانشگاه شهید بهشتی به دلیل همزمانی این نشست با جشنواره پژوهشی ابوریحان امکان حضور دکتر صدوقی اع
.اندنداشته

در ادامه دکتر جلیلی دستور کار را در سه بخش چگونگی انجام و پیگیري ماموریتهاي ویژه، بحث در مورد ماموریتهاي مشترك و 
موارد مختلفی که در قالب همکاري، حمایت یا اجرایی سازي بیان شده در . مایشی مطرح کردندنیز انتظارات از دبیرخانه منطقه آ

کنار موارد و تکالیف مشخصی از قبیل راه اندازي مرکز سنجش و توسعه رشته ها و مقاطع تحصیالت تکمیلی در قالب مامورتهاي 
و در چه چراچوبی باید انجام شود و آیا هر یک از گفته شد که باید مشخص شود چه اقدامات مشخصی. مشترك بیان شده است

در بخش ماموریتهاي ویژه به تشکیل هسته . دانشگاه ها اقدام خواهند کرد یا تقسیم بین دانشگاه هاي مختلف صورت خواهد گرفت
ه به ویژگیهاي خاص خواسته شد که با توج. مرکزي در دانشگاه مشخص شده و ایتفاده از ظرفیت همه دانشگاه هاي منطقه اشاره شد

. انتظارات از دبیرخانه منطقه آمایشی مشخص شود10منطقه 

دکتر اخوان . دکتر اصالنی به موضوع قرابت ماموریتهاي ویژه محوله با ماموریتهایی که فعال بر عهده دانشگاه هاست اشاره کردند
دکتر لشکري ضمن تاکید بر ارسال فوري آمار درخواستی . پیشنهاد کردند علوم مرتبط با پدافند غیرعامل در تفاهم نامه دیده شود

دکتر امامی رضوي نیز اشاره کردند که کارهاي توسعه .  طب اورژانس به دانشگاه ارتش واگذار شودپیشنهاد کردند بحث توسعه
. اي باید در زمینه فعالیتها در سطح کشوري انجام شود و از جمله وضع موجود کشور در آن محور بررسی و گزارش شود

معاونین آموزشی به صورت ماهیانه و جلسات با حضور دکتر جعفریان با جمع بندي مطالب گفته شده پیشنهاد کردند که جلسات
در جلسه آتی هر یک از دانشگاه ها برنامه توسعه اي خود را براي . روساي دانشگاه هاي قطب به صورت فصلی برگذار شود

. ارائه نمایندماموریت واگذار شده 

. دکتر الریجانی در هر مورد ارائه شددر ادامه ماموریت هاي مشترك یک به یک قرائت شدند و توضیحاتی توسط آقاي

در خصوص استقرار و فعال سازي دبیرخانه مقرر شد اقدام الزم از سوي دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گیرد .
 در خصوص ایجاد گفتمان تحول و نوآوري در دانشگاه ها مقرر شد دانشگاه ها نسبت به اطالع رسانی و نشر ماسب برنامه

هر یک از دانشگاه هاي آن چه در خصوص اجراي بسته هاي تحول در سطح دانشگاه . راي آن اقدام کنندو حمایت از اج
. انجام شده یا قابل انجام است را تدوین کنند

 در خصوص استقرار نظام تربیت نیروي حد واسط و نیز گشترش محیطی آموزش عالی سالمت بحث شد که احتماال در
.داردسایر مناطق موضوعیت بیشتري 

کتر الریجانی خواستند که شوراي دانشگاهی اخالق در همه دانشگاه ها تشکیل شودد .



 در زمینه توسعه فعالیتهاي بین الملل و راه اندازي شبکه تبادالت علمی نیز دانشگاهها می توانند بر حسب امکانات اقدامات
نی بر همان توافق اولیه معاونین آموزشی مبنی بر در مورد مرکز سنجش و مرکز سنجش صالحیت بالی. الزم را انجام دهند

. سه مرکز در منطقه تاکید شدراه اندازي 
 بحث اعتباربخشی موسسه اي و مراکز آموزشی هم مورد بحث قرار گرفت و دانشگاه هاي اصفهان و ایران به ترتیب به

. عنوان مسئول کشوري آن از سوي وزارت بهداشت معرفی شدند
 در خصوص اعتباربخشی بین المللی دانشگاه ها نیز مقرر شد هر یک از دانشگاه هاي مستقر در منطقه آمادگی دارند به

. معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعالم کنند و حمایتهاي الزم از سوي آن معاونت انجام خواهد شد
 است کردند که پیشنهادات دانشگاه هاي دکتر الریجانی درخو. توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی بحث شددر خصوص

. قطب در راستاي ماموریتهاي واگذار شده توسط آقاي دکتر امامی رضوي جمع بندي شود

:مصوبات جلسه

 در این جلسه . با حضور معاونین آموزشی دانشگاهها در هفته آخر دي ماه برنامه ریزي شودآمایشی جلسه بعدي منطقه
:شگاهها موارد زیر را گزارش نمایندهر یک از دانمعاونین آموزشی 

o موجود کشور در زمینه هر یک از ماموریتهاي واگذار شده به آن دانشگاه و پلن توسعه اي در نظر وضع بررسی
. گرفته شده براي انجام ماموریت محوله

o نجام خواهد هر یک از برنامه هاي طرح تحول آموزش در دانشگاه مربوطه و اقداماتی که در این راستا اترجمان
. شد

 تعیین شدند10دکتر امامی رضوي به عنوان نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت در منطقه .
مقرر شد همه دانشگاه هاي منطقه برنامه تحول نظام آموزش را در  وبسایت اصلی خود قرار دهند .
از سوي معاونت آموزشی وزارت بهداشت مقرر شد سازمان انتقال خون و انستیتو پاستور و دانشگاه تربیت مدرس نیز

. اعالم شوند و من بعد به جلسات دعوت شوند10رسما به عنوان دانشگاههاي مستقر در منطقه آمایشی 
 مقرر شد دبیرخانه منطقه آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران با اختصاص مسئول مشخص و شماره فاکس و اي میل

. راه اندازي شود
 مقرر شد دکتر امامی رضوي برآوردي از رشته ها و برنامه هایی که دانشگاهها تمایل و آمادگی دارند بازنگري و یا تدوین

. آنها را بر عهده گیرند انجام دهند
 مقرر شد شوراي دانشگاهی اخالق در کلیه دانشگاههاي منطقه تشکیل و گزارش آن به معاونت آموزشی وزارت بهداشت

.منعکس شود
 براي بحث اعتباربخشی آموزشی ) علوم پزشکی اصفهان(مقرر شد همه دانشگاههاي مستقر در منطقه با دانشگاه مسئول

. موسسات همکاري نمایند و ارزشیابی درونی خود را هم شروع کنند



 ی آموزشی براي بحث اعتباربخش) علوم پزشکی ایران(مقرر شد همه دانشگاههاي مستقر در منطقه با دانشگاه مسئول
.بیمارستانها همکاري نمایند و ارزشیابی درونی خود را هم نهایی کنند

 اعزام افرادي به خارج از کشور در راستاي ماموریتهاي ویژه محوله مقرر شد اگر هر یک از دانشگاه ها برنامه اي براي
. دارند به معاونت آموزشی وزارت اعالم نمایند و آن معاونت حمایتهاي الزم را به عمل خواهد آورد


