
هاي تحول و نوآوري در آموزش وزارت بهداشت و متولیان بستهنشست مشترك اولین صورتجلسه 
علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
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شوراي ریاست دانشگاه سالن:مکان جلسه

:جلسهحاضرین در 

قائم مقام محترم دبیر شوراي آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، -جناب آقاي دکتر سیدحسن امامی رضوي
10در کالن منطقه آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیتمعاوننماینده درمان و آموزش پزشکی و 

قائم مقام محترم معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -جناب آقاي دکتر حمید اکبري جور
رئیس محترم مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-جناب آقاي دکتر شهرام اجتماعی مهر
هاي علوم پزشکی و دبیر ستاد دانشگاهمعاون محترم دبیر شوراي گسترش -جناب آقاي دکتر جبرائیل نسل سراجی

اجرایی سند آمایش سرزمین آموزش عالی سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران -جناب آقاي دکتر علی جعفریان
معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران -جلیلیمحمدجناب آقاي دکتر
سازي آموزش علوم پزشکیالملی متولی بسته بین-عرب خردمندعلی دکتر جناب آقاي
متولی بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور - جناب آقاي دکتر محمد شریعتی
متولی محور تدوین سند آینده نگاري و مرجعیت در آموزش پزشکی -جناب آقاي دکتر سیدرضا مجدزاده
 استقرار -ی محورهاي طراحی و استقرار نظام نوآوري در آموزش علوم پزشکیمتول–جناب آقاي دکتر عظیم میرزازاده

هاي آموزشی مرکز تحقیقات راهبردي آموزش علوم پزشکی و بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان
هاي نسل سوم متولی بسته حرکت به سوي دانشگاه-سرکارخانم دکتر فاطمه رجبی
هاي آموزش متولی بسته توسعه راهبردي، هدفمند و ماموریت گراي برنامه-اريجناب آقاي دکتر محمود قاضی خوانس

عالی سالمت 
متولی بسته توسعه آموزش مجازي سازي در علوم پزشکی -جناب آقاي دکتر احمد کاویانی
متولی بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون هاي علوم پزشکی -سرکارخانم دکتر شهرزاد غیاثوندیان
هاي آموزش علوم پزشکی متولی بسته توسعه و ارتقاي زیرساخت-اي دکتر رامین رحیم نیاجناب آق
اي نماینده متولی بسته اعتالي اخالق حرفه-جناب آقاي دکتر پارساپور



: اعالم داشتندو ههاي تحول آموزشی اشاره کردبه تکالیف دانشگاه پس از ابالغ بستهابتدا دکتر جعفریاندر 
طور خاص به دانشگاه امور دیگري ها محول شده است، بهکل دستگاهطور عام بهعالوه بر تکلیفی که به

10عنوان دبیرخانه منطقه با اشاره به نقش دانشگاه بهایشان. واگذارشده که در حال پیگیري آن هستیم
شده و دانشگاه تهران تشکیلهاي علوم پزشکی مستقر در شهراز همه دانشگاهاست که این منطقه کشوري 

پردازد و گزارش اولیه آن تا آخر ها میعلوم پزشکی تهران به عنوان دبیرخانه این قطب به هماهنگی فعالیت
. نمایدمیاي ارائه این ماه در جلسه

اعالم هاي تحول آموزشی در دانشگاه سازي بستههدف از تشکیل این نشست را چگونگی پیادهدکتر جعفریان 
ها با برنامه چهار ساله دانشگاه وجه مشترك دارد و دانشگاه در گذشته در این بخشی از بستهکرده و افزودند 

ها را موردبررسی قرار دارد یک اینکه توان این بستهزمینه اقداماتی انجام داده است بنابراین از دو منظر می
ها در ارت بهداشت کمک کند و دیگر اینکه از این بستهتواند در پیشبرد این پروژه به وزدانشگاه چگونه می

. ساله دانشگاه بهره ببرد4جهت تحقق اهداف برنامه 

هاي تحول سازي بستهمنظور ترجمان و چگونگی پیادهبرگزاري این نشست بهبیان داشتند جلیلیدکتر سپس 
پس از طرح در مجامع مختلف و هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشکی بسته. استآموزشی در دانشگاه 

هاي متعدد از سوي معاونت آموزشی وزارت بهداشت ابالغ شد که اجرایی شدن آن در دانشگاه علوم رایزنی
عنوان دبیرخانه منطقه نقش دانشگاه علوم پزشکی تهران به. شودپزشکی تهران نیز به صورت جدي پیگیري می

اعضاي دبیرخانه بر باشد و میهاي حاضر در منطقه ی دانشگاههاي ویژه و عمومآمایشی پیگیري مأموریت10
. شوندهاي حاضر در منطقه تشکیل میاساس دستورالعمل وزارت بهداشت، از معاونان آموزشی دانشگاه

ها را متناسب با وضعیت موجود خود بررسی بستهاست که ها محول شده اینیکی از وظایفی که به دانشگاه
استا متولیان مربوط به هر بسته با توجه به ارتباط موضوعی با آن محور، در دانشگاه انتخاب در این ر. نمایند

ها و تحلیل وضعیت موجود، اقدامات پیشنهادي مربوط به هر محور را مطرح شدند تا پس از بررسی شاخص
ر زمینه برخی د؛که بخشی از آن ما به ازاي دانشگاهی دارداستهاي آموزشی کشوري رویکرد بسته. کنند
توسعه آموزش مجازي در «و » المللی سازي آموزش علوم پزشکیبین«، »اياعتالي اخالق حرفه«ها از قبیل بسته

آمایش سرزمینی، ": از جملهها در دانشگاه اقدامات مشخصی وجود دارد ولی بعضی بسته» علوم پزشکی



" نگاري و مرجعیت در آموزش پزشکیآینده"و"هامأموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقاي توانمندي دانشگاه

اي جامع بخش مرتبط به هر دانشگاه را مند دارند که الزم است وزارت بهداشت طبق برنامهنیاز به اقدامی نظام
. ابالغ کند

.پس جزئیات مربوط به هر بسته از سوي متولیان مربوطه مورد بررسی قرار گرفتس


