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 در کالن منطقه درمان و آموزش پزشکیآموزشی وزارت بهداشت،تمعاونامامی رضوي نماینده محترمجناب آقاي دکتر
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درمان و آموزش پزشکی ،جناب آقاي دکتر اجتماعی مهر رئیس محترم مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت
م آموزشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرسجناب آقاي دکتر احمدي معاون محتر
 جناب آقاي دکتر آزادمنش معاون محترم آموزشی و پژوهشی انستیتو پاستور ایران
 جناب آقاي دکتر جلیلی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آوري در دانشگاه علوم بهزیستی و جناب آقاي دکتر حسینی رئیس محترم دبیرخانه راه اندازي بسته هاي تحول و نو

توانبخشی 
جناب آقاي دکتر خدایی اردکانی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 جناب آقاي دکتر خوشدل معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
جناب آقاي دکتر دواتی معاون محترم آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 جناب آقاي دکتر سلطانی عربشاهی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 جناب آقاي دکتر شاهقدمی مسئول محترم دبیرخانه راه اندازي بسته هاي تحول و نوآوري در دانشگاه علوم پزشکی

شهیدبهشتی
 جناب آقاي دکتر صدوقی معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
رکارخانم دکتر مقصودلو قائم مقام و معاون محترم آموزشی سازمان انتقال خون س
 جناب آقاي دکتر میرزازاده مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران
 10سرکارخانم اشتیاقی کارشناس مسئول دبیرخانه کالن منطقه

:غایبین در جلسه

عج(... ازاده معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیهجناب آقاي دکتر رئیس(



: دستورجلسه

اي پیشنهاديمحوله و طرح توسعههاي ویژه ها در مورد اقدامات صورت گرفته در خصوص ماموریتگزارش دانشگاه-1
هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه مربوطه ها در مورد ترجمان بستهگزارش دانشگاه-2
ها بندي نماینده محترم معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص آمادگی دانشگاهجمع-3

هاي آموزشی نگري و تدوین برنامهبراي باز
اخالقعالیها در مورد تشکیل شوراي گزارش هریک از دانشگاه-4



: وح مذاکراتمشر

دانشگاه یعنی10سه عضو جدید کالن منطقه ،به حاضرینضمن خوشامد گویی جلیلیدکتر ،مجید... اپس از تالوت آیاتی از کالم
شرح مختصري از جلسات تشکیل شده سپس ایشان . کردندانستیتو پاستور و سازمان انتقال خون را به حضار معرفی،تربیت مدرس

. رساندندحاضرین به اطالعرا در ت دبیرخانه کالن منطقه در طی این مدت و نیز اقداماگذشته 

تا بر اساس دستور جلسه گزارشات خود در خصوص ماموریت هاي واسپاري شده به آن دانشگاه را ارائه و از ایشان خواسته شد
. دهند

: را به شرح ذیل ارائه نمودنددانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اقدامات انجام شده در صدوقی گزارش دکتر در ابتدا

. هاي تحول و نوآوري بر روي سایت دانشگاه قرار گرفتبسته-
ي عمومی و ویژه در دانشگاه به عمل آمند و مسئولین هریک هاماموریتهاي تحول و الزم در خصوص بستهفرهنگسازي -

. ها مشخص گردیداز قسمت
هاي آموزشی این کار پیش از ابالغ تفاهم نامه توسط دانشکده پزشکی شروع و درحال اعتباربخشی بیمارستاندر خصوص -

.گیردقرار میبر روي سایت دانشگاه به صورت روزآمدهاي گزارش. شودحاضر نیز به آن پرداخته می
هاي کوتاه مدت با طراحی دورهگاهدفتر آموزش مداوم دانشهاي مهارتی جهت نظام تربیت نیروهاي حدواسط و آموزش-

. در این مسیر شروع به فعالیت نموده است
4مجوز دریافت شد که شامل در زمینه پرستاريرشته مقطع جدید5سالمت براي عالیبراي گسترش محیطی آموزش-

که در بهمن ماه انددانشجو نیز پذیرش شده100هاي مذکور تعداد رشته کاردانی بود و براي رشته1رشته کارشناسی و 
. شروع به تحصیل خواهند نمود

انجام ماموریت اي تشکیل شده است وکمیته اخالق حرفهاي، هاي اخالق پزشکی و تعهد حرفهزیرساختبراي توسعه -
. و در ادامه شوراي عالی اخالق تشکیل خواهد شدمذکور به گروه اخالق پزشکی دانشگاه سپرده شد

مذکور الملل دانشگاه تشکیل و کمیته مشترکی میان معاونت معاونت بین, در منطقهالمللیهاي بینتوسعه فعالیتبه منظور-
.معاونت آموزشی جهت پذیرش دانشجو تشکیل شده استو 

در این ورود شود با اقداماتی صورت گرفته اما از وزارت بهداشت خواست میهاي دانش بنیان شرکتبراي حمایت از -
ها را حمایت کندطه و ارائه برنامه دانشگاهحی

دانشکده آموزش پزشکی "توسعه دانش آموزش پزشکی"براي ماموریت ویژه واسپاري شده به این دانشگاه در حیطه -
.را برقرار کرده استارتباط با دانشگاه مجازي جهت توسعه آموزش پزشکی مجازي 

اي رك با دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدیر گروه پزشکی هستهاي مشتو در نهایت براي توسعه دانش پزشکی هسته-
. باشدیل و جلسات در حال برگزاري میککمیته مربوطه تش. هاي الزم را انجام دهدماموریت داده شده تا نیازسنجی



اقدامات انجام شده در حیطه . پرداختندنشگاه علوم پزشکی ارتشدادر ادامه دکتر خوشدل به گزارش اقدامات انجام شده در 
:توسعه دانش طب هوافضا و زیرسطحی به عنوان ماموریت ویژه به شرح ذیل ارائه گردید

هاي تهران و انجمن طب هوا فضا با کمک دانشگاهطب هوافضا و زیرسطحی تشکیل کمیته تخصصی -
موجود در کشور براي این رشتهفهرست امکانات تهیه -
طب هوافضا و زیرسطحی و ارزیابی فعالیت مراکز علمی مرتبط در دنیا نده پژوهی و نقشه راه سند آیتدوین -
مرتبط با علوم طب هوافضا و زیرسطحی رشته مقطع 14و پیشنهادنیازسنجی-
هاي شغلی دانش آموختگان مقاطع تحصیلی پیشنهادي اي و مسئولیتتدوین پیش نویس مقررات حرفه-
خریداري و نصب دو دستگاه پیشرفته هایبربار در نیروي دریایی و نیروي هوایی -
بازسازي و تعمیرات مرکز فیزیولوژي هوایی -
هاي کوتاه مدت توانمندسازي اعضاي هیات علمی تدوین دوره-

: ه استهاي تحول و نوآوري نیز اقدامات زیر در دانشگاه علوم پزشکی ارتش انجام شددر زمینه ترجمان بسته

هاي سند کمیته اجرایی تخصصی براي بررسی و تدوین راهبردهاي عملیاتی بسته8تشکیل -
هاي دانشگاه براي تحقق اهداف سند تحول هاي دانشکدهتعیین ماموریت-
هم اندیشی اساتید و دانشجویان در مورد سند تحول براي ایجاد گفتمان غالب تحول در دانشگاه -
و برنامه پنجساله ششم بر اساس فازهاي اقدامات اجرایی سند تحول با الگوي کارت امتیازي 95تدوین برنامه سال -

متوازن 
هاي آموزشی دانشگاه خود ارزیابی بیمارستان-
العمر کارکنان بهداشت و درمان ارتش سطح بندي مراکز آموزشی دانشگاه با رویکرد آموزش مادام-
بهداشت و درمان در ارتش تدوین و تصویب نظام جامع تربیت و آموزش-
شوراي عالی اخالق در دانشگاه تشکیل شد-

دکتر جلیلی در خصوص گزارش دانشگاه ارتش اعالم داشتند با توجه به این که توسعه دانش طب هوافضا و زیرسطحی با محوریت 
که البته این مورد در  تمامی هاي نیز در سطح کشوري انجام پذیردریزيبایست برنامهباشد میآن دانشگاه در سطح کشور می

. بایست مدنظر قرار داده شودها میهاي ویژه و براي تمامی دانشگاهماموریت

بایست با توجه به نوع ساختار دانشگاه می... اهاي علوم پزشکی ارتش، بقیهدکتر امامی رضوي نیز در ادامه افزودند دانشگاه
ها از محیط دانشگاه خارج و در ها فراهم آورند تا آموزشنامه با سایر دانشگاهتفاهمبسترهاي الزم جهت گسترش دانش را با انعقاد

. ها نیز نشر پیدا کندسایر دانشگاه



هاي کوتاه مدت توانمندسازي اعضاي تر دانشگاه ارتش در خصوص برگزاري دورهدکتر صدوقی نیز خواستار اطالع رسانی گسترده
. ها فراهم گرددها نیز در این دورهکت اعضاي هیات علمی سایر دانشگاههیات علمی گردیدند تا امکان شر

هاي عمومی و ویژه در دید عموم قرار گیرد تا سایر ها در خصوص ماموریتدانشگاهبایست ظرفیتدکتر جلیلی بیان کردند که می
هاي خود استفاده الزم را ببرند که مسلماً وریتها جهت به اجراي درآوردن مامهاي سایر دانشگاهها بتوانند از زیرساختدانشگاه

دبیرخانه کالن منطقه ده نیز با راه اندازي سایت سعی در تحقق هدف مذکور . یکی از اهداف وزارت متبوع همین نکته بوده است
خواهد نمود 

:ه قرار زیر بیان داشتندرا بدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیدر سپس دکتر خدایی اردکانی گزارش اقدامات انجام شده

هاي تحول و نوآوري در دانشگاه با تعیین دبیر و اختصاص فضاي فیزیکی مستقل راه اندازي شددبیرخانه بسته-
هاي عمومی و ویژه مشخص و طی حکم به هاي تحول و انجام ماموریتشرح وظایف هریک از مدیران جهت ترجمان بسته-

. آنان ابالغ گردید
جهت هاي الزمها پروپوزالهاي مشخص شد و مقرر گردید هر یک از گروهتشکیل و تکالیف براي گروهجلسه کمیته -

.تهیه و به دبیرخانه ارسال نمایندبازنگري دانش توانبخشی را 
. هاي مربوطه از اعضاي هیات علمی و بورد رشته توانبخشی استفاده گرددمقرر گردید در کمیته-
هاي واگذار با توجه به مسئولیتهات به صورت فوکوس گروپ تشیکل شود و اعضاي گروههمچنین مقرر گردید جلسا-

مشخص شوندشده به دانشگاه
: در نظر گرفته شده استوظایف زیر توسعه دانش توانبخشی ها جهتهریک از گروهبراي-

oو ایران )رمیانهخاو(در کشورهاي پیشرفته، در حال توسعه، منطقهرشته توانبخشیبررسی وضعیت آموزش
o بررسی وضعیت توانبخشی در منطقه آمایش ده
oدر زمینه تدوین و بازنگري رشته توانبخشیبه صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدتبرنامه ریزي

هاي الزم براي توسعه دانش توانبخشی انجام شده برنامه ریزي جهت راه اندازي کمیته اجرایی جهت گسترش زیرساخت-
است

به منظور گسترش دانشو امکاناتنامه ریزي جهت تاسیس بانک اطالعاتی اعضاي هیات علمی، دانش آموختگانبر-
مذکور انجام شده است

بایست بر این نکته اشاره داشتند که براي جلوگیري از موازي کاري مینماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت در کالن منطقه ده 
. توانبخشی به صورت شفاف مشخص شود و این وظیفه دبیرخانه است که از وزارت متبوع خواسته شودحوزه آموزش و درمان 

ها و مراجع استفاده نماید تا روند انجام امور هاي سایر دانشگاههمچنین دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از امکانات و داشته
. سرعت عمل بیشتري پیدا کند



در خصوص ماموریت ویژه واگذار شده به دانشگاه دانشکده پزشکی دانشگاه شاهدقاي دکتر دواتی از در ادامه ارائه گزارشات آ
: مذکور مبنی بر توسعه علوم رفتاري و سالمت روان اعالم داشتند

هاي تحول و نوآوري انجام شدهاي الزم در درون دانشگاه در خصوص بستهاطالع رسانی-
است اعتباربخشی آموزشی در حال انجام -
جهت برگزاري آزمون صالحیت بالینی مرکز سنجش راه اندازي شد-
اندازي شدهاي دانش بنیان یک مرکز با حمایت دانشگاه راهدر مورد حمایت از شرکت-
اي تفاهم نامه با دانشگاه مادر منعقد شده استبه منظور گسترش اخالق و تعهد حرفه-
دبیرخانه مربوطه در دانشگاه تشکیل شد-
هاي ارتباطی با دانشکده علوم رفتاري دانشگاه علوم ها در زمینه سالمت روان پلمنظور استفاده از ظرفیت سایر دانشگاهبه -

پزشکی ایران برقرار شده است
هاي مختلف دانشگاه فعال در زمینه علوم پزشکی و سایر علوم برگزار گردید و هم جلسات درون دانشگاهی با گروه-

این زمینه انجام شده استهاي الزم در فکري
شوراي عالی اخالق تشکیل شد-

ها ایجاد روحیه مشارکت یکی از اهداف منطقه بندي دانشگاهگزارش دانشگاه شاهد دکتر امامی رضوي بیان داشتند کهحاشیهدر 
ه برداري از دانش سایر ها میزان بهرپایش ماموریتباشد بنابراین جهت هاي علوم پزشکی به منظور توسعه دانش میبین دانشگاه

. ها در توسعه و بهره برداري از دانش به عنوان یک شاخص در نظر گرفته شودها و میزان جلب مشارکت سایر دانشگاهدانشگاه

توسعه دانش طب "براي سه ماموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهراندر سپس دکتر جلیلی گزارش اقدامات انجام شده 
: اي مشترك با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرداختنددانش اخالق پزشکی و توسعه دانش پزشکی هستهسالمندي، توسعه 

توسعه دانش پزشکی -توسعه دانش طب سالمندي(از گروه ها و مراکز تحقیقاتی مربوط به هر یک از ماموریت هاي ویژه -
اي پیشنهادي و ع موجود کشور، طرح هاي توسعهخواسته شد گزارش بررسی وض) توسعه دانش اخالق پزشکیاي و هسته

یکی از اعضاي هیات علمی را به عنوان رابط به معاونت آموزشی اعالم نمایند
هاي پیشنهادي ارائه شد در زمینه طب سالمندي وضعیت دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و طرح-

oه هاي علوم پزشکی هاي تابعه دانشگاراه اندازي بخش سالمندان در تمامی بیمارستان
o کاردرمانی (افزایش تعداد نیروهاي هیأت علمی مورد نیاز در این بخش ها، تربیت نیروهاي پرستاري و بازتوانی

)گفتاردرمانی –
o تأسیس کلینیک هاي سرپایی سالمندان زیر نظر دانشگاه ها در سطح شهر براي غربالگري بیماري هاي شایع

هاي سیستم سالمت سالمندان به منظور کاهش هزینه



o  تأسیس مراکز روزانه براي مدیریت و حل بیماري هاي سالمندان در کوتاه مدت
o آموزش بیماران و خانواده هاي آنان براي بازتوانی جسمی و ذهنی آنان در مراکز کلینیک هاي روزانه
o د مذاکره شده استبا چند نفر از اساتید عالقمن(دعوت از اساتید ایرانی خارج از کشور براي تدریس(
o گنجاندن درس طب سالمندي در دوره علوم پایه دانشجویی و دوره انترنی
o- براي پژوهش هاي حوزه سالمت و بیماري هاي ) تهران بزرگ10منطقه (در نظر گرفتن منطقه مطالعاتی

سالمندان 
o اعطاي بورسیه به نیروهاي عالقمند هیأت علمی به خارج از کشور براي دوره هاي کوتاه مدت

اي وضعیت رشته مذکور در دانشگاه و کشور بررسی گردیددر زمینه پزشکی هسته-
o مرکز پزشکی هسته اي که نیمی از آنها در 160متخصص پزشکی هسته اي، تاسیس 200تربیت نزدیک به

از خدمات مورد نیاز پزشکی هسته اي را ارائه می % 90شهرستان ها مستقر می باشند که حدود تهران و بقیه در
.نمایند

o مرکز آموزشی مصوب این رشته در دانشگاه هاي علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، مشهدو 5وجود
.شیراز

o آشنایی جامعه پزشکی و صدها دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد وPhD با کاربرد هاي
.این رشته تخصصی

o برگزاري همایش هاي ماهیانه، سالیانه، بین المللی و ارائه خدمت به میلیون ها بیمار در سراسر کشور و بیمارانی
.که از کشورهاي خارج مراجعه می نمایند

oمت اعظم نیاز مراکز به پرتو داروها توسط سازمان انرژي اتمی ایران قس
oپژوهشی پزشکی هسته اي که نماد کارهاي پژوهشی در این رشته محسوب،  به صورت -انتشار مجله علمی

سال از عمر آن می 24و indexفصلنامه، به زبان انگلیسی منتشر و در بسیاري از مراکز کتاب شناختی جهان 
.گذرد

o با عنایت به دستاوردهاي مذکور در زمینه پزشکی هسته اي، ایران از نظر تعداد مراکز و نیروي انسانی متخصص
متخصص و 600رتبه اول را در منطقه آسیاي غربی داراست، ولی در مقایسه با کشور همسایه ترکیه که بیش از 

.رتبه پائین تر می باشددارد درPET-CTدستگاه 100مرکز پزشکی هسته اي و نزدیک به 400
: ارائه گردیدزیر توسط این گروههاي پیشنهاديطرح-

oاصالح چرخه تامین پرتو داروهاي مورد نیاز مراکز از نظر کمی و کیفی
o ایجاد تسهیالت جهت تامین و بروز نمودن تجهیزات مورد نیاز
oیدنیازسنجی در مورد تامین نیروي انسانی، تجهیزات و تاسیس مراکز جد
oتو سعه همکاري هاي تخصصی بین بخشی براي تولید دانش



ها و وضعیت آموزش رشته مذکور در دانشگاه و کشور مورد بررسی قرار گرفت و در زمینه اخالق پزشکی نیز نیازسنجی-
. طرح هاي پیشنهادي توسط گروه اخالق پزشکی و مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه ارائه گردید

بایست امامی رضوي درخصوص گزارش دانشگاه در خصوص گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان شدند میدکتر
هاي تاسیس شده ارائه گردد، لزوم هاي مذکور در کشور بررسی گردد در زمینه طب سالمندي گزارشی از رشته محلوضعیت رشته

مشکالت توسعه طب سالمندي در کشور . ها بررسی گرددها و تخصصراه اندازي فلوشیپ رشته طب سالمندري براي سایر رشته
هاي دانشگاه علوم بهزیستی و نحوه ارائه بورسیه به دستیاران رشته بررسی شود و توانایی. بررسی و راهکارها پیشنهاد گردد

.براي توسعه دانش طب سالمندري بررسی شودتوانبخشی و دانشگاه ایران 

ها مورد ها و اثربخشی با کمک سایر دانشگاهاخالق پزشکی از منظر ظرفیتPhDدر خصوص توسعه دانش اخالق پزشکی ارزیابی 
تري دنبال شود بدین منظور الزم اي بحث باید به صورت گستردههمچنین در زمینه توسعه دانش پزشکی هسته. بررسی قرار گیرد

محصول . هاي همجنس بهره بردو شهید بهشتی برگزار گردد و از مشارکت سایر گروهاست جلسات مشترك بین دانشگاه تهران 
. تر دیده شودتر و به صورت عمومیمحوري دقیق

هاي تحول و نوآوري به منظور ترجمان بستهدر دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه دکتر جلیلی گزارش اقدامات صورت گرفته 
.در دانشگاه را ارائه نمودند

متولیان هریک از بسته ها و محورها مشخص و طی ابالغ به آنها اعالم گردید-
از متولیان خواسته شد براي هر یک از بسته ها به ترجمان آن در سطح دانشگاه و ارزیابی اقدامات صورت گرفته و -

اقدامات پیش رو بپردازند
فرمت ارائه گزارش در اختیار متولیان قرار گرفت -
با حضور ریاست دانشگاه، قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مدیران ستادي 1394/10/26تاریخ جلسه در -

حوزه آموزش وزارت بهداشت، و کلیه متولیان برگزار گردید
پس از جلسه از متولیان خواسته شد فایل الکترونیک گزارشات خود را در اختیار معاونت آموزشی قرار دهند-

در دانشگاه علوم پزشکی تهران فعال است و سه جلسه تا 1389شوراي عالی اخالق از سال ر نشان گردیدند که و در پایان خاط
.کنون برگزار کرده است

: توسط دکتر سلطانی عربشاهی در خصوص دستور جلسه مذکور به قرار زیر ارائه گردیددانشگاه علوم پزشکی ایرانگزارش 

افزاري خریداري شد هاي آموزشی که به دانشگاه علوم پزشکی ایران واگذار گردید نرمبه منظور اعتباربخشی بیمارستان-
ها جهت دریافت اطالعات برگزار شدجلسات الزم به منظور هماهنگی با سایر دانشگاه-
جهت شرکت در اعتباربخشی نامه ارسال شده استهاي کشور جهت معرفی نماینده به تمامی دانشگاه-



نوآوري در سایت دانشگاه قرار گرفته استهاي تحول و بسته-
ها در دانشگاه تشکیل شده است کمیته هاي مربوطه جهت ترجمان بسته-
جلسات مربوطه در حال برگزاري است-
شوراي عالی اخالق پزشکی در دانشگاه تشکیل شد-

اعالم هاي آموزشی بازنگري و تدوین برنامهها براي در خصوص آمادگی دانشگاهنماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت در پایان 
هاي موجود که احتماال ساده ترین کار است ابتدا بهتر است قبل از تقسیم برنامه ها براي تدوین و بازنگري بین دانشگاهنمودند 

گري شود و وزارت بهداشت خط مشی خود را در مورد چگونگی تدوین و بازنچارچوب کلی بازنگري و تدوین برنامه مشخص 
.ها مشخص کند که آیا می خواهد به صورت متمرکز این کار را انجام دهد یا خیربرنامه



:مصوبات جلسه

 پیشنهادات خود را سازمان انتقال خون، انستیتو پاستور و تربیت مدرس حاضر در منطقه آمایشی یعنیجدیدوسسه مسه
.  گرددبه وزارت متبوع منعکستوسط دبیرخانه هاي ویژه که می توانند بر عهده بگیرند اعالم نمایند تا در مورد ماموریت

هاي تحول و نوآوري در علوم پزشکی و گزارش اقدامات جهت ماموریتبراي ارائه گزارش ترجمان بستهیفرمت یکسان -

. ابالغ گرددز طریق اي میل جهت اجرا در منطقه اهاي مستقر هاي ویژه تدوین و پس از اخذ نظر دانشگاه
تعیین شده براي دبیرخانه منطقه ارسال کنند فرمتها و موسسات گزارشات خود را در اسرع وقت در قالبکلیه دانشگاه

. تا در جلسه پانزده بهمن ارائه شود
 امثالهمو ي تخصصیبوردهاها مثل ها با سایر مجموعهبراي بحث تداخل ماموریتبه وزارت بهداشت منعکس شود که

. تا از موازي کاري و تکرار جلوگیري شودفکر جدي شود
 در شاخصو هدفبه عنوان یک در مأموریتهاي ویژه و کشور هاي منطقه جلب مشارکت سایر دانشگاهپیشنهاد شد که

ي شده از ظرفیتهاي موجود در اند در راستاي ماموریت واگذارها توانستهو مشخص شود که چقدر دانشگاهنظر گرفته شود 
. کشور استفاده کنند

 و نوآوري هاي تحولترجمان بستههمچنین هاي مشترك و در ماموریتبه وزارت متبوع منعکس شود که به نظر می رسد
. هاي کالن را تبیین و برش دانشگاهی را مشخص کندها و برنامهوزارت متبوع استراتژيآموزش الزم است

منعکس شود تا در دسترس داده شود و در دانشگاه مربوطه نیز دبیرخانه قرارینک گزارشات در سایت گزارشات یا ل
. عموم باشد

 شود و ترکیب آن با توجه به وضعیت خاص از وزارت متبوع استعالمهاي اخالق ارتباط شوراي اخالق با کمیتهدر خصوص
. مشخص شود10منطقه 

به صورت جداگانه در منطقه و نیز نحوه پذیرش متمرکز یا غیر متمرکز به صورتبرنامهو اجرايتدویندرخصوص مدل
. و مدل پیشنهادي به وزارت متبوع منعکس شودبحث شود


