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معاونــت آموزشــی وزارت بهداشــت از مــرداد
 1400تــا مــرداد  1401بــا اولویتهایــی از قبیــل
تربیــت نیــروی انســانی متعهــد ،متخصــص،
کارآفریــن و پاســخگو بــه نیازهــای جامعــه،
دســتیابی بــه مرجعیــت علمــی و ســرآمدی
در منطقــه ،توســعه روشهــای نویــن و
فناوریهــای پیشــرفته در آمــوزش علــوم
پزشــکی ،بینالمللیســازی آمــوزش عالــی
حــوزه ســامت ،نهادینــه کــردن نظــام مدیریــت
جامــع کیفیــت آمــوزش علوم پزشــکی وتوســعه
و گســترش عادالنــه و نیازمحــور آمــوزش علــوم
پزشــکی بــه کار خــود ادامــه داد .مجمــوع
اقداماتــی کــه براســاس ایــن اولویتبنــدی
انجــام شــده در چنــد دســته قابــل ارائــه اســت.
در حــوزه اقدامــات راهبــردی؛ بعــد از تشــکیل
اتــاق فکــر معاونــت آموزشــی ،برنامــه جامــع
عدالــت ،تعالــی و بهــرهوری درآموزشعلــوم
پزشــکی تصویــب شــد .ذیــل ایــن برنامــه ده
کارگــروه تخصصــی بــا موضوعاتــی مثــل اخالق،
ســامت معنــوی و تعهــد حرفــهای ،نظــام
اعتباربخشــی ملــی و تدویــن اســتانداردهای
آموزشــی ،مرجعیــت علمــی و آینــده نــگاری،
توســعه آمــوزش و فناوریهــای نویــن ارتقــای
یادگیــری ،کارآفرینــی و کســب و کارهــای
دانشبنیــان در آمــوزش علــوم پزشــکی و...
تشــکیل شــد.
عالوهبــر ایــن ســه کارگــروه مأموریــت ویــژه
پزشــکی خانــواده ،ظرفیــت پذیــرش ،ســهمیه
و بهبــود معیشــت اعضــای هیــأت علمــی و

در حوزه پزشکی خانواده کارگروه ویژه
پزشکی خانواده تشکیل و برنامههای
اجرایی در این زمینه مثل توسعه آموزش
سرپایی در مراکز خدمات جامع سالمت
و بازآموزی پزشکان عمومی شاغل در
سطح کشور بویژه در نظام شبکه به
مرحله طراحی رسید .همچنین در این
ً
مجموعا  22812برنامه آموزش در
مدت
مقطع دکترای حرفهای پزشک خانواده و
 1691برنامه نیز در مقطع تخصص پزشک
خانواده اجرایی شدند

فراگیــران نیــز آغــاز بــه کار کــرد.
بخــش دیگــری از اقدامــات بــه تهیــه
پیشــنهادات و اصالحاتــی دربــاره بعضــی از مفاد
مرتبــط بــا حــوزه معاونــت آموزشــی منــدرج در
ســند تحــول دولــت مردمــی اختصــاص دارد .در
بخــش اول دســتورالعمل اجرایــی مــاده واحــده
افزایــش ظرفیــت پزشــکی مصــوب شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی ،تدویــن و طبــق آن 175

نفــر بــه ظرفیــت پذیــرش دانشــجوی رشــته
دندانپزشــکی و  1600نفــر بــه ظرفیــت پذیــرش
دانشــجویان رشــته پزشــکی در ســال 1401
اضافــه شــد.
عالوهبــر ایــن ســند سیاســتی مــروری بــر
سیاســتهای افزایــش متقاضیــان دورههــای
تخصصــی و فــوق تخصصــی علــوم پزشــکی
و ســند سیاســتی نســبت بهینــه پزشــک بــه
جمعیــت نیــز طراحــی و تدویــن شــدند.
بخــش دوم ایــن پیشــنهادات بــه برنامــه
پزشــک خانــواده اختصــاص دارد .در ایــن
حــوزه کارگــروه ویــژه پزشــکی خانــواده تشــکیل
و برنامههــای اجرایــی در ایــن زمینــه مثــل
توســعه آمــوزش ســرپایی در مراکــز خدمــات
جامــع ســامت و بازآمــوزی پزشــکان عمومــی
شــاغل در ســطح کشــور بویــژه در نظــام شــبکه
بــه مرحلــه طراحــی رســید .همچنیــن در ایــن
مــدت مجموعـ ً
ـا  22812برنامــه آمــوزش در مقطع
دکتــرای حرفـهای پزشــک خانــواده و  1691برنامه
نیــز در مقطــع تخصــص پزشــک خانــواده
اجرایــی شــدند.
اســناد دیگــری مثــل دســتورالعمل آزمــون
بــرای متقاضیــان انتقــال از خــارج بــه داخــل
کشــور ،ســند توانمندســازی داروســاز عمومــی
هــم بــرای طراحــی در دســتور کار معاونــت قــرار
گرفتنــد و بــه نتیجــه رســیدند.
در ایــن ســال کاری سیاســتها و خــط
جدیــد مجلــه طــب و تزکیــه،
مشــیگذاری
ِ
موضوعــات و اهــداف کاربــردی بــرای مقــاالت

