و برنامهریــزی بــرای چــاپ شــماره جدیــد در
شــهریور ســالجاری نیــز تعییــن و انجــام شــد.
بخــش دیگــری از اقدامــات راهبــردی معاونــت
آموزشــی بــه بررســی وضعیــت آمــوزش
دســتیاری در دانشــگاههای علــوم پزشــکی
کشــور ،افزایــش حقــوق دســتیاران ،کارورزان و
دانشــجویان Ph.Dو ایجــاد ظرفیــت بومــی
گزینــی بــرای رشــتههای تخصصــی و جــذب
هیــأت علمــی متخصــص در حوزههــای
مهندســی حمــل و نقــل ،بیوانفورماتیــک،
ژنتیــک مولکولــی اختصــاص دارد.
عالوهبــر ایــن ،معاونــت در حــوزه توســعه و
ارتقــای فناوریهــای نویــن درآمــوزش علــوم
پزشــکی نیــز فعال بــوده اســت .حمایــت از طرح
 ایدههــای مرتبــط بــا حــوزه فناوریهــاینویــن در آمــوزش علــوم پزشــکی ،ارتقــای دانش
اعضــای هیــأت علمــی و کارشناســان مراکــز
مهارتــی در فناوریهــای نویــن و همینطــور
حمایــت مالــی از دانشــگاهها جهــت تجهیــز
مراکــز مهارتــی بالینــی بــا تکنولوژیهــای نویــن
آموزشــی نیــز از دیگــر مــواردی هســتند کــه در
همیــن بــازه زمانــی در دســتور کار قــرار گرفتنــد.
در آبــان  1400قانــون حمایــت از خانــواده و
جوانــی جمعیــت توســط مقــام عالــی وزارت
جهــت اجــرا ابــاغ شــد 7 .مــاده ایــن قانــون
بــه طــور مســتقیم بــه معاونــت آموزشــی
مربــوط بــود و در چنــد مــاده دیگــر نیــز ایــن
معاونــت نقــش همــکار را داشــت .بنابرایــن
معاونــت آموزشــی بــا تشــکیل کمیتــه علمــی،

در آبان  1400قانون حمایت از خانواده و
جوانی جمعیت توسط مقام عالی وزارت
جهت اجرا ابالغ شد 7 .ماده این قانون
به طور مستقیم به معاونت آموزشی
مربوط بود و در چند ماده دیگر نیز این
معاونت نقش همکار را داشت .بنابراین
معاونت آموزشی با تشکیل کمیته
علمی ،آیین نامه مربوط به ماده  26را
ابالغ و دوره مهارتی مربوط به دورههای
فلوشیپ در راستای ماده  41را طراحی و
نهاییسازی کرد

آییــن نامــه مربــوط بــه مــاده  26را ابــاغ و
دوره مهارتــی مربــوط بــه دورههــای فلوشــیپ
در راســتای مــاده  41را طراحــی و نهاییســازی
کــرد .عالوهبــر ایــن کوریکلومهــای رشــته
مقطعهــای ذیربــط براســاس قانــون تغییــر
کــرد و دورههــای بازآمــوزی بــا توجــه بــه
ســرفصلهای جدیــد برگــزار شــدند.
بخــش دیگــری از اقدامــات راهبــردی معاونــت

در ایــن ســال ،در حــوزه بینالمللیســازی قــرار
میگیرنــد .طبــق ایــن سیاســت در جلســات
متعــددی در خصــوص طــرح تشــکیل مناطــق
آزاد آموزشــی بحــث و تبــادل نظــر صــورت
گرفــت ،واحــد امــور کنســولی جهــت تســهیل
بینالمللــی آمــوزش بــرای دانشــجویان خارجــی
ایجــاد شــد و برنامــه ملــی اجــرای کارگاههــای
توانمندســازی بینالمللیســازی آمــوزش علــوم
پزشــکی بــه تفکیــک کالن مناطــق دهگانــه،
بــه طراحــی رســید .عالوهبــر ایــن فراینــد
اجراییســازی برنامــه ملــی اعتباربخشــی
بینالمللــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی
کشــور نیــز آغــاز شــد.
آخریــن دســته اقدامــات راهبــردی معاونــت
در ایــن بــازه زمانــی را میتــوان تــاش بــرای
تجمیــع ســامانههای آموزشــی دانســت.
کارگــروه فنــاوری اطالعــات و دادههــای معاونــت
تشــکیل شــد و در بیــش از  50جلســه کارگــروه
راهکارهــای یکپارچهســازی ســامانهها و
اطالعــات مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــا بررســی
نظــرات دانشــگاهها و دانشــکدههای علــوم
پزشــکی ،درنهایــت نرمافزارهــای متعــدد در
حــوزه ســنجش آمــوزش پزشــکی بررســی و
پروپــوزال طراحــی نــرم افــزار منحصــر بــه فــرد
بــه منظــور ثبتنــام داوطلبــان آزمونهــای
مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی تهیــه
شــد .عالوهبــر ایــن پــروژه هوشمندســازی
میزخدمــت و ســنجش الکترونیــک رضایــت
مخاطبیــن بهعنــوان درگاه ســامانه ورود بــه
حــوزه معاونــت آموزشــی نیــز نهایــی شــد.
بخــش دوم عملکــرد معاونــت آموزشــی را
اقدامــات عملیاتــی تشــکیل میدهنــد .در ایــن
بخــش در وهلــه اول اعتبــار بخشــی الکترونیــک
انجمنهــای علمــی انجــام و  56انتخابــات
انجمنهــای علمــی گــروه پزشــکی بهصــورت
الکترونیــک برگــزار شــد .حــدود  80طــرح
تحقیقاتــی نیــز توســط انجمنهــای علمــی
بــا همــکاری مرکــز ملــی تحقیقــات راهبــردی و
دبیرخانــه کمیســیون انجمنهــای علمــی نیــز
در دســت اجــرا هســتند.
عــاوه برایــن کتــاب الکترونیــک «مطالعــه،
بررســی و تحلیــل وضعیــت ســاختار ســازمانی،
منابــع انســانی ،مالــی و فیزیکــی دانشــگاههای
علــوم پزشــکی و اطالعــات آمــاری دانشــجویان
معــزز شــاهد و ایثارگــر» تدویــن و بالــغ بــر
 60طــرح نوآورانــه آموزشــی در مرکــز ملــی
تحقیقــات راهبــردی بــه منظــور حمایــت از
طرحهــای نوآورانــه نیــز تصویــب شــدند.
اقدامــات ســازمانی متفاوتــی هــم در ایــن
بخــش انجــام شــده اســت .بــرای مثــال پــروژه
معادلســازی فعالیتهــای اعضــای هیــأت
علمــی مراکــز مطالعــات کشــور بــرای اســتفاده
در ارتقــا و ترفیــع ،بهینهســازی ،ارتقــا و
هوشمندســازی ســامانه آمــوزش مــداوم جامعــه
پزشــکی از مــوارد قابــل ذکــر میباشــد .بهســازی
ســاختار ســازمانی داخلــی حــوزه معاونــت بــا
همــکاری مرکــز مدیریــت توســعه و تحــول اداری
نیــز در دســت اقــدام قــرار دارد.
در ایــن مدت  8مؤسســه آموزشــی در یاســوج،
ایــام ،بندرعبــاس ،شــهرکرد ،گلســتان و چابهــار
تأســیس و حــدود  127رشــته در مقاطــع مختلف
تحصیلــی راهاندازی شــدند.
در فاصلــه مــرداد  1400تــا مــرداد 1401
اســتانهایی ماننــد قــم ،خراســان جنوبــی،
یــزد  ،گلســتان و ...مقصــد ســفرهای اســتانی
معاونــت بودنــد .از جملــه کارهــای صــورت
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