گرفتــه در ایــن ســفرها میتــوان بــه بررســی
وضعیــت آموزشــی دانشــگاهها و بازدیــد
از دبیرخانههــا ،واحدهــای حــوزه معاونــت
آمــوزش ،ســتاد فنــاوری نانــو ،معاونــت علمــی
و فنــاوری و دیگــر مــوارد آنهــا اشــاره کــرد.
همچنیــن ذیــل ایــن ســفرها ،چنــد تفاهمنامــه
نیــز بــه امضــا رســید.
بخــش ســوم عملکــرد معاونــت آموزشــی تحــت
عنــوان اقدامــات ســنجش و اعتباربخشــی قابــل
دســتهبندی اســت .طراحــی و پیادهســازی نــرم
نهــای علــوم
افزارهــای تشــابهیابی ســؤاالت آزمو 
پزشــکی ،برگــزاری آزمونهــای بــورد دســتیاری
و ملــی دانــش آموختــگان خــارج از کشــور ،اجــرا
و تصویــب نتایــج اعتباربخشــی دانشــکدههای
پزشــکی و تصویــب نتایــج اعتباربخشــی رشــته
دکتــرای عمومــی در برخــی از واحدهــای دانشــگاه
آزاد اســامی از مــوارد قابــل ذکرشــده اســت.
نهــای دانشــنام ه تخصصــی
برگــزاری آزمو 
رشــت ه هــای پزشــکی بــرای نخســتین بــار و آزمــون
غربالگــری المپیــاد بهصــورت مبتنــی بــر رایانــه
و ارائــ ه آنالیزهــای آمــاری آزمونهــای برگــزار
شــده دســتیاری پزشــکی و دندانپزشــکی مبتنــی
بــر عملکــرد دانشــگاههای علــوم پزشــکی بــه
دبیرخانههــای مربوطــه از اقداماتــی اســت کــه
در عملکــرد ســاالنه معاونــت تحقــق پیــدا کــرده
اســت.
در ایــن ســال کاری چندیــن نشســت ،المپیــاد
و جشــنواره نیــز برگــزار شــد .آبــان مــاه ســال
 ،1400مرحلــه دوم ســیزدهمین دوره المپیــاد
علمــی دانشــجویان علــوم پزشــکی بــا حضــور 220
دانشــجو برگــزار شــد 19 .خــرداد  1401نیــز بیــش
از  2300دانشــجو از  70دانشــگاه در مرحلــه اول
انفــرادی (غربالگــری) شــرکت کردنــد .پانزدهمیــن
جشــنواره آموزشــی شــهید مطهــری و چهارمیــن
جشــنواره ایدههــای نوآورانــه دانشــجویی و
پنجمیــن و ششــمین جشــنواره آموزشــی تحصیلی
«جایــزه ملــی ایثــار» نیــز برگــزار شــدند.
همچنیــن بــرای نخســتین بــار ســند ارزیابــی
وضعیــت دانشــجویان دانشــگاهها و مناطــق
آمایشــی در طــول شــش دوره برگــزاری جشــنواره
جایــزه ملــی ایثــار تدویــن شــد.
در بخــش پایانــی اقدامــات هــم بــه عملکــرد
دبیرخانههــای شــورای آمــوزش پزشــکی و
واحدهــای تابعــه معاونــت خواهیــم پرداخــت.
دبیرخانــه شــورای آمــوزش پزشــکی عمومــی،
فراینــد دور دوم اعتباربخشــی برنامــه آموزشــی
پزشــکی عمومــی را آغــاز و پــروژه فــرا اعتباربخشــی
را اجــرا کــرد .عالوهبــر ایــن تعییــن بــورد ملــی
و بوردهــای کالن منطقــه دهگانــه و شــورای
سیاســتگذاری آمــوزش پزشــکی ،بازنگــری دوره
کارورزی پزشــکی عمومــی در جهــت آمــوزش
پزشــک خانــواده و طراحــی پــروژه الگ بــوک
الکترونیــک و پــورت فولیــو بــرای ارزشــیابی دوره
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برگزاری آزمونهای دانشنامه تخصصی
رشته های پزشکی برای نخستین بار و
آزمون غربالگری المپیاد
مبتنی بر رایانه و ارائ ه آنالیزهای
آماری آزمونهای برگزار شده دستیاری
پزشکی و دندانپزشکی مبتنی بر
عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی به
دبیرخانههای مربوطه از اقداماتی است
که در عملکرد ساالنه معاونت تحقق
پیدا کرده است

کارآمــوزی و کارورزی پزشــکی عمومــی نیــز از
اقدامــات ایــن دبیرخانــه بــوده اســت.
بررســی وضعیــت آمــوزش دســتیاری ،تدویــن
اســتاندارد ملــی اعتباربخشــی رشــتههای مختلــف،
تهیــه و تدویــن فرمهــای جمــعآوری اطالعــات
رشــتههای مختلــف در مقاطــع تخصــص،
فوقتخصــص و فلوشــیپ و برگــزاری جلســه
دبیــران تخصصــی حســب دســتور مقــام عالــی
وزارت بخشــی از اقدامــات دبیرخانــه شــورای
آمــوزش پزشــکی تخصصــی بــود.
دبیرخانــه شــورای آمــوزش دندانپزشــکی و
تخصصــی در ایــن ســال کاری ،طراحــی آزمــون
صالحیــت بالینــی دندانپزشــکی و برنامههــای ارتقای
ســواد ســامت در حــوزه دندانپزشــکی را آغــاز کــرد.
عالوهبــر ایــن آزمونهــای بــورد ،دســتیاری و ملــی
دانــش آموختــگان خــارج از کشــور را برگزار و ســامانه
توزیــع نیــروی انســانی ،تعهــدات و خدمــات قانونــی
بــرای ثبتنــام و ارســال مــدارک داوطلبــان شــرکت
در آزمــون بــورد را بازگشــایی کــرد .ایــن دبیرخانــه
همچنیــن توانســت نیــروی انســانی متعهــد خدمت
دندانپزشــکی را در کمتــر از یــک مــاه پــس از برگــزاری
آزمــون بــورد توزیــع کنــد.
دبیرخانــه شــورای آمــوزش داروســازی و
تخصصــی نیــز بــا بکارگیــری  70نیــروی متخصــص
در رشــتههای داروســازی در دانشــکدهها و
شــرکتهای دانشبنیــان ،بازنگــری برنامــه
آمــوزش دوره داروســازی عمومــی بــه منظــور
ارتقــای پاســخگویی اجتماعــی رشــته داروســازی،
اعتباربخشــی برنامــه دوره دکتــرای عمومــی
داروســازی در دانشــکدههای داروســازی کشــور و
تدویــن ســند توانمندســازی داروســاز عمومــی ایــن
ســال کاری را بــه پایــان بــرد.
اعتبــار بخشــی  59رشــته علــوم پایــه در ســه

