مقطــع در دانشــگاههای علــوم پزشــکی ،بازنگــری
 18رشــته آموزشــی در مقطــع کارشناســی ارشــد و
دکتــری تخصصــی ،پیشــنهاد برگــزاری ســه دوره
دکتــرای تخصصــی (آمــوزش محــور -پژوهــش،
فنــاوری محــور  -پژوهــش محــور) ،آمادهســازی
پورتــال ظرفیتهــای پذیــرش دانشــجو بــرای
ســال  1401و درج تعــداد  1500رکــورد مجــوز صــادره
از شــورای گســترش بــه تفکیــک دانشــگاه  -رشــته
و اصــاح آییــن نامــه مصــوب دوره عالی بهداشــت
عمومــی  MPHبــا موافقــت نماینــدگان معاونــت
آموزشــی و بهداشــت نیــز بخشــی از اقدامــات
دبیرخانــه شــورای آمــوزش علــوم پایــه پزشــکی و
بهداشــت تــا مــرداد  1401اســت.
اداره کل آمــوزش مــداوم بــا بهینهســازی ،ارتقــا
و هوشمندســازی ســامانه آمــوزش مــداوم جامعــه
پزشــکی بــه منظورخدمــات الکترونیــک مطلــوب،
تدویــن دســتورالعمل بــرای محتــوای علمــی برخــی
از برنامههــای آمــوزش مــداوم و پیگیــری و برخــورد
قاطــع بــا متخلفیــن فــروش امتیاز و نشــر ســؤاالت
آمــوزش مــداوم جامعــه پزشــکی بــا همــکاری
نهادهایــی ماننــد پلیــس فتــا ،فرماندهــی انتظامی
تهــران و معاونــت آموزشــی پژوهشــی ســازمان
نظــام پزشــکی ایــن ســال کاری را بــه پایــان بــرد.
شــورای عالــی برنامهریــزی علــوم پزشــکی در ایــن
ســال اقدامــات پرشــمار و متعــددی داشــت .تدوین
و ارائــه اهــداف و راهبردهــای معاونــت آموزشــی
در برنامــه عدالــت و تعالــی در نظــام ســامت
و ارائــه برنامــه عملیاتــی معاونــت آموزشــی،
تدویــن ســند جامــع توســعه همگرایــی در علــوم
و فناوریهــای پیشــرفته ،تدویــن نقشــه علمــی
دانــش انفورماتیــک بالینــی ،طراحــی مــدل تأمیــن
مالــی پایــدار آمــوزش عالــی ســامت در راســتای
تحقــق دانشــگاههای هــزاره ســوم و ســاماندهی

شورای گسترش دانشگاههای علوم
پزشکی نیز دستورالعمل اجرایی ماده
واحده افزایش ظرفیت پزشکی مصوب
شورای عالی انقالب فرهنگی و کتابچه
گزارش فعالیتهای کمیسیون ملی ارزیابی
و اعتباربخشی دانشگاهها و دانشکدههای
علوم پزشکی را تدوین و اعتباربخشی
برنامههایآموزشیدبیرخانههای
تخصصی معاونت آموزشی برنامهریزی
شده طبق برنامههای مدون را اجرایی کرد

برنامههــای آموزشــی بینالمللــی علــوم پزشــکی
بخشــی از عملکــرد ایــن شــورا بودنــد.
شــورای گســترش دانشــگاههای علــوم پزشــکی
نیــز دســتورالعمل اجرایــی مــاده واحــده افزایــش
ظرفیــت پزشــکی مصــوب شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی و کتابچــه گــزارش فعالیتهای کمیســیون
ملــی ارزیابــی و اعتباربخشــی دانشــگاهها و
دانشــکدههای علــوم پزشــکی را تدویــن و
اعتباربخشــی برنامههــای آموزشــی دبیرخانههــای
تخصصــی معاونــت آموزشــی برنامهریــزی شــده
طبــق برنامههــای مــدون را اجرایــی کــرد.
افتتــاح  4مرکــز آزمــون جدیــد مبتنــی بــر رایانه و
ارتقــای ســایر مراکــز ،برگــزاری بالغ بــر  35آزمــون در
حوزههــای مختلــف آمــوزش عالــی نظــام ســامت
و اعــام نتایــج در زمــان مقــرر و تصویــب و اجــرای
طرحهــای پژوهشــی مرتبــط بــا حــوزه ســنجش
و ارزیابــی و چــاپ مقــاالت نیــز بخشــی از عملکــرد
مرکــز ســنجش آمــوزش پزشــکی تــا مــرداد 1401
بــوده اســت.
مرکــز مطالعــات و توســعه آموزش پزشــکی ســال
کاری اخیــر را بــا تدویــن شــرح وظایــف مراکــز
مطالعــات و توســعه آمــوزش کشــور ،ســاماندهی
و بازنگــری آییننامــه قطبهــای علمــی کشــور،
برنامــه جامــع توانمندســازی اعضــای هیــأت
علمــی دانشــگاهها و دانشــکدههای علــوم
پزشــکی کشــور ،برگــزاری گردهمایــی مدیــران مراکز
مطالعــات و توســعه آمــوزش علوم پزشــکی کشــور
و برخــی اقدامــات دیگــر بــه پایــان بــرد.
مرکــز ملــی تحقیقــات راهبــردی آموزش پزشــکی
نیــز پیشــبرد پــروژه مرجعیــت علمــی جهــت
فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب و نیــل بــه
مرجعیــت علمــی در منطقــه و دنیــا ،راهانــدازی
مجلــه مرکــز ملــی تحقیقــات راهبــردی آمــوزش
پزشــکی ،طراحــی و اجــرای برنامــه رتبهبنــدی جامع
آکادمیــک دانشــگاههای علــوم پزشــکی و اقــدام
جهــت تأســیس مرکــز نــوآوری نصــر بــا زمینــه
تخصصــی بکارگیــری تکنولوژیهــای ارتقادهنــده
آمــوزش پزشــکی را در دســتور کار داشــت .مرکــز
خدمــات آموزشــی ،مرکــز ملــی مهارتــی و آمــوزش
حرفـهای ،مرکــز شــاهد و ایثارگــر و امور هیــأت علمی
نیــز بــا برگــزاری جلســات ،جشــنوارهها ،المپیادهــا و
بررســی طرحهــا و پروندههــا اقدامــات مختلفــی
را بــرای رفــاه دانشــجویان و اعضــای هیــأت علمــی
و ارتقــای ســطح علمــی و خدماتــی دانشــگاههای
علــوم پزشــکی در ایــن مــدت انجــام دادنــد.
در نهایــت نیــز بایــد بــه عملکــرد روابــط عمومــی
و ارتبــاط مؤثــر و مــداوم بــا ســازمان صداوســیما و
خبرگزاریهــای مکتــوب کشــور ،حضــور پررنــگ و
در مواقــع لــزوم در رســانه ملــی توســط مدیــران
حــوزه معاونــت بــه منظــور شفافســازی مســائل
موجــود ،حضــور معــاون آمــوزش وزارت ارشــاد در
دو نشســت خبــری و انتشــار صدهــا خبــر در حوزه
آموزشــی اشــاره کــرد.
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