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افزایــش ظرفیــت پذیــرش در رشــته هــای
پزشــکی و دندانپزشــکی حســب مصوبــه
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی (افزایــش 175
نفــر بــه ظرفیــت پذیــرش دانشــجوی رشــته
دندانپزشــکی در ســال  1401بــه نحــوی کــه
ظرفیــت رشــته دندانپزشــکی در کل دانشــگاه
هــای دولتــی و آزاد در ســال  1401بــه  1925نفــر
افزایــش یابــد .افزایــش  1600نفــری بــه ظرفیــت
پذیــرش دانشــجویان رشــته پزشــکی در ســال
 - )1401ســند تحــول دولــت مردمــی
بسترســازی و اقــدام بــرای تحقــق مادههــای
ذیربــط قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی
جمعیــت در حــوزه آمــوزش عالــی ســامت
(مــواد 26،41و )27،35، 50بــا اولویــت تغییــر
کاریکولومهــای رشــتههای ذیربــط و افزایــش
پذیــرش فلوشــیپ نابــاروری
یکپارچــه ســازی ســامانههای در حــال
بهر هبــرداری در کل حــوزه معاونــت ( 32ســامانه)
و هوشمندســازی میــز خدمــت
اجرای حدود  80طرح تحقیقاتی
تصویــب بالــغ بــر  60طــرح نوآورانــه آموزشــی
در مرکــز ملــی تحقیقــات راهبــردی بــه منظــور
حمایــت از طــرح هــای نوآورانــه و توســعه
آموزشــی در دانشــگاههای علــوم پزشــکی
توزیــع متعهدیــن خدمــت در مقطــع
متخصــص
،PhD
کارشناسیارشــد،
دندانپزشــکی ،تخصــص در مجمــوع  1578نفــر
طراحــی و پیــاده ســازی نــرم افزارهای تشــابه
یابــی ســؤاالت آزمونهــای علــوم پزشــکی
برگــزاری آزمونهــای بــورد ،دســتیاری و ملــی
دانــش آموختــگان خارج از کشــور
برگــزاری آزمونهــای دانشــنام ه تخصصــی
رشــتههای پزشــکی بــرای نخســتین بــار و
آزمــون غربالگــری المپیــاد بــه صــورت مبتنــی
بــر رایانــه
 آنالیزهــای آمــاری آزمونهــای برگــزار شــده
دســتیاری پزشــکی ،دســتیاری دندانپزشــکی
مبتنــی بــر عملکــرد دانشــگاههای علــوم
پزشــکی بــه دبیرخانههــای مربوطــه
برگــزاری مرحلــه دوم ســیزدهمین دوره

المپیــاد علمــی دانشــجویان علــوم پزشــکی در
تاریــخ  19و  20آبــان مــاه ســال 1400
برگــزاری پانزدهمیــن جشــنواره آموزشــی
شــهید مطهــری و چهارمیــن جشــنواره
ایدههــای نوآورانــه دانشــجویی.
برگــزاری پنجمیــن و ششــمین جشــنواره
آموزشــی تحصیلــی «جایــزه ملــی ایثــار» و
تدویــن ســند ارزیابــی وضعیــت دانشــجویان
دانشــگاهها و مناطــق آمایشــی در طــول شــش
دوره برگــزاری جشــنواره جایــزه ملــی ایثــار بــرای
نخســتین بــار
طراحــی و تدویــن پــروژه اســتقرار نظــام
فراارزشــیابی Meta-Evaluationمؤسســات و

برنامههــای آموزشــی
بازآمــوزی پزشــکان عمومی شــاغل در ســطح
کشــور ،بویــژه در نظــام شــبکه :اجــرای برنامــه
کوتــاه مــدت مــاژوالر توانمندســازی پزشــکان
خانــواده مبتنــی بــر نیازهــای نظــام ســامت
و خدمــات ســرپایی بیماریهــای شــایع
در ســطح اول در ســطح جامعــه ،کــه هــم
اکنــون روزآمدســازی شــده و امــکان آمــوزش و
توانمندســازی در عرصــه ارائــه خدمــت (online
5000 ) and workplace base education
نفــر در ســال (بــرای حداقــل دو ســال متوالــی)
فراهــم و اقدامــات اجرایــی الزم و فراخــوان
مربوطــه

اقدامات کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

