جمع آوری تجربیات دانشگاههای علوم پزشکی در دوران کرونا شامل:
طــی یــک برنامــه جامــع تجربیــات دانشــگاهها و دانشــکدههای علــوم
پزشــکی جمــع آوری شــد و بــه صــورت یــک کتــاب الکترونیکــی جامــع

منتشــر و در اختیــار همــه دانشــگاهها و دانشــکدههای علــوم پزشــکی
کشــور قــرار گرفــت.

اقدامات کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی
دور ه  49آزمون پذیرش دستیار تخصصی رشتههای پزشکی بالینی
تاریخ برگزاری

تعداد داوطلبان

تعداد حوزه

اعالم نتیجه اولیه

اعالم نتیجه نهایی

1401/02/22

12725
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اواخر خرداد ماه

اواخر شهریور ماه

آزمون کارشناسی ارشد رشت ههای علوم پای ه پزشکی
تاریخ برگزاری

تعداد داوطلبان

تعداد حوزه

اعالم نتیجه اولیه

اعالم نتیجه نهایی

1401/4/5-6

( 64173کل)
( 48483حاضرین)
( 15690غایبین)
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نیمه اول تیرماه

نیمه دوم شهریور

آزمون غربالگری چهاردهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (دوره )14
تاریخ برگزاری

تعداد داوطلبان

تعداد حوزه

تعداد حیطهها

نوع برگزاری

1401/3/19

2513

40

6

الکترونیک

آموزش و پژوهش علوم پزشکی
اقدامــات الزم بــرای افزایــش  20درصــدی پذیرش دانشــجویان پزشــکی
از کنکــور امســال بــا تأکیــد بــر مناطــق محــروم و بومیگزینــی
بازنگــری در ظرفیتهــای آزمــون دســتیاری ســال گذشــته بــه گونـهای
کــه از حــدود  1000ظرفیــت خالــی 250 ،نفــر در مرحلــه تکمیــل ظرفیــت،
پذیــرش شــدند.
افزایــش حــق انتخــاب رشــته محــل در آزمــون دســتیاری از  10بــه 100
رشــته محــل
اختصــاص ســهمیه بومــی مناطــق محــروم در آزمــون دســتیاری ســال
 1404در راســتای عدالــت آموزشــی و تأمیــن نیــاز نیــروی متخصــص
پزشــکی در مناطــق کمتــر برخــوردار

افزایش حقوق دستیاران تخصصی در راستای افزایش انگیزش
حمایت از شرکتهای دانش بنیان در حوزه علوم پزشکی
توسعه منابع و نیروی انسانی حوزه سالمت
(تعییــن تکلیــف پروندههــای شــهدای مدافــع ســامت)تعیین
مصادیــق و امتیــازات و ابــاغ دســتورالعمل نحــوه تشــکیل پرونــده و
بررســی مــدارک و مســتندات شــهید خدمــت در جهــت ارج نهــادن بــه
جانفشــانیها و فداکاریهــای کارکنــان حــوزه ســامت کــه در مقابلــه
بــا بیمــاری کرونــا جــان خــود را از دســت دادهانــد حســب فرمایشهــای
مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه) و بــا توجــه بهبنــد « »3مصوبــات 737
جلســه شــورای عالــی امنیــت ملــی

ویــــژهنامه

شهریور 1401
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