ساز و کار تعامل مرکز با دبیر خانه طرح تحول

تحول در نظام سالمت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری میتواند

ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد ،تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان

شده و موجبات رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود

اما تحقق اهداف این تحول در گرو اعتالی نظام آموزش عالی سالمت است که وظیفه تربیت وتامین منابع

انسانی کارآمدرا برای اجرای این برنامه بر عهده دارد .برنامه طرح تحول و نوآوری در آموزش عالی سالمت

در قالب  ۱۱بسته تحولی و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که محور های مختلف را برای طراحی،

پیاده سازی و رصد برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در بر میگیرد .دبیرخانه طرح تحول در مرکز

ودر راستای اجرای طرح تحول آموزش پزشکی استراتژی خود را تعیین و فعالیت خود مطالعات قرار گرفته

را شروع نموده است .

نام کارگروه
کارگروه اول :آینده نگاری ومرجعیت علمی در آموزش پزشکی
کارگروه دوم :حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم
کارگروه سوم:آموزش پاسخگو وعدالت محور

رئیس کارگروه
دکتردهقان
دکتر ابوالفضل قهرمانی
دکتر آرام فیضی

کارشناس کارگروه
الهه گوزلی
آناهیتا دهقانی
آقای یوسف رحیم پور

کارگروه چهارم :توسعه راهبردی،هدفمند وماموریت گرای برنامه های آموزش عالی
دکتر شیوا قلیزاده

خانم نسرین زارع

سالمت
کارگروه پنجم :آمایش سرزمینی ،ماموریت گرایی،تمرکززدایی وارتقای توانمندی
دکتر احمد فرامرزی

خانم رویا گودرزی

دانشگاهها
کارگروه ششم :اعتالی اخالق حرفه ای

دکتر ناز آفرین قاسم زاده

آقای داوود جباری

کارگروه هفتم:بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

دکتر جاوید فریدونی

خانم دکتر آرزو عاصمی

کارگروه هشتم:توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

دکتر یوسف محمد پور

خانم صفوری صادق زاده

کارگروه نهم:ارتقاء نظام ارزیابی وآزمون های علوم پزشکی

دکتر یوسف محمد پور

خانم مینا آقایی پر

دکتر آرام فیضی

آقای علی شکیبی

کارگروه دهم:اعتبار بخشی موسسات وبیمارستان های آموزشی وبرنامه های آموزشی
(موسسه ای)

خانم اعظم اکبرپور
(مراکز آموزشی درمانی)
دکتر بهروز کارگری
(پزشکی عمومی)
اعتبار بخشی آموزش مداوم

دکتر بوشهری

خانم مریم قلیزاده

کارگروه یازدهم:توسعه وارتقاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی

دکتر کریم پور

آقای مصلح حاجی زاده

دکتر دهقان

خانم مینا آقائی پر

کارگروه دوازدهم :پایش بسته های تحولی

شرح وظایف دبیرخانه طرح تحول در آموزش علوم پزشکی :

تشکیل کار گروههای بستههای تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

توجیه و آموزش بستههای تحول به اعضای کارگروهها

اطالع رسانی طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح دانشگاه

ایفای نقش راهبردی طرح تحول در سطح دانشگاه

نظارت بر عملکرد کارگروهها( کارگروها باید ماهانه یک یا دوجلسه کارگروه را تشکیل دهند و مستندات و

گزارش ماهانه را به دبیرخانه تحول ارسال نمایند )

پی گیری بارگذاری مستندات عملکرد کارگروهها در سامانه ارزیابی آتنا

پایش عملکرد کارگروهها( جلسه های پایش هر ماه تشکیل می گردد)

برقراری ارتباط با دبیر خانه کالن منطقه دو آمایشی کشور و وزارت متبوع

بارگذاری مستندات عملکرد دانشگاه در وب سایت دبیرخانه

برنامه تشویقی :

*مسئولین بسته های تحول و اعضای هیات علمی فعال در بسته های تحول  ،از  2امتیاز اجرایی در ارتقای

مرتبه برخوردار خواهند شد

* سقف موظفی مسئولین بسته های تحول تا 3واحد کاهش پیدا میکند

*گواهی میزان فعالیت در بسته های تحول بر اساس گزارش رئیس کارگروه به اعضای هیات علمی اهدا

خواهد شد .

