به نام خدا
صورتجلسه بررسی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی مبتنی بر برنامه آموزش عالی
حوزه سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
اولین جلسه بررسی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی مبتنی بر برنامهه آمهوزش عهالی ههوزا سهلام ابلهایی
از وزارت بهداش درمان و آموزش پزشکی با هدف تحول در نظام آموزش علوم پزشکی و با تاکید بر اولویه ههای کرهور
به عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سلام در روز چهار شهنبه مهور  40/40/40در محه سهالن اندیرهه مرکهز ماال هات
و توس ه آموزش علوم پزشکی دانرگاا برگزار شد .در ابتدا ،سرکار خانم دکتر مخهدومی م هاون آموزشهی دانرهگاا ،گهزارش
مختصری از برگزاری اجلاس م اونین و مدیران محترم آموزشی دانرگاا ها و دانرکدا های علوم پزشکی سراسهر کرهور کهه
از تاریخ  82لغای  04مهرداد مهاا سهال جهاری کهه در دانرهگاا تبریهز برگهزار گردیهدا بهود و نیهز در خصهو ممووعهه
"بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی" گزارشی ارائه فرمودا و ضون بیان این نکتهه کهه وزیهر محتهرم بهداشه
درمان و آموزش پزشکی ،خواستار تحقق کام بسته های تحول در جلسه مذکور بودند ،بهر اهویه موضهوا تاکیهد نوودنهد.
در ادامه فای بسته های تحول به تفکیک هر بسته ماهرح و مهورد بحهث و بررسهی اعاهای هاضهر در جلسهه هرار گرفه
و پیرنهادات به شرح ذی ارائه گردید:

 -1بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی
پیرنهادات :با این دیدگاا که بسته های فوق الذکر از اسناد بالادستی استخراج گردیدا و به عنوان سند علوی می باشد ،پیرنهاد
گردید اهداف ویژا متناسب با هر کدام از اهداف کلی پس از تمویع پیرنهادات دانرگاههای علهوم پزشهکی کرهور اسهتخراج
و بر اساس آن برنامه های عولیاتی متناسب با هر دانرگاا تدوین و در راستای آن ،جلسات کارشناسی در دانرگاا هها ترهکی
و زیرساخ های لازم جه اجرایی نوودن برنامه فراهم گردد .سپس بر اساس شاخصهای پایش ،وزارت متبوا دانرگاا های
علوم پزشکی کرور را متناسب با شرایط هر دانرگاا ارزیابی نوایند.
به عنوان نوونه در خصو محور استقرار مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی بسته اول ،پیرنهاد میگردد با توجه به
محدودی های فاای آموزشی دانرکدا بهداش در ارومیه ،دانرهکدا بهداشه مسهتق در یکهی از شهرسهتان ههای اسهتان
آذربایمان یربی برای مقاطع کارشناسی تاسیس گردد و دانرکدا بهداش ارومیه به عنوان مرجهع جهه تربیه دانرهمویان
در مقاع تحصیلات تکویلی اختصا دادا شود.

 -2بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم
های مورد نیاز

پیرنهادات :جه اجرای بسته های تحول آموزش در دانرگاا ها ،پیرنهاد گردید ابتدا پیش نیازها و زیرساخ
آنها از طرف وزارت متبوا تامین و سپس با تکیه بر آنها بسته های مربوطه اجرایی گردد.
در جه ایماد دانرگاههای کارآفرین و نسه سهوم ،پیرهنهاد گردیهد آیهین نامهه جهذ اعاهای هیهات علوهی تغییهر یابهد
و سر فص های دروس مورد بازنگری رار گیرد ،هوچنین در هدا رتبه پذیرش دانرهمویان بهرای رشهتهههای علهوم پایهه
تمدید نظر گردد.

 -3بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
پیرنهادات :کوریکولوم های نوین متناسب با نیاز هر مناقه طراهی و اجرا گردد .در خصو محور طراههی و اسهتقرار نظهام
برنامه ریزی و مدیری تربی نیروی انسانی علوم پزشکی ،می توان با هوکاری م اون آموزشهی دانرهگاا و دانرهکدا ههای
تاب ه تربی نیروی انسانی مورد نیاز را برآورد نوود.

 -4بسته توسعه راهبردی ،هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت
پیرنهادات :نیروی انسانی متخصص و توانوند متناسب با شرایط مناقه ای و جغرافیایی هر دانرگاا تربی

گردد.

 -5بسته آمایش سرزمینی ،ماموریت گرایی ،تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه ها
پیرنهادات :بسته های تحول متناسب با نیازهها و شهرایط مناقهه ای ارائهه گهردد و اجهرای توهامی بسهته هها در یهک سها
از دانرگاا ها ماالبه نگردد و به نظر می رسد در برخی بسته ها ،تداخ وظایف پیش خواهد آمد به عنوان نوونه اگر سیاسه
خلق ثروت دانش بنیان در عرصه آموزش عهالی سهلام اجهرا گهردد بها مراکهز دانهش بنیهان امهور پژوهرهی تهداخ ایمهاد
خواهد گردید.
هوچنین اگر رار اس بر اساس آمایش سرزمین ،پذیرش دانرمویان در رشته های خا بر اساس اب بنهدی دانرهگاا هها
صورت گیرد پیرنهاد گردید ابتدا اب بندی صورت گرفته ،سهپس بهر اسهاس آن ،انتظهارات و خواسهته هها از ههر دانرهگاا
مرخص و در این راستا ،ماموری های دانرگاا ترسیم گردد.
در خصو محور اجرای نظام اعتباربخری آموزشی مراکز درمانی و برنامهه ههای آمهوزش مهداوم و آمهوزش ههای مههارتی
و هرفه ای در نظام سلام پیرنهاد گردید با توجه به این که دیدگاا ادارا آموزش مداوم ،دیدگاا مناقهه ای مهی باشهد ،ابتهدا
نیازسنمی لازم از آموزش گیرندگان صورت گرفته و سپس بر اساس نیاز مناقه و نیاز آموزش گیرندگان ،آموزش لازم به آنهان
ارائه گردد .هوچنین با توجه به این که یکی از اهداف اصلی آموزش مداوم ،ایماد و گسترش آموزش الکترونیکهی مهی باشهد،
در این راستا از اعاای محترم هیات علوی دانرگاا درخواس گردد ماالب و بسته های آموزشی خود را جه بهرا بهرداری
طیف وسی ی از آموزش گیرندگان ،در اختیار ادارا آموزش مداوم رار دهند .پیرنهاد ب دی در این خصو  ،ایمهاد مرهارک
و هوکاری بین دانرگاا های داخ و خارج از کرور در بحث آموزش مداوم و هوای های مالی لازم در این زمینه می باشد.

 -6بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
پیرنهادات :دورا ممازی یا هاوری اخلاق هرفه ای جه توامی اعاای هیات علوی دانرگاا برگزار و توامی اعاها ملهزم
به شرک در دورا های مذکور باشند و تدریس دروس اخلاق هرفه ای منحصراً توسط یک نفر اسهتاد انمهام نگیهرد و گهروا
منسمم اخلاق هرفه ای در دانرگاا ها ترکی و جه تدریس دروس مربوطه بکارگیری شوند.

 -7بسته بین الملل سازی آموزش علوم پزشکی
پیرنهادات :توهیداتی اتخاذ گردد تا دانرگاا هایی که به لحاظ وض ی جغرافیایی در شرایط مناسهبی از لحهاظ هومهواری بها
کرورهای هوسایه می باشند ،این شرایط برای آنان به عنوان فرص تلقی گردیدا و اجازا تبادل دانرمو و اسهتاد و هوکهاری
های علوی – تحقیقاتی به آنها دادا شود.
رار دادن شرط دارا بودن مدرک تاف با نورا هدا

 0.۶-۷برای جذ

و استخدام اعاای هیات علوی دانرگاا ها
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دانرگاا و شناساندن ظرفی

های دانرگاا به کرورهای هوسایه جه

برگزاری دورا های کوتاا مدت آموزشی در دانرگاا و دعوت از اساتید خارجی جه
راا اندازی  E-Learningبا هوکاری دانرگاا های اب شوالغر
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دانرمویان خارجی

تدریس در این دورا ها

با رویکرد ورود به عرصه فناوری اطلاعات

 -8بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
پیرنهادات :باید در راباه با ارزش گذاری و ترویق اعاای هیهات علوهی بهه منظهور انگیهزش بهرای ف الیه در ایهن زمینهه
توهیداتی اتخاذ شود .بخری از این بسترسازی ها می تواند ارزش گذاری وا ی و مناقی از نکته نظر مهادی باشهد .هوچنهین،
فراهم نوودن زیرساخ های مربوطه نظیر افزایش پهنای باند اینترنه در جهه ارتقها و ایمهاد تنهوا چنهین ف الیه ههای
آموزشی لازم به نظر می رسد.

 -9بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
پیرنهادات :از آنمایی که فرایند ارزیابی و آزمون فراگیران ،از اهوی چروگیری برخوردار بودا و هویره در م هر آسهیب
از نظر عدم  Validityو  Reliabilityمناسب می باشد ،پیرنهاد می شود هر دانرگاا کویته ارتقای کیفیه آزمهون ترهکی
دادا و وظیفه نظارت و رصد جدی و مستور روی توامی آزمون ها و علی الخصو آزمون های دستیاری را بر عهدا گیهرد.
چنان که ،در این زمینه مرکز ماال ات و توس ه آموزش علوم پزشکی دانرگاا از چنهد مهاا پهیش پیگیهر موضهوا مهی باشهد.
هوچنین ،نوا ارزیابی ها و آزمون های فراگیران باید به سهو آزمهون ههای عولهی و عینهی نظیهر آزمهون ههای اسهتاندارد
 )OSCEسوق دادا شود.

 -11بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی
پیرنهادات :در جه ارتقای کیفی آموزش عولی و بالینی ،پیش از این نیز لهزوم اعتباربخرهی موسسهات و بیوارسهتان ههای
آموزشی از نظر ف الی های آموزشی اهساس می شد که با عنای به بسته تحول آموزش سلام امید هرک به این سو و
سو ایماد می گردد .در هوین راستا بر اساس هواهنگی بلی ،جلسهه جداگانهه ای بها هاهور ریاسه و م هاونین آموزشهی
دانرکدا های پزشکی ،پرستاری و پیراپزشکی و م اونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی و دیگر مسئولین درگیر آمهوزش روز
پنمرنبه  ۶شهریور در مرکز آموزشی درمانی امام خوینی را) ترکی خواهد شد.

 -11بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی
پیرهنهادات :لهازم اسه در جهه عولیههاتی نوهودن بسهته ههای آموزشهی ،منههابع دانرهگاا بها رویکهرد آموزشهی اسههتخراج
و از فرص ها و توانوندی های اعاای هیات علوی در جه تقوی زیرساخ ها بها تهامین اعتبهارات لهازم جهه تحقهق
بخریدن به اهداف آموزشی دانرگاا ،استفادا شود.
لازم اس اختیارات کافی به هوزا آموزشی دانرگاا واگذار شدا و امتیازات ویژا برای ف الی
علوی دانرگاا اختصا یابد.

ههای آموزشهی اعاهای هیهات

پیرنهاد گردید کلیه بسته های تحول در سا وزارت متبوا با درگیر شدن کلیه م اون ها نهایی گردیدا و بهرای اجهرای ههر
کدام از اهداف ،پیش بینی های انونی به تفکیک در سا وزارتخانه و دانرگاا صورت گیرد.
در نهای  ،ضون ترکر از هاور ف ال هوکاران و ارائه نظرات و پیرنهادات ارزندا ایران ،مقرر گردید پیرنهادات بهه وزارت
متبوا ارسال گردد .سپس با عنای به توانوندی های موجود در دانرکدا ها ،عولیاتی نوودن ههر کهدام از بسهته ههای تحهول
در هوزا م اون آموزشی ،مرکز ماال ات و توس ه آموزش علوم پزشکی دانرگاا و توامی هوزا های مهرتبط آیهاز گردیهدا
و در صورت مواجهه شدن با مرک  ،جلساتی با هاور م اون آموزشی ،مدیران ههوزا آمهوزش ،راسها و م هاونین آموزشهی
دانرکدا های تاب ه ترکی و مرکلات مورد بررسی رار گیرد.
هوچنین مقرر گردید جلسات دورا ای با هاور اعاای هاضر در جلسه و افراد مدعو بهه صهلاهدید آنهان برگهزار و کویتهه
راهبردی آموزش ترکی گردد و پیررف وض ی آن باور مستور پایش گردد .بر این اساس ،جلسه ب دی در مهر مهاا سهال
جاری ترکی خواهد گردید.

