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در بیست و دومین و آخرین جلسه دوره چهارم شورای دانشگاه،

برگـزار شـد ،دکتـر محمـد جلیلـی معـاون آموزشـی دانشـگاه،

گزارش برنامه بلندمدت پیادهسـازی مشـاهده آموزش همتایان،

نخسـتین دسـتور جلسـه را درخصوص گزارش برنامه بلندمدت

راهنمـای رفتار حرفـهای در فضای مجازی ،پیشـنهاد تصویب و

پیادهسـازی مشـاهده آمـوزش همتایـان ارائه کـرد و گفت :این

ابالغ چارچوب شـرح وظایف و تشکیالت دفاتر توسعه ،اصالحیه

برنامه در راسـتای توانمندسـازی اعضـای هیئتعلمی بهصورت

جوایز آموزشی جشـنواره ابنسینا ،پیشنهاد تأسیس پژوهشکده

اختیـاری اجـرا میشـود امـا در برنامه بلندمدت پیشـنهاد شـد

سـرطان و پیشـنهاد شـرایط دریافت پایه تشـویقی و نامگذاری

انجـام آن بـرای ارتقـای مرتبه ضروری باشـد.

کلینیـک ویـژه بیمارسـتان امـام خمینـی به نـام دکتـر علیرضا

وی همچنیــن پیشــنهادهایی را درخصــوص زمانبنــدی اجرای

یلـدا موردبررسـی و تصویب قرار گرفت.

ایــن برنامــه بــرای ارتقــا به مرتبــه دانشــیاری و اســتادی مطرح

در ایـن نشسـت کـه  15مـرداد  95در سـالن شـورای دانشـگاه

کــرد کــه پــس از بحــث و بررســی اعضــای شــورا ،مصــوب شــد

مختلف آموزشـی ،پژوهشـی و درمان ،پایبندی به موازین رفتار
حرفـهای در فضای مجـازی همانند فضای حقیقـی ،برای حفظ
اعتمـاد عمومی به حرفه پزشـکی ضـرورت دارد.
وی همچنیـن بـه بیـان محتوای این راهنما کـه در  30بند و در
قالـب  5محور ضوابط عمومی رفتـار حرفهای ،ضوابط حوزههای
مراقبـت و درمـان ،پژوهـش ،آمـوزش و عملکـرد فـردی تنظیم
شـده ،پرداخـت که پس از بحث و بررسـی ،کلیـات راهنما مورد
تصویـب قـرار گرفـت .همچنیـن مقرر شـد اعضای شـورا تا 25
مـرداد نظـرات خـود را بـرای نهایـی سـازی پیشـنویس راهنما
ارائـه دهند.
سـپس دکتـر عظیـم میـرزازاده مدیر مرکـز مطالعات و توسـعه
آموزش پزشـکی دانشـگاه ،چارچوب شـرح وظایف و تشـکیالت
دفاتـر توسـعه آمـوزش دانشـکدهها و بیمارسـتانها را مطـرح
کـرد و گفـت :رسـالت دفاتر توسـعه ،ارتقـا کیفیت آمـوزش در
از مهرمــاه  97هــر پرونــده ارتقــا بــه مرتبــه دانشــیاری و از

راستای ارتقای سالمت جامعه و فعالیتهای توسعهای در سطح

مهرمــاه  98هــر پرونــده ارتقــا بــه مرتبــه اســتادی ،یک جلســه

دانشـکدهها و بیمارستانهاسـت .آنچـه تدویـن و پیشنهادشـده

مشــاهده طــی دوره قبلــی خــود داشــته باشــد.

چارچـوب شـرح وظایف این دفاتر اسـت نه برنامـه عملیاتی آنها

در ادامـه دکتـر فریبـا اصغـری عضـو هیئتعلمـی دانشـگاه و

لـذا دفاتر توسـعه باید براسـاس ایـن چارچوب ،برنامـه عملیاتی

کارشـناس دفتر تعهد حرفهای دانشـگاه ،بـه معرفی پیشنویس

خود را تدویـن کنند.

راهنمـای رفتار حرفـهای در فضای مجـازی و بیان ضرورتهای

پـس از معرفـی بخشهـای مختلف حـوزه فعالیت و تشـکیالت

تدویـن آن پرداخـت و گفـت :بـا توجه به گسـترش اسـتفاده از

سـازمانی دفاتر توسـعه آموزش توسـط دکتر میـرزازاده ،اعضای

شـبکههای اجتماعی و بهکارگیری فضـای مجازی در حوزههای

شـورا در این خصوص به بحث و تبادلنظر پرداختند و درنهایت
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مقرر شـد پس از اعمال نظرات اعضای شـورا در متن پیشنویس

آکادمیــک در ایــن محیــط آکادمیــک بــود هرچنــد کــه وقــت

به مراکز ابالغ شـود.

و انــرژی زیــادی صــرف آن شــد امــا نتیجــه خوبــی داشــت و

سـپس دکتـر مسـعود یونسـیان معـاون تحقیقـات و فنـاوری

تجربــه مفیــدی بــود.

دانشـگاه ،پیشـنهاد تأسـیس پژوهشـکده سـرطان و همچنیـن

دکتــر جعفریــان بــا اشــاره بــه درصــد موفقیــت دانشــگاه در

پیشـنهاد اعطـای پایـه تشـویقی بـه برگزیدگان بخـش خدمات

اجــرای برنامــه عملیاتــی گفــت :برداشــتی کــه از گــزارش

ویژه جشـنواره ابنسـینا را مطرح کرد که مـورد تصویب اعضای

برنامــه عملیاتــی معاونتهــا میتــوان داشــت اینکــه بــه لحــاظ

شـورا قـرار گرفت.

موضوعــی  70تــا  80درصــد ،ازنظــر محتوایــی  50تــا 60

در ادامـه ،دکتر جلیلی پیشـنهاد شـرایط دریافت پایه تشـویقی

درصــد و ازنظــر اعتبــاری حــدود  40درصــد از برنامــه عملیاتی

برمبنـای امتیـاز ارتقـا و دکتـر میـرزازاده اصالحـات مربـوط به

اجرایــی شــده اســت.

جوایز آموزشـی جشـنواره ابنسـینا را مطرح کرد که موردبحث

رئیـس دانشـگاه تصریح کرد :این مسـیری اسـت کـه با هم طی

و بررسـی اعضای شـورا قـرار گرفت.

کردیـم هرچنـد که چالشهـا و نقاط ضعفهایی هم در سـطوح

دکتـر پارسـاپور ،دبیـر کمیتـه شناسـایی و معرفـی مشـاهیر و

مختلف داشـتیم که بایـد روی آن فکر کنیم.

مفاخر دانشـگاه ،پیشـنهاد نامگـذاری کلینیک ویژه بیمارسـتان

وی مسـئولیت را امـری جـدی و تماموقت دانسـت و تأکید کرد

امـام خمینـی بـه نـام دکتـر علیرضـا یلـدا را مطرح کـرد که به

تا زمانی که مسـئولیت برعهده داریم باید به وظیفهمان درسـت

تصویب شـورای دانشـگاه رسـید.

عمـل کنیـم و با توجه بـه اینکه به زمان بازگشـایی دانشـگاهها

سـپس دکتـر علـی جعفریـان ،رئیـس دانشـگاه در جمعبنـدی

نزدیک میشـویم بایسـتی کارها را به قـوت ادامه دهیم.

مباحث مطرحشـده گفت :این آخرین جلسـه شـورای دانشـگاه

دکتر جعفریان در پایان سخنان خود ضمن آرزوی توفیق و سالمتی

در ایـن دوره مدیریتـی اسـت و جـادارد از تالشهـای همکاران

برای همکاران ،از اعضای شورای دانشگاه خواست ،بازخورد خود

در ایـن مدت تشـکر کنم.

را از این مدت  4ساله ارائه دهند و تأکید کرد :در این مدت با

وی بــا بیــان اینکــه در طــول ایــن  4ســال اتفاقــات خوبــی بــه

حوزههای مختلف تعامالتی داشتم و مشغول جمعآوری بازخوردهای

لحــاظ ترویج منــش آکادمیــک روی داد گفت :انتخاب روســای

آنان هستم چراکه معتقدم دریافت بازخورد حتی اگر غیرمنصفانه

دانشــکدهها و مدیــران گروههــا نمونــه بــارزی از مدیریــت

باشد اثر مثبتی به همراه دارد.

