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برگزاری اجالس معاونان آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور با حضور وزیر بهداشت

شش فعالیت جدید آموزش علوم پزشکی افتتاح شد

 دادرم ادرم
 157هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

در اجالس معاونان آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور،

پزشکی ،مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی،

کتاب آموزش علوم پزشکی در مسیر تحول و نوآوری و نقشه

سامانه آموزش مجازی نوید ،نقشه فرآیندهای حوزه آموزش و

فرآیندهای حوزه آموزش رونمایی ،مرکز تحقیقات راهبردی

مرکز ملی آموزشهای مهارتی و حرفهای پرداختند.

آموزش علوم پزشکی و مرکز ملی آموزشهای مهارتی و حرفهای

سپس دکتر الریجانی ،معاون آموزشی وزیر بهداشت ،به بیان

بهصورت مجازی افتتاح شد و سامانه ملی نوآوری در آموزش

گزارشی از  30ماه تالش در عرصه تحول و نوآوری آموزش پرداخت

علوم پزشکی ،سامانه آموزش مجازی نوید به بهرهبرداری رسید.

و گفت :برنامههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در

در این نشست که  7مرداد  96در سالن اجالس دانشگاه برگزار

راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و با رصد شرایط سالمت

شد ،ابتدا دکتر پورعباسی ،دکتر یزدانی ،دکتر چنگیز ،دکتر

کشور برنامهریزیشده و بستههای تحولی ،تغییرات بزرگی را طی

استاد ،دکتر اخوان و دکتر بیداری به ترتیب به معرفی کتاب

سه سال اخیر ایجاد کرده است.

آموزش علوم پزشکی در مسیر تحول و نوآوری (گزارش عملکرد

معاون آموزش وزیر بهداشـت با اشـاره به گسـتره آموزش علوم

 4ساله  ،)1396-1392سامانه ملی نوآوری در آموزش علوم

پزشـکی کشـور گفـت 65 :دانشـگاه و دانشـکده علوم پزشـکی

از تالشهـای معاونان آموزشـی گفت :با تداوم این سـیر تحولی
میتوانیـم بـه مرجعیـت علمـی در منطقه و جهان که در سـند
 20سـاله آموزشی آمده ،دسـت پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه اعضای هیئتعلمی عامل حرکت دانشگاهها
هستند و رضایتمندی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است افزود:
اساس پیشرفت کشور نیازمند توجه به دانشگاهها در زمینههای
علمی و رفع مشکالت آنان است.
دکتر هاشـمی بـا تأکید بر توجه مسـئوالن دانشـگاهها به حوزه
آموزش گفت :در حال حاضر نسـبت دانشجو به هیئتعلمی 11
به یک اسـت و در این مدت توانسـتیم هزار و  500هیئتعلمی
را بـه مجموعـه اضافـه کنیم امـا هنوز به جذب حـدود  10هزار
هیئتعلمـی دیگـر نیاز داریم کـه امیدوارم با حمایـت نهادهای
ذیربط این مشـکل برطرف شود.
وزیر بهداشت با اشاره به کمبود فضای آموزشی در کشور گفت:
دولتـی و  90واحـد دانشـگاهی غیردولتـی ،حـدود  250هـزار
دانشـجوی در حـال تحصیـل 20 ،هزار عضـو هیئتعلمی250 ،
بیمارسـتان آموزشـی و بیـش از  180انجمـن علمـی در کشـور
مشـغول فعالیت هسـتند.
وی بهمـرور فعالیتهـای معاونـت آموزشـی وزارت بهداشـت از
فرودیـن  94تاکنـون پرداخـت و گفت :به همت همه مسـئوالن
و دسـتاندرکاران حـوزه آمـوزش ،گفتمان تحول و نـوآوری در
آموزش علوم پزشـکی در دانشـگاههای کشـور نهادینهشـده که
میتوانـد ضامـن بقـا و تداوم نـوآوری و تحول در آمـوزش عالی
سلامت باشد.
دکتـر الریجانـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه بیـان
اقدامات آینده این حوزه در زمینه حرکت بهسـوی دانشـگاههای
هـزار سـوم ،تحقـق آمـوزش پاسـخگو و عدالـت محور ،توسـعه
زیرسـاختهای آموزشـی ،اعتباربخشی مؤسسـات آموزش عالی
سلامت ،مجازیسازی و بینالمللی سازی آموزش علوم پزشکی
و اعتلای اخلاق حرفـهای پرداخـت و گفت :در همه کشـورها
حـوزه آمـوزش علـوم پزشـکی بـه دلیـل نقشـی کـه در تأمین
منابـع انسـانی بخش سلامت دارد از اولویت و اهمیت بسـزایی
برخوردار اسـت و مسـئوالن دانشـگاهها و صاحبنظران آموزش
پزشـکی بهعنـوان محورهـا و سـتونهای اصلی تحول آموزشـی
بایـد در ایـن عرصه نقـش محـوری و هدایتگری ایفـا کنند.
سـپس دکتر قاضیزاده هاشـمی وزیر بهداشـت ،ضمن قدردانی

برای تکریم استاد و دانشجو فضای آموزشی از اهمیت بسزایی
برخوردار است اما طی  40سال گذشته فضاهای آموزشی را به فضای
درمانی تبدیل کردیم و در این زمینه با کمبود جدی مواجهیم.
دکتر هاشمی با تأکید بر استقالل دانشگاهها گفت :باید به سمت
اقتصادی کردن آموزش پیش برویم و نباید دانشگاهها را از این
امتیاز محروم کنیم.
وزیر بهداشت با اشاره به مسائل نظام پرداخت گفت :در حال
حاضر در بهترین مراکز علمی همان نظام پرداخت را داریم که
در مراکز درمانی وجود دارد درحالیکه اگر آزمایشگاه یا مرکزی
عالوه بر درمان ،در مرز دانش حرکت کند باید نظام پرداخت
متفاوتی نسبت به یک مرکز درمانی داشته باشد.
دکتـر هاشـمی بـا اشـاره بـه اختلاف بینرشـتهای گفـت :این
اختلاف سـی سـال اسـت وجـود دارد و برخـی افراد با توسـل
بـهزور میخواهنـد روی حـرف خـود بماننـد و جلـوی مجلـس
و وزارتخانـه تجمـعکننـد .بایـد این کارهـا برچیده شـود البته
حسـاب فرهیختههـا بـا دیگـران جداسـت و نباید بـا باجخواهی
خواسـت خـود را پیـش بـرد .مـا نمیتوانیـم ادامـه تحصیـل را
بـرای هیـچ گروهی متوقـف کنیم و همه این مسـائل بـا گفتگو
قابلحل اسـت.
در ادامه ،دو نشست ارزیابی روند تحقق برنامه تحول آموزش و
مروری بر اهم مسائل جاری حوزه آموزش برگزار شد و مدیران
آموزشی به بحث و تبادلنظر پرداختند.
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