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خالهص گزارش ل و چهارمين جلسه شوراي آيندهن گاري و نظرهيرپدازي سالمت فرهنگستان علوم زپشكي هوري اسالمي اريان
جنپ شنبه 49/7/03

الف) مقدهم :
پيرو پيشنهاد معاون محترم علمي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالممي ارالران ،مبنالي رالر حالرو مو الو
مرجعيت علمي در شوراي آرندهنگاري و نظررهپردازي سممت فرهنگستان ،اولين جلسه رحث مرجعيت علمي در جلساله
چهل و سوم شورا را عنوان مرجعيت علمي ،توليد علم و نشر علوم پزشكي ارران در روز پنجشنبه  1931/2/62اختصاص
رافت .ارن مو و توسط جناب آقاي دكتر الررجاني معاون محترم آموزشي وزارت رهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در
 1محور اصلي زرر ارائه و مورد رحث و مذاكره قرار گرفت:
 .1مرجعيت علمي ،تحول و نوآوري در سياستهاي كلي سممت ،فرمارشات مقام معظم رهبري
 .6و عيت و روند شاخصهاي نوآوري و آموزش كشور در منطقه و جهان
 .9ررنامههاي در دست اقدام و آرنده وزارت رهداشت در راستاي تحول و نوآوري آموزش پزشكي كشور
 .1روند تدورن و اجراري كردن رستههاي نوآوري در آموزش پزشكي كشور.
ردليل اهميت و گستردگي مطلب و ره جهت اتمام وقت مقرر جلسه ،رخشي از سئواالت ،پاسالخها و مالذاكرات راله
نشست چهل و چهارم شورا در مهرماه موكول گردرد .ارن جلسه رأس ساعت  8صبح روز پنجشالنبه مالور  31/7/93در
محل سالن اجتماعات فرهنگستان را حضور رئيس محترم فرهنگستان و شوراي آرندهنگاري و نظررهپالردازي سالممت و
اكثر اعضاي شورا ،رؤساي گروههاي علمي و اعضاي گروه آموزش و پژوهش فرهنگستان و استادان و مسئولين محترم
رخشهاي مرتبط تشكيل گردرد.
ب) موضوع:
مرجعيت علمي ،تحول و نوآوري در آموزش پزشكي كشور
ج) محوراهي اصلي بحث :
 .1مرجعيت علمي ،تحول و نوآوري در آموزش پزشكي در سياستهاي كلي سممت و فرمارشات مقام معظم
رهبري
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 .6و عيت و روند شاخصهاي نوآوري و آموزش كشور در منطقه و جهان
 .9ررنامههاي در دست اقدام و آرنده وزارت رهداشت در راستاي تحول و نوآوري آموزش پزشكي كشور
 .1روند تدورن و اجراري كردن رستههاي نوآوري در آموزش پزشكي كشور
د) چالشهاي اصلي :
 .1نظام مند نبودن آم وزش پزشكي فعلي كشور ،عدم اولورت گذاري و اقدام هدفدار و اعمالال روش از رالاال راله
پائين ردون توجيه كامل ذرنفعان آموزش و تحول آموزش.
 .6عدم تعررف معلوم از چگونگي نظام ارائه خدمات سممت كشور در نگاه آرندهنگري.
 .9كمتوجهي ره دو مأموررت اساسي نظام آموزش رعني پاسخگوري ،عدالت و مرجعيت علمي در تدورن و ررنامه
تحول آموزش.
 .1عدم روركرد جامع و همه جانبه در آموزش پزشالكي ،تمركالز گرارالي در وزارت رهداشالت ،درمالان و آمالوزش
پزشكي و عدم واگذاري حقيقي كارها ره دانشگاههاي علوم پزشكي.
 .5عدم دانش و تجرره كافي مسئولين مرروط در انتخاب ،ترريت و ارزشياري دانشجوران مقطالع  Ph.Dو روشالن
نبودن آرنده شغلي آنها.
 .2توسعه ردون مهار رخش خصوصي در امر آموزش و عدم استقرار نظام پارش و ارزشالياري مناسالب در رخالش
متولي.
 .7تمركز ،تأكيد و توجه ريشتر مسئولين ره آموزش پزشكي ،و دندانپزشكي و داروسالازي در آمالوزش ،ترريالت و
ركارگيري آنها و عدم توجه كافي ره سارر رشتههاي علوم پزشكي ره ورژه در سطح مياني.
 .8عدم توجه كافي ره كمبود و احتياج ره نيروي انساني ارائه دهنده خدمات جانبي پزشكي ،رهداشت و پيشگيري
در ررنامه هاي آموزش پزشكي.
 .3حذف غيرمنطقي پسوند «ارائه خدمات رهداشتي درماني» از عنوان «دانشگاههاي سالطح رالينالملالل و ملالي
علوم پزشكي» در مصوره آمارش شوراي عالي انقمب فرهنگي.
 .13مناسب نبودن الگوي نظام پرداخت در حوزه سممت و روند پيچيدهتر شدن آن.
 .11مشخص نبودن جارگاه و چالشي رودن رحثهاي فرهنگي و اخمقي در ترريت نيروي انساني پزشكي.
 .16چالشهاي موجود رراي مداخله وزارت رهداشت در نحوه پذررش دانشجو ره ورژه پزشكي.
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 .19نداشتن ررنامه كنترلي و هدارتي مناسب حضور و تحصيل تعداد كثيري دانشجوي ارراني در خالارج از كشالور
مثل رشته دندانپزشكي در فيليپين.
 .11دغدغه انتقال و جارجاري اساتيد توانمند دانشگاههاي سطح راالتر و خالي شدن دانشگاههاي سطوو رعدي از
اساتيد مجرب در صورت اجراي آمارش مصوره شوراي عالي انقمب فرهنگي در سطح دانشگاه.
پيشنهاداهي كلي :
 .1را اجتناب از دنبالهروي غرب و منطقي كردن روارط را آنها ،رراي تحقق مرجعيالت علمالي در منطقاله و جهالان
تمش هماهنگ همه رخشهاي مرروط الزم است.
 .6تحول آموزش و ارائه خدمات سممت مورد وثوق و قبول همه است .الزم است معرفي و اجراي ررنامالههالا رالا
ارزراري دقيق و را در نظر گرفتن توان و ظرفيت كشور انجام گيرد.
 .9ردون محور قرار دادن و توجه ره ارائه خدمات سممت هر گونه تحول در آموزش پزشكي راله هالدف مطلالوب
نخواهد رسيد .نبارد رهيچوجه ادغام رهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تهدرد را تضعيف شود.
 .1ررنامه جامع حراحي شده در وزارت رهداشت در كل ،رك  master planخوب ارزراري ميشود ،عالدم تمركالز و
مأموررت گرا رودن از نقاط قوت آن است ،ولي رراي عملي شدن رارد را احتياط هاي الزم ،حساب شده و ردون
عجله ره رك ررنامه عملياتي تبدرل شود.
 .5رراي پارداري ررنامه تحول آموزش ،رارد تحوالت و تغييرات از مباني روشن علمي قارل دفا و تعهالد سياسالي
راال ررخوردار راشد ،و در ارن راستا تمش در جهت ارجاد رك توافق ملي در آموزش روري است.
 .2رارد مصورات آمارش شوراي عالي انقمب فرهنگي اصالمو و «ارائاله خالدمات رهداشالتي درمالاني» راله دنبالال
دانشگاههاي سطح رينالملل و ملي ا افه شود.
 .7دستاوردهاي علمي در زمينه نانو ،مسائل هسته اي و دفاعي نشانگر و الگوي اميدرخش رراي تحقق مرجعيالت
علمي كشور ميراشد.
 .8روش فعلي ورود مستقيم از دريرستان ره آموزش عالي روش مناسبي نيست ،و انتخاب دانشجو رراي رشتههاي
علوم پزشكي در كشور نيازمند اصمو جدي است و رارد انتخالاب ورودي ،ترريالت ،فالار التحصاليلي و اشالتغال
دانشجوران پزشكي رازنگري و ردرستي اصمو و اجراري شود.
 .3مشاركت انجمنهاي علمي علوم پزشكي در آموزش پزشكي نيارمند رررسي و ساماندهي است و رارد توانمندي
و واگذاري كار ره آنها ره حور وا ح تعررف شود.
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 .13دانشگاههاي ما ميتوانند در رهداشت ،جامعهنگري ،پاسخگوري ره نيازهاي جامعه ،عدالت در سممت و سالبك
زندگي الگوي سارر كشورها راشند رناررارن اجراري سازي و تحقق ارالن هالدف رارالد در حالوزه ررناماله تحالول
آموزشي تعررف شود.
 .11رارد در آموزش علوم پزشكي كشور ،شالعارها و اصالول سالممت رعنالي ،عالدالت در سالممت ،جامعالهنگالري و
پاسخگوري را تأكيد رر ارزشهاي اسممي ،معنورت و اخمق اسممي مورد تأكيد قرار گيرد.
 .16علوم پاره نيازمند كار اساسي است و الزم است الگوي مشخصي رراي ترريت و ركارگيري اعضاء در گروههاي
علوم پاره حراحي و اجرا شود و رالر ارالن اسالاس رارالد ررنامالههالاي آموزشالي ،ارزشالياري فراگيالران و ارزرالاري
سيستمهاي آموزشي دانشجوران و شيوه پذررش و ارتقا هئيت علمي ارن گروهها رازنگري و اصمو شود.
 .19در ارتباحات رينالمللي ره ورژه را آمرركا و غرب ،رارد مراقبت جدي كنيم تا را ترورج خصوصي سازي و نفوذ در
ررنامههاو دولتها ،مقررات و نهادهاي اخمقي و پارههاي مدني آسيب نبينند.
 .11نحوه ررقراري ارتباط و شبكه ارتباحي دانشالگاهها و مسسسالات و مالدرران آمالوزش علالوم پزشالكي كشالور رالا
شركت ها ،كمپانيها و عناصر خارجي تعررف و رراي جلوگيري از نفوذ فرهنگي و سوء استفاده درگالران نظالارت
كافي صورت گيرد .ره ورژه در رحث خصوصيسازي و توسعه دانشگاههاي رينالملل دقت ريشتري الزم است.
 .15در رحث خصوصي سازي آموزش در سطوو مختلف ،قانون اساسي مورد توجه ورژه قالرار گيالرد و از واگالذاري
عجوالنه آموزش و ارائه خدمات سممت ره رخش خصوصي پرهيز شود و قبالل از واگالذاري و توسالعه رخالش
خصوصي نظام پارش و ارزشياري مناسب در رخش متولي استقرار رارد و واگذاريها رالا احمينالان از توانالاري و
ظرفيت انجام كار متقا يان صورت گيرد.
 .12رراي استقرار نظام ارزراري مناسب شاخصهاي ارزشياري مورد نياز تعيين و در كنترل مرتب مأموررتها اهتمام
كامل صورت گيرد.
 .17پيشنهاد مي شود رحث  NCDدر شوراي آرندهنگاري و نظررهپردازي سممت فرهنگسالتان مالورد رحالث قالرار
گيرد.
 .18الزم است در اجراي ررنامه تحول آموزش پزشكي و رراي حفظ و ارتقاي توانمنالدي اسالاتيد در دانشالگاههاي
سطح استاني و مجتمعهاي آموزشي سممت در شهرستانها تمهيدات قانوني الزم صورت گيرد.
 .13در توسعه دانشگاههاي رينالمللي جهتگيري و حركت رگونهاي راشد كه زران فارسي تضعيف نشود و ررنامهها
رگونهاي تدورن و اجراري شود كه زران فارسي رراي مرجعيت علمي شدن هدفگذاري شود.
 .63اعتبار رخشي رسيار حساس است و رارد ساختار و وظالارف آن راله دقالت حراحالي و عمليالاتي شالود .در ررناماله
اعتباررخشي ،افراد و سازمانهاي همسان و توانمند رازوهاي اجراري مناسبي رراي توليت هستنند.
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 .61رارد نظام پذررش دانشجو و استاد و نحوه توانمندسازي نيروي انساني ارائه دهنده خالدمات سالممت در حالرو
تحول ره روشني تعررف شود.
 .66اجراي پارلوت ،اولورترندي مراحل اجراي ررنامه رراي تحقق اهداف تقورت استقمل دانشگاهها و نظام نظارت
رر آنها ،الزم است.
 .69در ررنامه تحول آموزش ،فقط توجه ره ترريت رشتههاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي كافي نيست ،و رارد
تمام رشتههاي مرروط ره سممت ره ورژه سطح مياني در اولورت كار قرار گيرد.
 .61معيارهاي توسعه دانشكدهها و دانشگاهها راز تعررف و رراي اجراي دقيق آنها تمهيدات الزم اندرشده شود.
 .65در تدورن و اجراي ررنامه تحول آموزش ،دو پيوست پاسالخگوري و عالدالت و مرجعيالت علمالي راله عنالوان دو
ماموررت اساسي نظام آموزش رخوري تعررف و ررجسته شود.
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