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ضمن خير مقدم، حضور مسئولين وزارتي در  ي تحقيقات و فناوريخانم دادخواه تهراني سرپرست اداره در اين نشست

كنند و اهداف خيلي ي پيشرفت كار ميبا انگيزهن جمع اعضاي هيأت علمي يك دانشگاه تيپ سه كه تمامي مسئولين آ

  :وي در ادامه چنين اظهار داشت .كننده دانستبزرگي را درپيش رو دارند را بسيار دلگرم

اي هستيم كه اهداف بلندي را كه دانشگاه تيپ سهگردد به اينيك قسمت از مشكالت اعضاي هيأت علمي دانشگاه برمي

. هاي قبلي دانشگاه را مرتفع سازيمبايد تالش كنيم كه جبران مافات كرده و عقب ماندگيبه شدت . ايمتعريف كرده

ها مهمتر هست، تقريباً وظايف بنابراين عالوه بر وظايف آموزشي، تحقيقاتي كه داريم و بحث فرهنگي كه از هر دوي اين

تواند به روند اين وظايف اجرايي چگونه ميمنتهي متأسفانه اين موضوع كه . ي ما استي همهاجرايي زيادي هم برعهده

يا روند تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي قطعي كمك كند خيلي خوب  ترفيع پايه و ارتقاء رتبه

هم حق مديريت و . يك سري از كارهاي اجرايي كارهايي است كه در چارت سازماني وجود دارد. تعريف نشده است

ولي بعضي از وظايف هست . گيرد و هم كامالً تعداد واحد موظفي آن فرد مشخص استعلق ميحق مسئوليت به آن ت

  .استها متأسفانه تعريف نشده اين. گذاردي فرد ميكند و به عهدهكه دانشگاه به تناسب مشكالتي كه دارد، تعريف مي

يافتن در جمع خرسندي از حضورضمن ابراز  دكتر محققي، معاون آموزشي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيدكتر محققي، معاون آموزشي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 :   اعضاي هيأت علمي دانشگاه و مغتنم شمردن اين فرصت اذعان داشت

ي هيأت علمي، ميان وزارت علوم و وزارت ي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي درخصوص ارتقاء مرتبهنامهآيين

ي قبلي را دربردارد به انضمام نامهي پيشنهادات وزارت بهداشت و تمام محتواي آيين بهداشت يكسان است و همه

شود و الزامي هاي فرهنگي و اجتماعي هيأت علمي را شامل مينامه كه فعاليتهاي جديد من جمله بند يك آيينظرفيت

در . ي هيأت علمي استيعني همه بايد از اين بند امتياز كسب كنند و از ابتداي سال آينده هم مالك ارتقاء مرتبه. است

  هايي دارد كه انحصاري است يعني هيأت علمي مسئوليت. هاي زيادي تعريف شده استنامه ظرفيتاين آيين

ي علمي فرهنگي دانشجو، مديريت ي تدريس، مشاورهجمله وظيفهتواند آن را انجام دهد منغيرهيأت علمي نمي

. و امثال آن هيأت علمي اشاره داردهاي ها و بعد خالقيتپژوهي آموزشي كه به نوآوريآموزشي، رهبري پژوهش، دانش
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در معاونت آموزشي ي مركزي هسته ي ارتقاء، يكنامهپيشنهاد بسيار صريح و مشخص ما اين است كه در ارتباط با آيين

  .دانيممي ي آموزش علوم پزشكيهم مركز مطالعات و توسعهبهترين مكان براي آن را . دانشگاه ايجاد شود
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هاي مازادي كه كه منحصر به مربيان است و براي ارتقاء آنان تعريف حدود سي نفر مربي كه اشاره فرمودند، از ظرفيت

نفر را از اين محل، در سطح  110مان اين است كه بشود بينيپيش PhDامسال هم در كنكور . استفاده نمايند ،شده

تواند به اين كار هاي وزارت علوم ميبعضي از ظرفيت. شوداين ظرفيت در سال آينده حتماً بيشتر مي. كشور جذب كنيم

م كند با تواند قراردادهايي را تنظيهاي ديگر، خود دانشگاه ميدر دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه. اختصاص داده شود

ريزي شما برنامه. هاي تحصيلي است و هر مكانيسمي كه بشودبحث بورس. ها هستندهايي كه مجري اين برنامهدانشگاه

براي ساير اعضاي هيأت . براي همه پروژه و برنامه داشته باشيد. آينده ارتقاء پيدا كنند هاينفر كه در سال 30كنيد براي 

ي هايشان توزيع و تنظيم شود بين آموزش و پژوهش، مشاورهاشيد كه فعاليتي مصوب داشته بعلمي هم برنامه

  توان به د و نميهيأت علمي بايد آن را انجام بده هاي مديريتي و هر نياز و ضرورتي كهدانشجويي، فعاليت

ي كه براي همه ما معتقد هستيم. ي استاد مشاور تصريح داردنامهفرض كنيد آيين. غيرهيأت علمي آن را واگذار كرد

شوند، يا نياز به حمايت بيشتري دارند، بايد استاد مشاور دانشجويان مخصوصاً دانشجوياني كه دچار افت تحصيلي مي
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هاي نه تنها به مطالب تحصيلي و موظف آموزشي بلكه به مطالب فرهنگي، به دغدغه. كننددانشجو را هدايت و حمايت         

ي بحراني است كمك بكنند و دست اين دانشجو را بگيرند و هدايتش كنند به سمتي كه ي دانشجويي كه يك دورهدوره

ر در اختيارات داخلي دانشگاه حدودي هم كه تعريف نشده اگ. بايد هدايت شود و براي اين موضوع امتياز قائل شوند

  .مادي و معنوي شود و جبران گرددگذاري است، ارزش
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گذاري هم بايد بشود و ، ارزشنگاه ما به بحث آموزش اين است كه آموزش يك ارزش است، آموزش يك نور است 

  . گذاري صحه گذاشته شودبايد بر اين ارزش
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قرآن كتاب ما . اين عرف قرآن است. انذار و جاي ديگر بشارت نداشته باشديك صفحه از قرآن را مثال بزنيد كه يك جا 

لذا اين بحث را به . براي دانشجو، براي استاد و براي سايرين. اين بايد در فعاليت دانشجويي، دانشگاهي ديده شود. است

ي ركز مطالعات و توسعهمسئولين مما از . ي ارتقاء استكنم كه محور اين بحث آيين نامهبندي مياين شكل جمع

به تعداد اعضاي ي مركزي ارتقاء اعضاي هيأت علمي شما باشد و هسته ،انتظار داريم كه اين مركز آموزش علوم پزشكي

اي است كه اگر اين يك تالش گسترده. پروژه تعريف كند كه تمام اعضاي هيأت علمي ارتقاء پيدا كنند هيأت علمي

اين هم كه . افتدخواهيم در دانشگاه اتفاق ميرود و هر آن چيزي كه ما ميج جلو ميخوب انجام شود دانشگاه موج مو

. فعاليت آن مثل بذرپاشي است. انتظار است، يك موقعيت و فرصت است و باالخره جنس كار هيأت علمي بركت دارد

هاي چون به هر حال نسبت. اي هم جز اين نيستكند، بالندگي دارد، نمو دارد و اين بايد ديده شود و چارهرشد مي

هيأت علمي باليني همزمان بايستي خدمات باليني . انتظارات زياد است. هاي معيني استدانشجو به هيأت علمي، نسبت

كند كه وقتي مسئوليت تعريف شد، ما ها اقتضا ميي اينهمه. ترين سطح را به طيف وسيعي از مردم ارائه بدهنددر عالي

ي اسالمي بر اساس تقوا و ترس از خداوند تبارك و تعالي و با تقرب به ذات پروردگار، يا علي را هدر يك نظام متعهدان

. گيردكند و هيچ فعاليتي را ناديده نميخداوند هم كمك مي. خواهيم انجام بدهيمبگوييم و برويم به سمت كاري كه مي

ي افتخارات دانشگاه نوشته همه در كارنامه و صحيفههمه نور است و . همه با ارزش است. چه ذكر شود و چه ذكر نشود

شود و اصوالً معناي دانشگاه به ساختمان و چيزهاي ظاهري آن نيست، بلكه به افتخاراتي است كه هيأت علمي كسب مي

د به هر حال ما در خدمت شما هستيم و اعتقا. به همين شرايط دشوراي است كه شما به زباني آن را نقل كرديد. كندمي

  .هاي هيأت علمي پاداش ملموس داده شودداريم كه بايد پاداش داده شود و بر اساس فرهنگ قرآني به تمام تالش

  .كنيمنظام آن را دانشگاه طراحي كند ما هم به آن كمك مي

و متذكر شد يكي از  اشاره نمودبه مشكل كمبود تعداد اعضاي هيأت علمي  الدين حجازي، معاون درماندكتر سيد فخر

وي . است Kجذب نيروهاي متخصص جوان ضريب  ،ويژه در دانشكده پزشكيراهكارهاي افزايش تعداد هيأت علمي به

در زمان دكتر لنكراني وزير سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دكتر براتي رئيس سابق دانشگاه : در ادامه گفت

توانستند قبل از يك سال كه حداقل زماني است كه مي Kصين ضريب علوم پزشكي قم تفاهمي شده بود كه متخص

اما در اين دو سال اخير به سيستم گذشته . وزارتخانه مدنظرش است، هيأت علمي شوند و از خدماتشان استفاده گردد



��    				��ر�������ر�������ر�������ر������������������������ار	 و ������� ���� ���� ���� ����         ��را	��را	��را	��را	    				����������������    �����  �������ار	 و ��  �������ار	 و ��  ������        ، �+*()�ت و &%�ور	 ، �+*()�ت و &%�ور	 ، �+*()�ت و &%�ور	 ، �+*()�ت و &%�ور	 $#�زش$#�زش$#�زش$#�زش ��ار	 و �
 

عرض كردم  هجغرافيايي هستم، خدمت مسئولين درمان وزارتخانمعاون درمان و هيأت علمي تمام وقت  بنده. ايمبازگشته

اگر در شورايي كه هر دو ماه يك بار  .از نظر درماني مشكلي نيست چون از لحاظ دانشگاهي شهر ديگري در قم نداريم

 داخلي زنان، جراحي، مثل عمومي هايرشته در باالخص K درخصوص جذب نيروهاي متخصص ضريبشود، برگزار مي

  .بود خواهد امتنان مزيد گيرد، صورت مساعدتي اطفال و

    :در پاسخ اظهار داشت معاون آموزشي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيمعاون آموزشي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  . باشدشده براي جبران كمبودها در دانشگاه است، مورد توجه وزارتخانه هم مياين نكته كه يك مكانيسم شناخته

ما هم تالش كرديم . هايي مواجه استي درمان هم پاسخگوي نيازهاي درماني است و هم با محدوديتبه هر حال حوزه

نفر پزشك متخصصص داشتيم االن  900ما  84شما مالحظه كنيد سال . ظرفيت تربيت نيروي تخصصي را اضافه كنيم

هاي ها كه مستقيماً وارد دانشگاهنفر از آن 20-30التحصيل داشتيم كه به استثناي نفر فارغ 1600امسال حدود . نفر 2500

خواهيم ي آموزش را اعالم كرديم ولي نميما نظر صريح حوزه. شوندهمه در مناطق محروم توزيع ميشوند، بزرگ مي

اخيراً هم در شوراي معاونين طرح اين مطلب شد و چهار نفر هم . ي درمان اختالل ايجاد شودهاي حوزهدر سياست

يجاني و آقاي دكتر ضيائي اين مطالب را از نظر تعيين شدند كه به اتفاق آقاي دكتر امامي رضوي و بنده و آقاي دكتر الر

  .تأمين نيازهاي علمي دانشگاه برعهده بگيريم
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�r�K CDدا lmnر ر��ÚÛ7 ا�r�K CDدا lmnر ر��ÚÛ7 ا�r�K CDدا lmnر ر��ÚÛ7 ا�r�K CDدا lmnر ر��ÚÛ7 ا�r�K CDدا lmnر ر��ÚÛ7 ا�r�K CDدا lmnر ر��ÚÛ7 ا�r�K CDدا lmnر ر��ÚÛ7 ا�r�K CDدا lmnر ر��ÚÛ7 ا........        
اما مسئوليت داشتن و  ،اين موضع صريح معاونت آموزشي است. هر وقت كه تشخيص داد آن را به كار بگيرد هر جا و

لذا اين . كنداين نيرو هم جايي جز درمان كار نمي. كنيمي درمان را به نيازهاي درماني نفي نميپاسخگو بودن حوزه

  خانه خواهيد داشت به احسن وجه براي تقويت شما هم سعي كنيد از تعاملي كه با وزارت. موضع صريح ما است

دانشجو، يك استاد  10براي مأموريت دانشگاهي مثل قم، به ازاي هر . دانشگاه خود استفاده كنيد اعضاي هيأت علمي

بخشي از آن را هم به اين . سعي كنيد اين كمبود را به سرعت جبران كنيد. نفر كم داريد 50الزم است كه شما حدود 

  درخصوص فراخواني كنوني و ظرفيتي كه وزارتخانه با كمك . دست شما هم باز است. صاص دهيدكار اخت

هاي رياست جمهوري ايجاد كرده، ما بالفاصله در شوراي عالي انقالب فرهنگي مطرح كرديم كه جوابگوي مأموريت

ته بايد پست وجود داشته باشد تا الب. ها هم قول مساعدت را دادند كه ظرفيت بعدي را بدهندوزارت بهداشت نيست، آن

  .كنيماين را ما تسريع مي. شما نيرو جذب كنيد
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  ياي مبني بر تأييد قطعي مصوبهنشدن نامهبه ارسال دكتر كوهپايي معاون آموزش، تحقيقات و فناوري دانشگاه

 :   افزود و داشت اشاره وزارتخانه يتوسعه يحوزه سوي از علمي، هيأت جذب هايمجوز درخصوص دانشگاه امناي هيأت 
دقيقاً جايي كه با كمبود هيأت . باليني هستند نيمينفر هيأت علمي كه قرار است طي دو فراخوان جذب كنيم،  50از 

پروتكلي را  آيا امكان دارد. نفر نتوانيم جذب كنيم 10بيني ما اين است كه شايد بيشتر از علمي مواجه هستيم و پيش

   ؟فراخوان ايجاد كنيمدر  جذب اعضاي هيأت علميرا براي  مضاعف انگيزشي تصويب نماييم تا

هاي مدل. گيري بر خالف نص قانون را نداريمما اصالً حق تصميم: پيشنهاد متذكر شد اين درخصوص دكتر محققيدكتر محققي

دانشگاه شيراز و  نژاد تهران، مدلاز مدل بيمارستان قلب و بيمارستان هاشمي. داريم هابسيار موفقي را در دانشگاه

  ، همه هم رددانشگاه مشهد كلينيك ويژه دا. انداي داشتهچندين دانشگاه مدل اينگونه. دانشگاه مشهد بازديد كنيد

يك ساختمان . شما مطب درست كنيد در داخل دانشگاه. كنند و راضي هستندهيأت علمي هستند، تمام وقت هم كار مي

تأمين  ي شرايط را براي آنانهمه. جا مطب داشته باشندهيأت علمي باليني در آننزديك بيمارستان بسازيد تا اعضاي 

هزاران دردسر و خواهد در مطب با همان درآمدي كه مي. را هم در بيمارستان ادامه بدهند كارهاي درماني بيماران. كنيد

بر خالف نص قانون چيزي را بگذاريم به اما اين كه ما بخواهيم . ، شما برايش رايگان ايجاد كنيدبا مشكالت داشته باشد

در هر فراخوان اعالم كنيد، هر قدر در اين فراخوان جذب نشد در فراخوان  ،ظرفيتي كه داريد با توجه به .شدت مخالفيم

  ها به صورت نهادينه و كلي ضمن اين كه وزارت بهداشت هم براي اين كه اين جاذبه. بعدي، زمينه سازي كنيد

امكانات ايجاد كنيد و اين موضوع بازده هم دارد، يعني براي خود دانشگاه . ي درمان داردهايي در حوزهارائه شود، طرح

  هاي ديگر همان طوري كه خيلي از دانشگاه. گذاري بشوداما بايستي يك مقداري سرمايه. كندهم درآمد ايجاد مي

 .     كنيمي عناوين آن را ما رصد ميبقيه در هر صورت اين بحث را پيگيري كنيد، بازتاب و. دهندانجام مي

 :شده اضافه كردي مباحث مطرحدر ادامه الدين حجازي قائم مقام وزير و رئيس دانشگاهدكتر سيد شمس
در سال گذشته، قريب به . را كاهش دهد كسري درآمدتواند يكي از مباحث مطرح، بحث كلينيك ويژه است كه مي

مستقر است  هاي آموزشيي دانشگاه كه در بيمارستانويژه هايتومان، در كلينيك 1100ويزيت با مبلغ حدوداً  000/200

. التفاوت آن استتومان مابه 000/10 حدود يعني .باشدتومان مي 13000-14000داشتيم كه اين رقم در مطب حداقل 

ها توسط دولت، اين مشكل نمود د از منطقي شدن تعرفهبع. شوداين رقم، مبلغ قابل توجهي است كه به مردم كمك مي

هايي همچون ارتوپدي و چشم پس از سه مرتبه فراخوان، در جذب عضو هيأت علمي در رشته. بيشتري پيدا كرده است

  . كرديمي كلينيك ويژه را پيگيري ميي وزارت دكتر لنكراني دو برابر شدن تعرفهاواخر دوره. با مشكل مواجه هستيم

. قم، همين كلينيك ويژه است در دانشگاه علوم پزشكي تمركز نقاط اصلييكي از  كسري درآمد، در راستاي كاهش
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حصول  ي كشور وچهارم و پنجم توسعهي برنامه اهدافخواهش ما اين است كه اگر قرار است در راستاي تحقق 

 . ي تعرفه تا مطب از طريق كلينيك ويژه كاهش يابدرضايتمندي بيشتر اقدام وسيعي صورت گيرد، فاصله
انتخاب سياست در : معاون آموزشي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در بخش ديگري از سخنان خود گفت

  . گيردبحث تعرفه، در بحث بيمارستان دولتي و در بحث هيأت علمي، با درنظر گرفتن منفعت و مصالح مردم انجام مي
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ي ابزار و امكاناتي كه در اختيار دارند، از اعضاي هيأت علمي حمايت در عين حال مسئولين موظف هستند كه با همه

ي دانشگاه براي هيأت علمي فقط بحث رآمد، موقعيت پيشرفت تأمين كنند و آوردهبرايشان موقعيت كار، موقعيت د. كنند

ي به هر حال با درنظر گرفتن همه. مادي نيست و بحث جايگاه معنوي و ارزشي هيأت علمي در رأس قرار گرفته است

ماند، در ارتباط با مشكالتي كه باقي مي .شما هم پايبند باشيد .وقتي تأكيد كرده استقانون روي بحث تمام ،مصالح

از ظرفيت . از ظرفيت جذب هيأت علمي به طور طبيعي استفاده شود. كنيممذاكره و بحث كرده و راهكار آن را پيدا مي

شده و برحسب طرح شده را درست، حسابمجوز اخذ 60شاءاهللا برداري شود كه انفراخوان بعدي در اسفندماه نيز بهره

هاي تحصيالت تكميلي و علوم پايه هم پيشرفت خواهيد در قسمتاگر مي. ي دانشگاه تكميل نماييدپنج ساله يتوسعه

شوراي مركزي جذب با حفظ . كنيمما هم تا حد امكان همراهي مي ........�AB ß�Ý0م ���AB Ê îم éêë �iìí�K ��د�AB ß�Ý0م ���AB Ê îم éêë �iìí�K ��د�AB ß�Ý0م ���AB Ê îم éêë �iìí�K ��د�AB ß�Ý0م ���AB Ê îم éêë �iìí�K ��د�AB ß�Ý0م ���AB Ê îم éêë �iìí�K ��د�AB ß�Ý0م ���AB Ê îم éêë �iìí�K ��د�AB ß�Ý0م ���AB Ê îم éêë �iìí�K ��د�AB ß�Ý0م ���AB Ê îم éêë �iìí�K ��دداشته باشيد، 

ي و راهنمايي است، جاي اضافه كردن است و انتخاب عادالنهقانون، روح قانون، نص قانون، در جايي كه جاي انعطاف 

ما معتقديم اين ظرفيت . دهدها و به نفع هيأت علمي ابتكار به خرج ميشود، هميشه به نفع دانشگاهدار نميافراد خدشه

  .شاءاهللا به تدريج و ظرف دو يا سه فراخوان پر خواهد شدان

  : در طرح موضوعي ديگر بيان داشت فناوري دانشگاهدكتر كوهپايي معاون آموزش، تحقيقات و 

ي سالمت وجود دارد كه بارها و ي پزشكي در سطح استان در حوزهي رشتهآموختهدانش 800در حال حاضر حدود 

خدمت حضرتعالي اين موضوع را چند مرتبه مكاتبه كرديم . اندبارها متقاضي برگزاري آزمون دستياري در استان قم بوده

هم قول مساعدت داديد، منتهي به خاطر مشكالتي كه سال گذشته پيش آمده بود، برگزاري اين آزمون نسبت به  و شما

چند مرتبه موفق ي برگزاري كه تجربهپذير باشد، به دليل اينما اين است كه اگر امكان تقاضاي. شد گذشته هم متمركزتر

اند، همكاران حضرتعالي در سطح وزارتخانه امكانات را تأييد كردهآزمون كارشناسي ارشد را در سطح استان داريم و 

  .آزمون دستياري را در قم داشته باشيم
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سال گذشته با توجه به . شودهاي هر آزمون در ذيل همان آزمون طراحي ميسياست: در پاسخ گفت دكتر محققيدكتر محققي

ها انجاميد، اما براي امسال هنوز دن حوزهشگيري انجام شد كه مقداري به محدودهاي موجود، اين تصميممحدوديت

  . شاءاهللا اين پيشنهاد را منعكس خواهيم كردگيري نشده است، انتصميم

  : به طرح مشكالت اين دانشكده بدين شرح پرداختي پيراپزشكي آقاي شعوري سرپرست دانشكدهدر ادامه 

ي در دانشكده. مند يك مساعدت ويژه استي پيراپزشكي نيازدر تسريع روند جذب اعضاي هيأت علمي، دانشكده

دانشجو اين  10دانشجو در حال تحصيل هستند كه با احتساب هر يك عضو هيأت علمي به ازاي  418پيراپزشكي 

ي مشكل عمده. عضو هيأت علمي دارد 2عضو هيأت علمي داشته باشد، اما در حال حاضر تنها  41بايست دانشكده مي

هاي جديد كارشناسي اتاق عمل و كارشناسي پيراپزشكي با آن مواجه هستيم، تعريف رشتهي ديگري كه در دانشكده

درخصوص موضوعات . باشدها ميدر قالب كارداني فوريت 115هوشبري و مشكالت ناشي از جذب پرسنل اورژانس 

ي در ارتباط با دو رشته .سري ابهامات وجود داردها، يكنياز دروس اين رشتهها حتي در در مورد پيشدرسي و سرفصل

كارشناسي اتاق عمل و هوشبري، بزرگترين مشكلي كه با آن مواجه هستيم، تعداد زياد پذيرش دانشجوو محدوديت 

ي هيأت علمي دارند، سال سابقه 8-10ي ديگر درخصوص اعضاي هيأت علمي كه نكته. فضاي فيزيكي اتاق عمل است

ب كنند، اگر در هيأت جذب يا هيأت گزينش، دستورالعمل خاصي براي امتيازات پايه را كس %70تصويب شده كه 

اند، گذاشته شود خيلي مشغول به خدمت شده 83تسهيل فرايند تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي كه قبل از سال 

هاي عمده فعاليت آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشكده. ي آموزشي هم اشاره كنمدر آخر به يك نكته. مطلوب است

ساعت، معادل يك واحد محسوب  34ي فعلي، هر نامهدر آيين. پرستاري و مامايي و پيراپزشكي، كارآموزي باليني است

در حالي كه اگر براي عضو هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي كارآموزي درنظر گرفته شود، در حقيقت فرصت . شودمي

  ك بار آموزشي بسيار سنگين به اين همكاران تحميل يعني ي. پژوهش از اين همكاران هيأت علمي سلب شده است

واحد  2يعني هر يك واحد كارآموزي معادل . شدساعت يك واحد محاسبه مي 25ي قبلي هر در آيين نامه. شودمي

ها هم يك توجهي بشود و نظر مساعدتري داشته باشند كه پيشنهاد ما اين است كه به تيپ دانشگاه. شدمحسوب مي

    .          خواهند بار آموزشي را به عهده بگيرند، بتوانند پژوهش را هم دنبال كننده ميهمكاراني ك

  هاي خود درخصوص موارد در ادامه به تشريح ديدگاه معاون آموزشي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيمعاون آموزشي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 :ي پيراپزشكي پرداخت و اظهار داشتشده از سوي سرپرست دانشكدهمطرح
چون سطوح . بت بين جذب هيأت علمي و تعداد دانشجو، در همه جا نبايد اين نسبت حاكم باشددر بحث تعادل نس

و  PhDي كارداني و كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري عمومي و دكتري تخصصي، براي دوره. متفاوت است

يعني يك بخشي . نفر است 4نفر به ازاي هر  1مثالً در بحث تخصص كف نسبت، . ها كامالً متفاوت استامثالهم، نسبت
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 پذيرشتوانند مي دستيارهاي مختلف دستياري، حداكثر سه كه مجموعاً سه نفر هيأت علمي دارد، در هر سال از سال

مقدار . دهدبه آن بخش هشدار مي رششود، شوراي گستاگر اين نسبت مخدوش . نفر بشود 12شوند كه در نهايت 

  .روزي هيأت علمي باليني براي يك نفر دستيار تعريف شده استگذاري شبانهوقت

2Ü�� ßìïð ?<=� را 	2 دا���0Üèا�ñò ó �r�K �Õ9ر دا�ab م ای�م $#�زش��ô 7 ی��K �iìí�K �FGB تH��2Ü�� ßìïð ?<=� را 	2 دا���0Üèا�ñò ó �r�K �Õ9ر دا�ab م ای�م $#�زش��ô 7 ی��K �iìí�K �FGB تH��2Ü�� ßìïð ?<=� را 	2 دا���0Üèا�ñò ó �r�K �Õ9ر دا�ab م ای�م $#�زش��ô 7 ی��K �iìí�K �FGB تH��2Ü�� ßìïð ?<=� را 	2 دا���0Üèا�ñò ó �r�K �Õ9ر دا�ab م ای�م $#�زش��ô 7 ی��K �iìí�K �FGB تH��2Ü�� ßìïð ?<=� را 	2 دا���0Üèا�ñò ó �r�K �Õ9ر دا�ab م ای�م $#�زش��ô 7 ی��K �iìí�K �FGB تH��2Ü�� ßìïð ?<=� را 	2 دا���0Üèا�ñò ó �r�K �Õ9ر دا�ab م ای�م $#�زش��ô 7 ی��K �iìí�K �FGB تH��2Ü�� ßìïð ?<=� را 	2 دا���0Üèا�ñò ó �r�K �Õ9ر دا�ab م ای�م $#�زش��ô 7 ی��K �iìí�K �FGB تH��2Ü�� ßìïð ?<=� را 	2 دا���0Üèا�ñò ó �r�K �Õ9ر دا�ab م ای�م $#�زش��ô 7 ی��K �iìí�K �FGB تH��........        
نفر هيأت  1نفر دانشجو  20ممكن است به ازاي . ي كارشناسي آزمايشگاه بدين صورت نيستاين نسبت براي دوره

ي پنج ساله ديگر چنين فرصتي براي نفري كه به احتمال قريب به يقين ممكن است در برنامه 60اين . علمي تعريف شود

درخصوص  ........ا	 ��� Ëõ^ا?<=� �ß£�Þ ��دا	 ��� Ëõ^ا?<=� �ß£�Þ ��دا	 ��� Ëõ^ا?<=� �ß£�Þ ��دا	 ��� Ëõ^ا?<=� �ß£�Þ ��دا	 ��� Ëõ^ا?<=� �ß£�Þ ��دا	 ��� Ëõ^ا?<=� �ß£�Þ ��دا	 ��� Ëõ^ا?<=� �ß£�Þ ��دا	 ��� Ëõ^ا?<=� �ß£�Þ ��دداCpداCpداCpداCpداCpداCpداCpداCpاي كه الزم هست، دانشگاه پيش نيايد، درست انتخاب شوند و به اندازه

از . هايي كه ارتقاء پيدا كرده است از كارداني به كارشناسي هم باز از نظر هيأت علمي اين موضوع صائب استرشته

هايي كه دانشگاه اعالم عقيده هستيم كه بايستي سازمان سنجش ظرفيتها، ما هم با شما همي مسائل مثل ظرفيتنظر بقيه

هاي ما، متأسفانه باز ها و پيگيريلي به داليل گوناگون و عليرغم تالشو. كند را رعايت كندو وزارتخانه كارشناسي مي

كاري كه در پيش داريم، تحليلي است از اين وضعيت در كل كشور، و يك . ها رعايت نشدهم در اعالم اين نسبت

ر داشت و ي قبل رئيس سازمان سنجش حضواي كه اين بار بايد خود وزير علوم، شركت داشته باشد، چون دفعهجلسه

ها را ما بايد اطالعات را از سطح كشور استخراج كرده، همين تحليل. به تعهداتي كه به وزارتخانه دادند، پايبند نبودند

اما آن چيزي كه داخل دانشگاه است، اين است كه . شده داشته باشيمهاي بعدي را حسابشاءاهللا ظرفيتانجام دهيم تا ان

  . در اختيارتان هست، استفاده كنيدهايي كه ي ظرفيتشما از همه
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  .روز داير هستندهاي باليني بيمارستاني، شبانهها، بخشCCUها، ICUبسياري از 
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جموعه را به هر حال بايستي بتوانيد اين م. فضاي بهتر تعريف گردد. هاي آموزشي كار بيشتر توليد شودبراي بيمارستان

به هر . هاي ديگر هم بايد استفاده كردهاي خارج از دانشگاه چه در داخل شهر و چه دانشگاهاز ظرفيت. آموزش دهيد

  .ريزي طوري باشد كه آن آموزش استاندارد به اين دليل مخدوش نشودحال بايستي برنامه
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هر نفر يك فرمول خاص الزم . كندشرايط فرق ميگونه كه توضيح دادم، براي ارتقاء هيأت علمي در سطح مربي همان

يا . ي آموزش علوم پزشكي وارد اين ميدان شودپيشنهاد بنده به طور صريح اين است كه مركز مطالعات و توسعه. دارد

هيأت علمي رسيدگي شود  امورمخصوص هيأت علمي تعريف شود تا به ي مركزي هستهي آموزش، يك در حوزه

ي براي هر هيأت علمي يك پرونده. ي آموزش علوم پزشكي بگنجانيدفيت مركز مطالعات و توسعهمنتهي آن را در ظر

ي دانشگاه باشد و هيأت رئيسه و مسئولين مشكالت اين عزيزان را ترين پروندهارتقاء اختصاص دهيد و واقعاً اين فعال

اي در جايي ديگر بايد از ظرفيت وزارتخانهرفع اين مسائل در يك جا در اختيارات داخلي دانشگاه است و . حل كنند

در جاي ديگر . اي براي رشد ارتقاء خود داشته باشديك جا خود هيأت علمي داوطلب است كه برنامه. استفاده شود

هيأت علمي . ي آموزشي ارائه داد و كارنامه را پر كردبايستي در داخل دانشگاه كار توليد كرد، فضا ايجاد كرد، برنامه

  ترين كارهاي عالم را در دانشگاه انجام بدهيم، اما بازتاب ما اگر عالي. كار نو دارد را به حساب بياوريد كه يك

ما در زمان . من از مسائل شخصي خودم استفاده كنم. نداشته باشد و جايي ثبت علمي نشود، كسي نخواهد دانست

  آمد، خدا ما را هدايت بخش بود يعني از ما برنميلهامجنگ، يك ابتكاراتي را به خرج داديم كه در زمان خود واقعاً ا

اند در يك تازه به فكر افتاده. داندها ثبت نشده و كسي نميولي بسياري از اين. كرد كه اين كار را انجام دهيممي

اند، بودهها را ثبت و ضبط كنند و در تالش هستند كه افرادي در آن دوران ي دفاع مقدس اينجايگاهي، به اسم موزه

ما همه معتقديم كه تمام اين . داندهايي است كه اگر ثبت نشود، كسي نميها نكتهاين. بيايند و اين اطالعات را ثبت كنند

  زحمات، ابتكارها، در سطح مديريت، در سطح بخش آموزش، نوآوري آموزشي، پژوهش، تبديل كردن تمام اين 

يكي از مطالعاتي كه در بخش آموزش، خيلي مهم . زشي، بسيار بااهميت استشود به مستندات آموهايي كه توليد ميداده

چقدر . ها هستيمآيند، ما مسئول سالمتي آنشهر مي اين نفر به 000/000/18. هاي مهاجر استاست، مطالعه روي جمعيت

نفر سرويس  000/000/18به  داند كه اين دانشگاهها مطلب بنويسيم؟ اگر ننويسيم چه كسي در دنيا ميتوانيم روي اينمي

خواهد، تالش مضاعف ها را بايستي واقعاً ابتكار به خرج داد، همت عالي ميداد؟ چه حجم وسيعي از كار است؟ اين

هاي سري مخاطباي است، واقعاً توجه به يكهاي حكيمانهخواهد، سخناني كه مقام معظّم رهبري فرمودند، بحثمي

قدم شويد، ها نكته است، ما انتظار داريم كه روي اين موضوع پيشاين. ز آن استفاده كنيمخاصي مثل ما است، كه بايد ا

نفري هيأت علمي كشور،  000/13-000/14ي اگر ساليانه از همين مجموعه. ي شما را به بقيه معرفي كنيمبعد ما نمونه

. ورت سيالبي عظيم علم توليد خواهيم كردصدر بخش سالمت، به ،سازي و منتشر كنيممستند مطالب مرتبط با سالمت را

ها را تبديل كنيم به يك جريان استاندارد روزآمدي كه در جايي هم رصد شده و حتماً در موعد به تنها بايستي اين

گذاري شود، هم در كنيم يعني سعي ما بر اين است كه هم ارزشها حمايت مياز اين نوع برنامه. محصول تبديل شود

ي اختصاصي تعريف اي براي آن بودجه درنظر گرفته شود، هم براي موارد خاص آن بودجهاي و بودجهمهمفاهيم برنا
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المال اسالمي در گذاري بيتبه هر ترتيب، يك سرمايه. ي ويژه اختصاص يابدهاي آن بودجهشود، هم براي زيرساخت

    .  برداري شودجايگاهي به اسم دانشگاه وجود دارد كه بايد از آن بهره

ي اين پيشنهاد خردمندانه: در تأييد فرمايشات دكتر محققي اظهار داشت الدين حجازي، رئيس دانشگاهدكتر سيد شمس

ي جداگانه براي هر عضو هيأت علمي ي آموزش علوم پزشكي، يك فايل و برنامهشما كه در مركز مطالعات و توسعه

طور كه همان. مطرح شود سفر باشد كه اين راهكارهاي اجراييتهيه شود، خيلي جالب است و شايد از بركات اين 

  فرموديد، اگر هر هيأت علمي يك پله ارتقاء يابد بركات فراواني خواهد داشت، در بحث پژوهشي هم روي پيشنهاد 

  .داده شده در شوراي سياستگذاري سالمت بحث و تبادل نظر خواهيم كرد

    :  به تبيين بعضي از مسائل موردنظر خود پرداخت و گفت گروه علوم پايهدر ادامه دكتر حائري بيوشيميست و مدير 
ي كارشناسي ارشد بيوشيمي بازديد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از دانشگاه علوم پزشكي قم به منظور ايجاد رشته

اين موضوع با استدعا دارم كه . كه خوشبختانه با موافقت كامل دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مواجه شد انجام شد

  ي اختصاص بودجهمورد بعدي، . پشتيباني كامل مواجه شود و ايجاد اين رشته از طرف وزارتخانه حمايت گردد

است  مراكز پژوهشي در دانشگاهاندازي مورد ديگر درخواست راه. است گاههاي دانشقابل توجه براي تجهيز آزمايشگاه

ر مقام معظم رهبري به وزارتخانه ارسال شد اما در حال حاضر مسكوت ي دفتنامهكه سه سال پيش به انضمام موافقت

كنم اين مسئله در وزارتخانه پيگيري شود و اگر الزم باشد ما هم از از جناب آقاي دكتر محققي خواهش مي. مانده است

  .هاي الزم را انجام دهيمطرف دانشگاه پيگيري

    :     شده به تبيين نكاتي بدين شرح پرداختدر خصوص مسائل مطرح دكتر محققيدكتر محققي
تر هست در نزديكو تحقّق ي بيوشيمي، دانشگاه يك رشته را كه به شدن در مورد ايجاد مقطع كارشناسي ارشد رشته

خانم دكتر نخعي رئيس شوراي . ها در قم حضور دارندگذاريامروز تمام عوامل تأثيرگذار اين پايه. دستور كار قرار دهد

هم ي مركزي هسته ارتباط با اين مجموعه حفظ شود و يك. ش، آقاي دكتر رضائيان، آقاي دكتر قاضي، همه هستندگستر

ي حمايتش را متمركز كند كه اين رشته ايجاد دانشگاه هم همه. ها در وزارتخانه، تعريف گرددبراي پيگيري اين بحث

زبان با شما و هماهنگ با شما اعتقاد به ما هم هم. ترتيب ي علوم پايه هم به همينهاي بعدي و بقيهشود، سپس رشته

هايي كه تجهيز آزمايشگاه در حد وسعي كه هست با برنامه. گذاري روي اين بخش داريمي علوم پايه و سرمايهتوسعه

گر نيست و هاي ديي كار متفاوت از رشتهدر بحث مركز تحقيقاتي هم شيوه. تواند انجام بدهد، پيگيري شوددانشگاه مي

ي اين بحث دارد، به عنوان يك پروپوزال مايهچه كه دانشگاه به عنوان دستآن. بايد در شوراي گسترش تصويب شود

� ¼��ور�T        .ي معاونت تحقيقات و فناوري ارسال كندبايد تنظيم و به حوزه�^�Tور��¼ ��^�Tور��¼ ��^�Tور��¼ �� ¼��ور�Tاز $از $از $از $����	 د`_^ 	 د`_^ 	 د`_^ 	 د`_^ ������������� د� د� د� د�����ت ��د u óا	 �Kزدی� °�ت ��د u óا	 �Kزدی� °�ت ��د u óا	 �Kزدی� °�ت ��د u óا	 �Kزدی� °����^��^�Tور��¼ ��^�Tور��¼ ��^�Tور��¼ �. . . . . . . . از $از $از $از $����	 د`_^ 	 د`_^ 	 د`_^ 	 د`_^ ������������� د� د� د� د�����ت ��د u óا	 �Kزدی� °�ت ��د u óا	 �Kزدی� °�ت ��د u óا	 �Kزدی� °�ت ��د u óا	 �Kزدی� °����^�
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اين تبديل به . با ايشان تعامل داشته باشيد. ي عملياتي راجع به تحقيقات دارندهوشمندانه هاي بسياردكتر قانعي ديدگاه

هايش يادداشت كند و اگر ي پشتيباني نهايتاً بتواند در رديف بودجهحوزه. يك طرح شود و از اين مجرا وارد بشود

در نهايت در شوراي گسترش به تصويب كند، اين كار بايد در پژوهش بررسي و تصويب شده و حمايت  اي آمدبودجه

به هر تقدير . ها را جذب كنيدكه اين مركز رسماً وارد جريان شود، از هر محلي كه مقدور است حمايتبراي اين. رسد

ما . ها، به همت عالي و كار مضاعف احتياج است كه ما هم از شما انتظار داريمرسد براي عملياتي شدن ايدهبه نظر مي

        ........�� �Kی� ر�K ���%� �rی� ر�K ���%� �rی� ر�K ���%� �rی� ر�K ���%� �rی� ر�K ���%� �rی� ر�K ���%� �rی� ر�K ���%� �rی� ر�r �%�ا2Í، اا2Í، اا2Í، اا2Í، ا����د دار2Í � ا}�د دار2Í � ا}�د دار2Í � ا}�د دار2Í � ا}�ا2Í، اا2Í، اا2Í، اا2Í، ا����د دار2Í � ا}�د دار2Í � ا}�د دار2Í � ا}�د دار2Í � ا}��� uا	 °�� uا	 °�� uا	 °�� uا	 °����^���ت C�Â��è^���ت C�Â��è^���ت C�Â��è^���ت u ��C�Â��èا	 °�� uا	 °�� uا	 °�� uا	 °����^���ت C�Â��è^���ت C�Â��è^���ت C�Â��è^���ت �6C�Â��è ا}��6 ا}��6 ا}��6 ا}��6 ا}��6 ا}��6 ا}��6 ا}�. وسعمان واقعاً حمايت خواهيم كردهم در حد 

        Cار دادÄÅ ß£�Cار دادÄÅ ß£�Cار دادÄÅ ß£�Cار دادÄÅ ß£ن را 7 او$ن را 7 او$ن را 7 او$ن را 7 او�����$Cار دادÄÅ ß£�Cار دادÄÅ ß£�Cار دادÄÅ ß£�Cار دادÄÅ ß£ن را 7 او$ن را 7 او$ن را 7 او$ن را 7 او�����$�� Cد��Î�� Cد��Î�� Cد��Î�� Cد��Î²-  �د�6ن 23 ا²-  �د�6ن 23 ا²-  �د�6ن 23 ا²-  �د�6ن 23 ا����yyyy���� ²-  �د�6ن 23 ا²-  �د�6ن 23 ا²-  �د�6ن 23 ا²-  �د�6ن 23 ا������Îد��Î�� Cد��Î�� Cد��Î�� CدC ��ا2Í، از ا��ÚÛرات و ا2Í، از ا��ÚÛرات و ا2Í، از ا��ÚÛرات و ا2Í، از ا��ÚÛرات و yyyy���� . ها را هم شما به عمل بياوريدساير ظرفيت        ........��2Ü��2Ü��2Ü��2Ü��2Ü��2Ü��2Ü��2Üا2Í، از ا��ÚÛرات و ا2Í، از ا��ÚÛرات و ا2Í، از ا��ÚÛرات و ا2Í، از ا��ÚÛرات و 

در اولين فرصت، وقتي طرح شما به وزارتخانه . اراده كنيد. مصصم باشيد. ايجاد كنيد حتماً قادر خواهيد بود اين مركز را

جا ي شما به معاونت تحقيقات رفته باشد، در آنبرنامه. و هيأت علمي شما آماده باشدبودجه . آيد كامالً آماده باشدمي

  . شاءاهللا انجام خواهد شدا جلو باشد، انكاره ي اينها بازديد كرده باشند، همهاش تشكيل شده باشد، آنپرونده

  ، بر لزوم گسترش مقاطع تحصيالت تكميلي دكتر ايزانلو عضو هيأت علمي گروه بهداشت محيطي جلسه، در ادامه

    :  به منظور تسريع در ارتقاء جايگاه فعلي دانشگاه تأكيد كرد و افزود
هاي مثل كند، چون در رشتهتكميلي داشته باشيم كفايت نميي بيوشيمي را در مقطع تحصيالت اين كه ما بتوانيم رشته

ها را به ي رشتهتوان بقيههاي مادر ميبا كمك دانشگاه. هاي پيراپزشكي، اين پتانسيل وجود داردپرستاري، مامايي، رشته

. ت كشورهر دانشگاهي اگر بتواند يك قدم پيشرفت كند يعني چندين قدم كمك به پيشرف. همين صورت گسترش داد

ي پزشكي زابل هم از همانطور كه از دانشكده. كنم حمايت وزارتخانه در اين زمينه خيلي الزم استبنابراين فكر مي

هاي مختلف، حمايت شد، لحاظ هيأت علمي و هم از لحاظ موافقت و صدور مجوز براي مقاطع تحصيالت تكميلي رشته

ها در سطح باالتر براي دانشگاه ما هم اتفاق اگر اين حمايت. ابل شدكه منجر به ارتقاء آن به دانشگاه علوم پزشكي ز

شود و هم درخصوص پيشنهادهايي كه براي بيفتد هم از لحاظ اعطاي مجوزهايي كه براي جذب هيأت علمي صادر مي

    . شود، بسيار مطلوب استمقاطع تحصيالت تكميلي داده مي

  . ها است كه اعالم شده استدانشگاه بنديرتبهها، ارتقاء دانشگاهبه هر حال ادبيات : در پاسخ گفت دكتر محققيدكتر محققي

اگر يك دانشگاهي كه در وضعيت فعلي به عنوان دانشگاه تيپ . شودرتبه انجام ميهاي همهم در بين دانشگاهبندي رتبه

رسد، در آن مسير در آينده دانشگاهي تيپ سه رتبه بياورد يا به تراز دانشگاه تيپ دو ببندي رتبهشود، در سه محسوب مي

  هستيم كه بخش  اردرخصوص تحصيالت تكميلي هم توضيحات كافي داده شد، ما فقط اميدو. راه ارتقاء باز هست
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ي مدل توسعه. شوراي گسترش هم شوراي به شدت همراهي است. دانشگاهي آن در داخل دانشگاه عملياتي شودداخل 

ي هماهنگ شدن با آن زميني را در دانشگاه باز كنيد، تا با ادبيات و نحوهسند آمايش سر. هدفمند هم طراحي شده است

    .   شاءاهللا توسعه را در آينده شاهد باشيمان. آشنا شويد

از روند طوالني دريافت پاسخ استعالم درخصوص گزينش  در سخناني استاد گزينشي آقاي سپهوندي، مسئول دبيرخانه

در بخش ديگري از  معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيمعاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. اعضاي هيأت علمي انتقاد كرد

     :شده گقتسخنان خود در ارتباط با موضوع مطرح
يك ماه بايد عرض پرونده در وزارت بهداشت در كه بر مبناي آن، هر  ايمتعريف كرده يدر وزارت بهداشت فرآيند

در سال گذشته  وزارتخانههيأت جذب . شودداده ميبه نفع هيأت علمي رأي  و در غير اين صورت تعيين تكليف بشود

اگر تعريف  .داده شوددو ماه جواب عرض اي كه ثبت شد در شما هم تعريف كنيد كه پرونده. به اين صورت عمل كرد

  . رأي بدهيدنشد به نفع هيأت علمي 

در : چنين اظهار داشتدر سخناني ايننيز  دانشجويي خانم مهران، عضو هيأت علمي مامايي و سرپرست كميته تحقيقات

 دانشگاهدر التدريسي مبلغ حقشدن زماني با اضافه .داريم ت زياديمشكال باليني توانمند براي آموزش هايمربيجذب 

بعضي توانيم از تجربيات نميو اي براي همكاري ندارند انگيزههيچ كدام از پرسنل  در حال حاضرشد، اما ميمشكل حل 

ها التدريسيكه مبلغ حق استدعاي من اين است .در امر آموزش استفاده كنيم ،سابقه كار زيادي دارندكه از اين پرسنل 

در موضوع ديگري كه مطرح است . ي اين افراد استفاده كنيماي شود تا بتوانيم از تجربهكه انگيزه ايافزايش يابد به گونه

هاي اجرايي كار بسيار زيادي را بعضي از پست .كه اعضاي هيأت علمي به عهده دارند است هاي اجراييمورد پست

هاي پسترم در صورت امكان در مورد از محضر شما تقاضا دا. ايمبازماندههاي پژوهشي فعاليتطوري كه از طلبد، بهمي

ي ديگري كه مسئله. درنظر گرفته شود امتياز پژوهشيمعادل بحث ترفيع و ارتقاء، است در اجرايي كه وجودشان الزامي 

    شود؟     ي دوركاري شامل حال اعضاي هيأت علمي ميبپرسم اين است كه آيا قضيه محضر شمااز  خواهممي

دانشگاه  .است در بحث تنظيم ساعات كار تمام اختيارات در داخل دانشگاه تعريف شده :بيان داشت دكتر محققيدكتر محققي

 .ها اين موضوع را تنظيم كندو كيفيت كاري، هماهنگ با ساير دانشگاهاولويت  كاري،بايستي با درنظر گرفتن ساعات 

  . ها بايد در هيأت امنا بحث شودهاي اداري به راحتي قابل حل و فصل است، بعضي از آنبعضي از امور در قسمت

انساني، استخدام افراد جديد و جبران نيروي . به هر حال هر نوع مشكلي وجود دارد بايستي در دانشگاه تدبير شود

و  دهي ارتقاي هيأت علمي در دانشگاه بازخواني شمبناي آيين نامهكه سازي پيشنهاد داديم در موضوع معادل. امثالهم

ي آموزش علوم شود و در مركز مطالعات و توسعههاي كاري تعريف پروندهو براي آن پروژه و استخراج  هاي آنظرفيت

اي براي ارتقاء تعريف شود، هر جايي هم كه كدام از اعضاي هيأت علمي، مخصوصاً مربيان، پرونده پزشكي هم براي هر
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دوركاري، هيأت علمي بايد حضور داشته درخصوص . شودميالزم بود در وزارتخانه همراهي و هماهنگي كافي انجام 

ر اين كند كه دهست، معنا پيدا مي مفهوم هيأت علمي در جايي كه دانشجو حضور هيأت علمي در صحنه است،. باشد

براي كارهاي اداري و كارهايي است  ........دوردوردوردور�����ر	 uا	 ا�IJ	 ��Hت �Q �FGBر	 uا	 ا�IJ	 ��Hت �Q �FGBر	 uا	 ا�IJ	 ��Hت �Q �FGBر	 uا	 ا�IJ	 ��Hت �ã����Q �FGBم h%�ا�T �5ارد�ãم h%�ا�T �5ارد�ãم h%�ا�T �5ارد�ãم h%�ا�T �5ارددوردوردوردور�����ر	 uا	 ا�IJ	 ��Hت �Q �FGBر	 uا	 ا�IJ	 ��Hت �Q �FGBر	 uا	 ا�IJ	 ��Hت �Q �FGBر	 uا	 ا�IJ	 ��Hت �ã����Q �FGBم h%�ا�T �5ارد�ãم h%�ا�T �5ارد�ãم h%�ا�T �5ارد�ãم h%�ا�T �5ارد .موضوع هم بايستي لحاظ شود

    . ولي حضور مقيم هيأت علمي الزم است. تواند از خانه هم انجام شودكه با تكنولوژي مي

 اندازي مراكز تحقيقاتيضمن اشاره به نقش مؤثر راه ،عامل بيمارستان شهيد بهشتيدكتر پرهام، عضو هيأت علمي و مدير 

هاي تيپ سه خواستار تسهيل شرايط ايجاد اين مراكز در دانشگاه ي آموزش و پژوهش دانشگاهدر توسعه بيمارستاني

در بخش پاياني سخنان خود اظهار  معاون آموزشي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكيمعاون آموزشي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .علوم پزشكي قم شد

به عنوان  .بازديد داشته باشيد هايي كه در مراكز هستكنيم از چند مركز تحقيقاتي مشابه در بيمارستانتوصيه مي: داشت

در . مركز تحقيقاتي مهم وجود دارد 7-8در بيمارستان شريعتي  و 14در بيمارستان امام خميني تهران قريب  مثال

ها را كه در شرايط بيمارستان شما يكي از اين. دانشوري مراكز تحقيقاتي به پژوهشكده تبديل شده استبيمارستان مسيح 

در اين بحث هم را نوآوري نوعي . هم هست، تعريف كنيد دانشگاههاي بهداشتي شما موضوعيت دارد و جزء اولويت

توانيد مركز تحقيقاتي شود مطمئناً ميگاه اضافه ميگيرد و با ظرفيتي كه در آينده به دانششكل مي اين حتماً. لحاظ كنيد

     .جلسه با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد به پايان رسيد. باليني مفيدي را داشته باشيد

 

 


