
 

 

 

 

 

 

 

........................... 

........................... 

........................... 

  /د3604/500

01/07/1398  

  ندارد

............   ����� ��	        ر*() $#"!م/ '&�ون $#"!م  ��ز�� دا��/ دا�� ���م ���� و ����ت ��ا

  

 سالم عليكم

در اعصار مختلف دانشگاه جايگاه ويژه اي در توسعه كشورها داشته و جامعه دانشگاهي در تمـامي كشـورها منشـاء    

آموزش به عنوان رسالت اصلي دانشگاهها از جملـه وظـايف   اثرات و تحوالت در حوزه هاي مختلف مي باشـند.  

وده و ضروري است تا باتوجه ويژه به اين حوزه بسـترهاي اعـتالي آينـده نگارانـه     بحاكميتي و زيربنايي دولت ها 

  كشورها از اين مجرا فراهم گردد.  

دهه هاي گذشته دسـتخوش   حوزه آموزش علوم پزشكي به عنوان متولي تربيت نيروي انساني نظام سالمت كشور در

گام هـاي  تحوالت چشمگيري شده و با برنامه ريزي ها و تالش هاي صورت گرفته ضمن اعتالي كيفي اين حوزه، 

در تمامي سطوح ارائه خدمات سالمت برداشـته   مهمي در راستاي خودكفايي كشور در زمينه تربيت نيروي انساني

  .  ه استشد

به عنوان نقشه راه توسعه آمـوزش علـوم    حول و نوآوري در آموزش علوم پزشكيبرنامه تهمراستا با اين اقدامات، 

در دست اجرا است و تاكنون دستاوردهاي ارزشـمندي را بـراي دانشـگاههاي علـوم پزشـكي       1394پزشكي از سال 

شـده،   با رويكرد آينده نگارانه اي كه در تدوين اين برنامه در نظر گرفتـه داشته است. بدون شك به همراه كشور 

اثرات گسترده آن طي سال هاي آتي در عرصه هاي مختلف نظام سالمت از جمله توليد علـم و ثـروت دانـش    

  نمايان خواهد شد.   بنيان و همچنين ارائه خدمات علوم پزشكي

خدمت حضرتعالي و همكاران محتـرم آن  بهانه اي است تا ضمن تبريك بهار آموزش  98ـ99آغاز سال تحصيلي 

تالش هاي صورت گرفته در راستاي اجراي برنامه هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي تقدير دانشگاه، از 

در تـالش  صيانت از جايگاه دانشگاه و دانشگاهيان و بار ديگر بر لزوم نموده و با يادآوري دستاوردهاي حاصل شده، 

  نماييم.   تاكيدراستاي اعتالي آموزش علوم پزشكي كشور 

تدوين سند برآورد نيـروي انسـاني   گذشته در كنار دستاوردهاي ارزشمند حوزه آموزش از جملـه  در سال تحصيلي 

، راه توسـعه آزمـون هـاي الكترونيكـي    ، اعتباربخشي تمامي دانشگاهها و بيمارستان هاي آموزشي، نظام سالمت

مقال نمي گنجد، حـوزه   و دستاوردهاي متعددي كه ذكر آن در اين هيات هاي ممتحنه و ارزشيابي منطقه اياندازي 

آموزش علوم پزشكي در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاههاي علوم پزشكي با چالش هاي مختلفي مواجه بود كـه از  
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به دليل جم باالي درخواست ها براي انتقال از خارج به دانشگاههاي علوم پزشكي كشور حجمله آن مي توان به 

  وضعيت ارز اشاره كرد.  

ضـمن سـعي در رفـع    و تاكيدات وزير محترم بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي،    ر اتخاذ شده خوشبختانه با تدابي

علـوم   كيفيت آمـوزش مشكل افرادي كه در دانشگاههاي خارجي مشغول به تحصيل بودند، با تاكيد زياد بر موضوع 

و شرايط سخت گيرانـه اي بـراي سـنجش صـالحيت هـاي دانشـي       انتقال،  شرايط عموميپزشكي، ضمن حفظ 

در دانشـگاههاي علـوم    مصاحبه هاي تخصصي بـا ايـن افـراد   حاكم بود كه با انجـام   مهارتي افراد متقاضي انتقال

شناسـايي و  همچنين با همكاري ساير حوزه هاي مرتبط در وزارت بهداشـت تـدابيري بـراي    محقق گرديد. پزشكي 

ورود ايـن افـراد بـه دانشـگاههاي علـوم       مانعدر اين زمينه اتخاذ شد كه  پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي

  پزشكي گرديد.  

ذكر شد، باتوجه به مباحث مطرح شده در  27/06/1398مورخ /د 3541/500همانطور كه پيشتر نيز در مكاتبه شماره 

ضمن توجه دانشگاههاي علوم پزشكي تمامي سطوح در رود مسئولين محترم حوزه آموزش در اين زمينه، انتظار مي

نهايت پيگيري و تالش خود را براي با هوشياري كامل هاي تحولي و ساير برنامه هاي جاري،  به برنامه

احتمالي در تمامي زمينه ها به كار بسته و همچون گذشته گزارش هاي مربوطه را به اين  تخلفاتشناسايي 

   حوزه ارسال فرمايند.

ترم، اميد است در سال پيش رو با برنامـه  ضمن تبريك مجدد سال تحصيلي جديد خدمت همكاران و دانشجويان مح

مشاركت بيشتر اعضاي هيات علمي و دانشـجويان در دانشـگاههاي علـوم پزشـكي     ريزي هاي صورت گرفته و 

  در تمام سطوح نظام سالمت باشيم.   شاهد اجراي اثربخش برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي

  در سال تحصيلي جديد از خداوند متعال خواستارم. توفيق همكاران محترم و دانشجويان عزيز را

       

  

 

  رونوشت

 مديران و دبيران محترم حوزه معاونت آموزشي    - 

  
  

 
  


