
 مقدمھ

شك  بدون سالمت نظام در تحول
تواند  مي كشوري ھر در كھ است اقداماتي اثرگذارترین و گترین بزر از كيی

نمایان زندگیمردم شئونات در تحول این آثار كھ آنجا تا گردد، جامعھ آن در پایدار توسعھ و رشد ضامن
  .نمود خواھد فراھم را جامعھ رضایتمندي وموجبات شده 

م تأمین و تربیت وظیفھ كھ است سالمت عالي آموزش نظام اعتالي گرو در تحول این اھداف تحقق اما
نابع 

بھداشت،درما وزارت آموزش حوزه نقش لذا .دارد عھده بر برنامھ این اجراي براي را كارآمد انساني
آموزش  و ن

ام بھ تا كھ چند ھر .بود خواھد اثرگذار و پررنگ نقشي درمان، و بھداشت ھھاي حوز كنار در پزشكي
نظام  نیز روز

 بستر در علمي ھیأت عضو ھزار18 حدود وجود از مندي بھره با ما، كشور در سالمت عالي آموزش
دار عھده بر تحصیلي مختلف مقاطع در را دانشجو ھزار 180 از بیش تربیت پزشكي، ھایعلوم دانشگاه

  میان در خود، این كھ د

  .است نظیر كم منطقھ كشورھاي

فرھن و اجتماعي مسایل جمعیتي، ھرم تغییرات بیماریھا، بار زمینھ در كشور كنوني شرایط بھ توجھ با
ه بستھ راستا درھمین و بوده محسوس پیش از بیش پزشكي علوم آموزش در تحول ،ضرورت... و گي
قرار مرتبط نھادھاي روي پیش را روشني راه نقشھ و تدوین پزشكي علوم آموزش نوآوري و تحول اي

  .است داده 

مخ محور 46 مجموع در كھ است گردیده تدوین پایش برنامھ یك و تحولي بستھ 11 قالب در برنامھ این
  .برمیگیرد در پزشكي علوم اموزش در تحول برنامھ رصد و سازي پیاده طراحي، را براي تلف

پزشك علوم آموزش حوزه اندركاران دست از بسیاري نظرات رصد ھا بستھ این عمده ھاي ویژگي از
بھموار توان مي ھا بستھ این تدوین در شده طي مراحل جملھ از .باشد مي مختلف جلسات طي كشور ي
  :نمود اشاره زیر د

  صاحبنظران از گروھي توسط اولیھ نسخھ تدوین         -

  جلسھ 4 در ھھا بست بررسي و معاونت حوزه مدیران شوراي در ارائھ         -

  حوزه مشاوران شوراي در ھا بستھ پیرامون نظر تبادل و بحث جلسھ         -

  ایشان از بازخوردگیري و كشور پزشكي علوم ھھاي دانشگا آموزشي معاونان نشست در ھا بستھ ارائھ         -

  كشور پزشكي علوم ھھاي دانشگا روساي اجالس در ھا بستھ ارائھ         -

  آموزش نوآوري و تحول ھاي بستھ درخصوص پزشكي گروه علمي ھاي انجمن اندیشي ھم         -



تخصص فوق و تخصصي ھاي رشتھ  ارزشیابي و ممتحنھ ھاي ھیأت اعضاي جمع در ھھا بست ارائھ         -
  بالیني ي

  آموزش نوآوري و تحول ھاي بستھ درخصوص پزشكي علوم فرھنگستان اعضاي اندیشي ھم 

ك ھمكاري استمرار مستلزم پزشكي علوم آموزش نوآوري و تحول ھاي بستھ اھداف تحقق است بدیھي
لیھ 

دان محترم دانشجویان و كاركنان علمي، ھیأت اعضاي مدیران، معاونین، روسا، جملھ از ذیربط افراد
و  شگاھھا

ارز ھاي حمایت از تشكر ضمن .باشد مي كشور درماني بھداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشكدھھاي
دست  كلیھ ھاي تالش و پزشكي آموزش و درمان بھداشت، محترم وزیر شمند
ه سند این سازي نھایي و تدوین در را بھداشت وزارت آموزشي معاونت كھ صاحبنظراني و اراناندرك

مراھي 
 اعتالي بھ منجر پزشكي علوم آموزش در نوآوري و تحول ھاي بستھ اھداف تحقق امیدوارم اند، iنمود

 مورداستفاده نیز جھان و منطقھ كشورھاي سایر براي مؤثر الگویي عنوان بھ و گردیده سالمتدرجامعھ
  گیرد. قرار

 


