
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقالب 
فرهنگی با اشاره به تعطیلی طوالنی مدت مدارس و 
دانشگاه ها به علت شیوع کرونا در دو سال گذشته، 
بر ضرورت بررسی راهکارهای مناسب به منظور 
تقویت بنیه علمی و ارتقای آموزش ها در سطوح 
مختلف تحصیلی تأکید کرد و گفت: »شورای عالی 
انقالب فرهنگی نقش آفرینی موثرتری در تقویت 

بنیان های آموزشی کشور ایفا کند.«
به گزارش سپید به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
روز  رئیسی  ابراهیم  سید  جمهوری،  ریاست 
سه شنبه در جلسه شورای  عالی انقالب فرهنگی 
از  مؤثر  از ظرفیت ها و حمایت  بهتر  استفاده 
نخبگان کشور را در جهت سرعت بخشیدن به 
پیشرفت علمی کشور ضروری دانست و کمک 
به فراهم کردن زمینه و بسترهای الزم در این 
بخش را از وظایف و مسئولیت های شورای عالی 

انقالب فرهنگی برشمرد.
طوالنی  تعطیلی  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
شیوع  علت  به  دانشگاه ها  و  مدارس  مدت 
کرونا در دو سال گذشته، بر ضرورت بررسی 
راهکارهای مناسب برای تقویت بنیه علمی و 
ارتقای آموزش ها در سطوح مختلف تحصیلی 
تأکید کرد و گفت: »شورای عالی انقالب فرهنگی 
بنیان های  تقویت  در  موثرتری  نقش آفرینی 

آموزشی کشور ایفا کند.«
انقالب  اعضای شورای  عالی  ادامه جلسه،  در 
فرهنگی بر لزوم تهیه و ارائه گزارشی تفصیلی 
پیشنهاد  و  نخبگانی  جامعه  وضعیت  درباره 

به  کشور،  علمی  جامعه  تقویت  راهکارهای 
منظور حفظ برتری های علمی و فناوری کشور 
در منطقه و جهان در علوم مختلف تاکید کردند.
در این جلسه همچنین گزارش آماری ستاد نقشه 
جامع علمی کشور و نیز گزارش و توضیحات 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره 
نسبت دندانپزشک به جمعیت و توزیع جغرافیایی 

دندانپزشکان در سطح کشور ارائه شد.
با  مجدداً  موضوع  شد  مقرر  اساس  این  بر 

حضور وزیر بهداشت، رئیس 
و  پزشکی  علوم  فرهنگستان 
ستاد  در  مربوطه،  متخصصین 
نقشه جامع علمی کشور بررسی 
به  تصمیم  اخذ  برای  و  شده 

صحن شورا ارائه شود.
انقالب  شورای عالی  اعضای 
راستا  این  در  فرهنگی 
تقویت  که  کردند  تاکید 
زیرساخت های مربوط به جذب 
استاد،  از  پزشکی،  دانشجوی 
تجهیزات و فضا و نیز تحت 
پوشش بیمه قرار گفتن خدمات 
دندانپزشکی در گزارش مذکور 

مدنظر قرار گیرد.
اعضای  جلسه  ادامه  در 
فرهنگی  انقالب  شورای عالی 
تاثیر  و  اهمیت  به  اشاره  با 
مناسبت های ملی و استانی در 

اجتماعی،  نشاط  ملی،  و  دینی  تقویت هویت 
همگرایی ملی، همبستگی استانی و ایجاد حس 
افتخار ملی و اجتماعی، ثبت این مناسبت ها در 
تقویم و گرامیداشت آنها را موجب ایجاد عدالت 
زیست بوم،  ظرفیت های  شکوفایی  فرهنگی، 
باعث  و  اسالمی  انقالب  ارزش های  تقویت 
نوعی رویدادسازی فرهنگی و شهری دانستند 
که حس عضویت در جامعه ملی و استانی را 

در افراد تقویت می کند.

بر این اساس روزهای ۱۴ آبان به عنوان روز 
مازندران به مناسبت سالروز استقرار دولت شیعه 
علوی ها در این استان و نیز ۲۵ آبان به عنوان 
روز اصفهان به مناسب برگزاری مراسم عظیم 
تشییع ۳۷۶ شهید دفاع مقدس در یک روز، به 
مناسبت های تقویم ملی کشور افزوده شدند که 
این روند در جلسات بعدی شورای عالی انقالب 

فرهنگی ادامه خواهد داشت.

در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح شد
بازگشت طرح افزایش ظرفیت دندانپزشکی به ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور

شماره 12۲۲۳۱ ۲ تیر ۱۴0۱

دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مطرح کرد

آمادگی افزایش ۱۶۰۰ نفری ظرفیت پزشکی در دفترچه  کنکور امسال
نیاز به بودجه 2۰۰۰ میلیارد تومانی برای گسترش زیرساخت های آموزشی

علوم  دانشگاه های  گسترش  شورای  دبیر 
پزشکی با اشاره به آمادگی وزارت بهداشت 
پزشکی  ظرفیت  نفری   ۱۶00 افزایش  برای 
با  مکاتبه  از  امسال،  کنکور  دفترچه   در 
رئیس جمهوری برای تأمین اعتبار گسترش 

زیرساخت های آموزشی خبر داد.
در  کوهپایه زاده  جلیل  سپید،  گزارش  به 
اجرای  وضعیت  درباره  تسنیم  با  گفت وگو 
مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی اظهار کرد: 
»از سال گذشته وزارت بهداشت کار خود را 
برای افزایش ظرفیت پزشکی آغاز کرده است. 
بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
قرار شده است که ظرفیت رشته پزشکی ۲0 
درصد افزایش یابد که با اجرای آن، ۱۶00 
نفر به ظرفیت رشته پزشکی افزوده می شود 
و ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی به 9۶00 

نفر خواهد رسید.«
وی افزود: »در این قانون همچنین تأکید شده 
که فارغ التحصیالن باید بیشتر در مناطق محروم 
به قانون  با استناد  کشور به کارگیری شوند. 
عدالت آموزشی، از سوی وزارت بهداشت 
سنجش  شورای  برای  را  اجرایی  آیین نامه 
پذیرش کشور ارسال کرده ایم و این آیین نامه 
قانون  عنوان  به  شورا،  در  تصویب  از  پس 

اعمال خواهد شد.«
علوم  دانشگاه های  گسترش  شورای  دبیر 
که  دانشگاه هایی  »سهم  داد:  ادامه  پزشکی 
به  شده  افزوده  نفر   ۱۶00 این  آموزِش  امر 
ظرفیت رشته پزشکی را انجام می دهند، بر 
اساس کیفیت و رتبه دانشگاهی و توانمندی 
و  است  شده  مشخص  نیز  نیرو  تربیت  در 
بنابراین آمادگی اضافه شدن این ظرفیت به 
منتظر  و  دارد  وجود  امسال  کنکور  دفترچه 
اعمال آن از سوی سازمان سنجش هستیم.«

کوهپایه زاده با بیان اینکه در زمان حاضر با 
آموزش  بودجه  درصدی   ۵0 تا   ۴0 کسری 
رشته های علوم پزشکی مواجه ایم، گفت: »برای 
این افزایش ظرفیت باید بودجه ای نیز تخصیص 
یابد؛ در این راستا با ریاست جمهوری مکاتباتی 
نیز صورت گرفته و تأمین اعتبار آن نیز در 

دست پیگیری است.«
دبیر شورای گسترش دانشگاه ها و دانشکده های 
»برآوردمان  کرد:  بیان  کشور  پزشکی  علوم 
تأمین  برای  نیاز  مورد  بودجه  که  این است 
زیرساخت های افزایش ۱۶00 نفری ظرفیت 

پزشکی حدود ۲000 میلیاردتومان است.«
به کارگیری  »بحث  کرد:  تصریح  وی 
ویژه  توجه  مورد  باید  نیز  فارغ التحصیالن 

قرار بگیرد. دانشگاه ها قباًل نیز ظرفیت مناطق 
محروم را داشته اند و قرار بود پزشکان را در 
ردیف های استخدامی جذب کنند. باید توجه 
برابر  مناطق محروم سه  داشت که پزشکان 
مدت تحصیل، به آن منطقه باید تعهد خدمت 
داشته باشند و این کار در نبود شرایط مناسب 
برای استخدام، بسیار سخت است و ماندگاری 

پزشکان را نیز کاهش می دهد.«
کوهپایه زاده خاطرنشان کرد: »از بیمارستان ها 

محروم  مناطق  بهداشتی  و  درمانی  مراکز  و 
میزان نیاز به پزشک عمومی را احصا کرده ایم 
و بر اساس آن، شهر محل خدمت پزشکان 
مشخص می شود. نکته ای که در این افزایش 
ظرفیت وجود دارد این است که باید به کارگیری 
فارغ التحصیالن نیز همزمان انجام شود یعنی 
سازمان  بهداشت،  وزارت  تالش  بر  عالوه 
برنامه و سازمان امور استخدامی ردیف های 

استخدامی پزشکان در آینده را تأمین کنند.«


