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معاون فنی و نظارت سـازمان نظام پزشـکی 
از کاهـش شـاخص های جمعیتـی در جهـت 
جـذب و مانـدگاری اعضـای جامعـه پزشـکی 

بـرای رشـته های مختلـف خبـر داد.
به گزارش سپید، علی ساالریان در گفت وگو 
بـا سـازمان نظـام پزشـکی بـا اشـاره بـه اینکـه 
شـاخص های جمعیتـی در جهـت مانـدگاری 
بـرای  پزشـکی  نظـام  سـازمان  اعضـای 
رشـته های مختلـف تغییـر پیـدا کـرده اسـت، 
اظهار کرد: »این شـاخص ها به طور میانگین 
در رشـته های مختلـف بـه نصـف کاهـش داده 

شـده است.«
وی بـه درخواسـت های مکـرر اعضـای تـازه 
فارغ التحصیل سـازمان نظام پزشـکی اشـاره 
کرد و افزود: »با پیگیری های مداوم سازمان 
نظـام پزشـکی و موافقـت و همراهـی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ؛ امتیازات 
الزم برای اخذ پروانه مطب در 5 شهر بزرگ 
)تهران- اصفهان- مشـهد – تبریز و شـیراز( 

از 360 امتیـاز بـه 250 امتیـاز کاهـش یافـت.«
وی ادامـه داد: »امتیـاز الزم بـرای اخـذ پروانـه 
مطب در سـایر مراکز اسـتان ها از 250 امتیاز 

به 170 امتیاز کاهش یافته اسـت.«
معاون فنی و نظارت سـازمان نظام پزشـکی 
خاطرنشـان کـرد: »بـا موافقـت و همراهـی 
وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی 
و اعضـای کمیسـیون تبصـره 7 ، تسـهیالتی 
برای پزشکان و دندانپزشکان متاهل در جهت 
حمایـت از قانـون جدیـد خانـواده ایجـاد شـد 
کـه بطـور مثـال بـه تبعیـت از همسـر مـی 
تواننـد در شـهر هـای بـزرگ پروانـه مطـب 

اخـذ نمایند.«

کاهش امتیاز اخذ پروانه مطب در کالنشهرها
شاخص های جمعیتی برای رشته های مختلف پزشکی به نصف کاهش یافت

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی خبرد اد

معاونین آموزشـی دانشـگاه های علوم پزشـکی در 
سـومین اجالس سراسـری خود بر ارتقای کیفیت 
عملکـرد آموزشـی بـه عنـوان وظیفـه اصلـی حوزه 
آموزشـی دانشـگاه ها و رعایت نظم و انضباط و 
اجرای قوانین آموزشـی برای تمام اعضای هیات 

علمی و دانشـجویان تاکید کردند.
بـه گـزارش سـپید بـه نقـل از وبـدا، متـن کامـل 
بیانیه سومین اجالس سراسری معاونین آموزشی 
دانشـگاه های علوم پزشـکی بدین شـرح اسـت:

بیانیه سومین اجالس سراسری معاونین آموزشی 
دانشگاه های علوم پزشکی پنجم و ششم آذر 1401
بی شـک در زمانه فعلی و در دنیای امروز تالش 
جبهـه اسـتکبار توقـف و مقابلـه بـا پیشـرفت های 
علمـی و فنـی جمهـوری اسـالمی ایـران از طریـق 
ایجـاد بی نظمـی و آشـوب در سـطح جامعـه 
بویـژه دانشـگاه ها می باشـد، معاونیـن آموزشـی 
دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور ضمن محکوم 
نمودن اغتشاشات اخیر و تاکید بر شنیدن نقدهای 

منصفانـه بـر نـکات ذیـل تاکیـد نمودند.
1-وظیفـه اصلـی حـوزه آموزشـی دانشـگاه ها، 
ارتقـای کیفیـت عملکـرد آموزشـی می باشـد نظـم 
و انضبـاط و اجـرای قوانیـن آموزشـی بـرای تمـام 
اعضای هیات علمی و دانشـجویان عزیز واجب 

بـوده و الـزام بـه رعایـت آن وجـود دارد.
2-حضور بیشتر مدیران آموزشی در بین اعضای 
هیـات علمـی و دانشـجویان، می توانـد منجـر بـه 
همگرایی بیشـتر نظرات در راسـتای ارتقا کیفیت 

آموزشـی گردد.
3-برنامـه عدالـت، تعالـی و بهـره وری در آمـوزش 
علوم پزشـکی به عنوان هسـته اصلی فعالیت های 

آموزشـی دانشـگاه ها می تواند با ارتقای بهره وری 
و استفاده بهینه از منابع به ارتقای کیفیت آموزش 
دانشـگاه ها کمـک کنـد و در ایـن راسـتا همـکاری 
اعضای هیات علمی نقش مهمی در پیاده سـازی 
اهداف این برنامه در دانشگاه ها و ستاد وزارتخانه 

خواهد داشـت.
4-حرکـت بـه سـمت اعتباربخشـی برنامـه ای و 
موسسـه ای و رتبه بندی جامع دانشـگاه ها می تواند 
موجـب ایجـاد حـس رقابت پذیـری سـالم بیـن 
دانشـگاه ها، بهبود فرایند های آموزشـی و ارتقای 

کیفیـت آمـوزش گردد.
5-تـالش در راسـتای جـذب نخبـگان متعهـد در 
حوزه امور هیات علمی موجب تحول بنیادی در 
سطح دانشگاه ها شده و مانع از مهاجرت نخبگان 
می شـود. لـذا دانشـگاه های علـوم پزشـکی تمـام 
تـالش خـود را بـرای جـذب نیروهـای متخصص 

و متعهد به کار خواهند بسـت.
6-بین المللی سازی و تالش در راستای شناساندن 
ظرفیت های بالقوه دانشـگاه ها در حوزه آموزشـی 
با کمک دیپلماسـی علمی در سـطح دانشـگاه ها 
موجـب سـرآمدی و حرکـت بـه سـمت تعالـی و 
مرجعیـت علمـی می گـردد و دانشـگاه های علـوم 
پزشکی کشور در ارتقای آن تالش خواهند نمود.
7-بهره منـدی از فناوری هـای نویـن در ارتقـای 
یادگیـری موجـب آمـوزش اثربخـش همزمـان با به 
روز بودن مدل های متنوع آموزشـی می گردد الزم 
اسـت ارتقای یادگیری با فناوری در دسـتور کار 
معاونت های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی 

قـرار گیرد.
8-با توجه به شـعار سـال و حرکت در راسـتای 
رسـیدن بـه قله هـای علمـی و رفـع مشـکالت 
زمینـه  در  تـالش  آموختـگان،  دانـش  اشـتغال 

ادغـام کارآفرینـی در محتواهـای درسـی و کمـک 
بـه گسـترش کسـب و کار هـای دانـش بنیـان بـه 
عنوان یکی از وظایف اصلی دانشـگاه ها و سـتاد 

وزارتخانـه منظـور می گـردد.
9-توجـه بـه انقـالب همگرایـی علـوم و فنـاوری 
در راسـتای حل مشـکالت کشـور، مسـیری تحول 
آفرین در سـطح آموزشـی دانشـگاه ها می باشـد که 

الزم اسـت به آن پرداخته شـود.
10- حضور اعضای محترم هیات علمی دانشگاه 
در سطح جامعه در راستای پاسخگویی اجتماعی 
و رفع نیاز های آن، تحولی بنیادین در جهت ارتقا 
نظام سالمت می باشد. در این راستا ارتقای سطح 
سواد سالمت جامعه امری خطیر برای پیشگیری 
از بیماری هـا و کاهـش هزینه هـای نظـام سـالمت 
اسـت که الزم اسـت دانشـگاه های علوم پزشـکی 

بـه آن اهتمـام ورزند.
11-شفافیت نظام مالی حوزه آموزش دانشگاه ها 
و نوسـازی سیسـتم آموزشـی با توجه به افزایش 
ظرفیـت دانشـجویان می توانـد بـه ارتقـای کیفیت 
آموزش کمک موثری نماید. لذا همکاری معاونین 
توسـعه و مدیریـت منابـع دانشـگاه ها بـا معاونیـن 
آموزشـی از ضروریات پیشـبرد اهداف آموزشـی 

محسـوب می شود.
12-توجـه بـه روش هـای تامیـن منابـع مالـی و 
روش هـای جایگزیـن بـرای تامیـن ارز از مسـائل 
قابـل پیگیـری حوزه هـای آمـوزش و توسـعه 

دانشـگاه ها اسـت.
معاونیـن آموزشـی دانشـگاههای علـوم پزشـکی 
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