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 پزشكي معرفي گروه آموزش
 

 

 گروه فعاليت تاريخچه و عنوان 

 01پزشوكی زز دودو     فرهنگستان علوو  پزشكی گروه علمی آموزش 

سال پيش،  ر چارچوب رسالت كلی فرهنگستان  ر زمينه نيل به جامعوه  

توديدي و كمك به زستقالل علموی و فرهنگوی و توسوعه علوو  و فنوون      

يري زز ذخوارر ننوی فرهنگوی و زسوالمی و     گ پزشكی  رصد  زست با بهره

هوواي جمعوی و جلووي دمارووت و ت ووورع    زنوش روز و زز رررووع فعاليووت 

 زن مندزن برجسته، زمينه زرتقاي سالمت آدوا  جامعوه و نيوز گسوترش     

 . كندمرزهاي  زنش آموزش علو  پزشكی رز  ر ك ور فرزهم 

 

 گروه نظر مورد مهم مسائل و اهداف

بانی آموزش علو   توزن به  رده می آموزش، میزهدزف كالن گروه عل زز

ربو  و زههوارن ر كارشناسوی  ر موور       پزشكی با همكاري نها هواي ذي 

مسائل كالن و زساسی دوزه آموزش پزشكی و تالش برزي زرتقاي جارگاه و 

 .كر منزلت آن زشاره 

 جملوه  هاي متنوع زز هاي گروه آموزش پزشكی،  ر قالي برنامه

پزشكی ك ور و زرزئوه   عيت موجو  آموزش علو بررسی و تحليل وض

پي نها   ر زمينه بهبو  و زرتقواي آن بوه مرزجوي ذرورب ، مهالعوه      

هاي علمی  ر زمينه آموزش  تجربيات موفع ك ورها و آخررن رافته

علو  پزشكی و زرزئه پي نها هاي عملی  ر موور  نحووه زسوتها ه زز    

 ر ك ور، تدورن و زرزئه  ها و زمكانات موجو  ها با توجه به زمينه آن

زررزنوی توسوعه آمووزش علوو  پزشوكی، پيگيوري        -زلگوي زسالمی 

گسوترش   رزسوتاي هاي  رده بانی كالن آموزش، كوشوش  ر   برنامه

مرزهاي  زنش آموزش پزشكی و تالش مستمر برزي زرتقا سوه  آن  

ن ور   مبا له زرالعوات و تبوا ل   برزي ر ك ور، زرجا  تسهيالت الز  

دزن و محققان و مبا له متخصصان آموزش علو  پزشكی بين  زن من

هواي دووزه آمووزش علوو       سارر ك ورها، زشاعه زرالعات و  زنسته

پزشكی زز رررع زنت ار نتارج تحقيقات و رافته هاي جدرود  ر زرون   

دوزه  رسه  ك ور و جهان، ت ورع و ترنيي فعاالن عرصه آموزش 

 ر زرون دووزه، زرزئوه     زي هواي توسوعه   به خلع آثار علمی و فعاليوت 

رب   ر دوزه آموزش و زههارن ر كارشناسوی   م اوره به مرزجي ذي

 ر مور  مسائل زرن دوزه، جلي همكواري زررزنيوان مقويم خوار  زز     

ها  ر توسعه آمووزش و سوارر مووزر      ك ور و زستها ه زز هرفيت آن

 .گير  مربوره زنجا  می

 مدعو و وابسته ،پيوسته اعضاء مشخصات و اسامی
 :به ترتيي دروف زلهبا عبارتند زز 29تا  29هاي  زعضاي گروه ری سال

 كتر مجيد زسدي،  كتر شعله بيگدلی،  كتر پورورن پاسواالر،  كتور    

محمد پژوهی،  كتر عهاءزهلل پورعباسی،  كتر معصوومه جرجوانی،  كتور    

زلدرن سجا ي،  كتر  محمد جليلی،  كتر محمدرضا رززقی،  كتر سيدجمال

هانی عرب اهی،  كتر دميد شررهيان،  كتر محمدرضا شوم   كامرزن سل

زر كانی،  كتر بهزز  شم  موركانی،  كتر محمدمهودي صودوقی،  كتور    

سيدعباس صهوي نارينی،  كتر زميرمحسن ضياری،  كتر سعيد عسوگري،  

 كتر زكبر فاضل،  كتر مجيد فصيحی هرندي،  كتر مصههی قانعی،  كتر 

رجوانی،  كتور محمودعلی محققوی،  كتور      دسين ك اورز،  كتر بواقر الر 

زفضلی،  كتر ع يم ميرزززز ه،  كتر  نيا،  كتر دسين ملك سيددسن مقد 

 .فررد نجهی،  كتر شهربانو نخعی،  كتر شهرز  رز زنی

 

 هاا   طار  : شاامل  شاده  انجاا   هاا   فعاليت سئور

 موارد ساير و ها  باکت تحقيقاتی،
 باانی   و دياده  آفرينی فرهنگستان علو  پزشکی در رصد نقش

 آموزش عالی سالمت

 هاي كالن ن ا  سالمت  رصد وضعيت آموزش  ر سياست 

 رصد نسبت زستا  به  زن جو  ر  زن گاههاي علو  پزشكی ك ور 

    رصد تعدز   زن جوران كارشناسی و مقاري تحصويالت تكميلوی

 ك ور  ر دوزه پزشكی

 هاي آموزش پزشكی  ر زررزن رصد چالش 

 هاي علو  پزشكی زررزن رصد موزني بين زلمللی شدن  زن گاه 

 

 ها   آفرينی فرهنگستان علو  پزشکی در تحليل سياست نقش

 جار  آموزش و دانشگاهی حوزه سالمت

      شودگان   زرزرابی نقاط قووت و ضوعا زفوززرش هرفيوت پتررفتوه

 هاي علو  پزشكی گروه

 ها و فرصتها  برنامه تحول و نوآوري آموزش پزشكی ك ور، چالش 

 

 نگار  و ارائه  آفرينی فرهنگستان علو  پزشکی در آينده نقش

 الگوها  نوين سياستی و عملياتی نظا  آموزش عالی سالمت

 ها و زلززمات  زن گاه هززره سو ؛ ورژگی 
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  0111آرنده آموزش پزشكی عمومی  ر زفع 

 هاي موجو   زلگوهاي پتررش  زن جو  ر  نيا و مقارسه آن با روش

 ر و زرزئه مدل پي نها ي ر ك و

 هوواي زرتبوواط پزشووك و بيمووار بوورزي  توودورن  رسوونامه مهووارت

هواي زرتبواط     زن جوران پزشكی  ر چارچوب مدل بومی مهارت

 پزشك و بيمار

 

 3131ها  آموزش پزشکی ايران، اسفند  برگزار  سمينار چالش 

  عناوين برخی موضوعات مطر  شده در جلسات گروه آموزش

 3131 و 3131  ها پزشکی طی سال

  همارش آموزش پزشكی پاسخگو  ربارهزرزئه گززرش 

 هاي علو  پزشكی  ر زرتقاي آموزش پزشكی بررسی نقش زنجمن 

 هاي مرجعيت علمی ها و شاخص بررسی مهاهيم، چارچوب 

       زرزئه رزهكارهاي زجرزری بيانيوه رزهبور ي گوا   و  مقوا  مع وم

ی با تمركوز بور   رهبري  ر چهلمين سالروز پيروزي زنقالب زسالم

  كتررن آتی زنقالب زسالمی  ر دوزه هاي  زنش و زخالق

 نگر  ر برنامه پزشكی عمومی هاي آموزش جامعه بررسی فرصت 

 برآور  نيروي زنسانی دوزه سالمت  ر مقاري تخصصی 

 هاي زمنا آفررنی هيات هاي علو  پزشكی و نقش زستقالل  زن گاه 

 كميلینق ه رزه توسعه رشته مقاري تحصيالت ت 

 

  ها  تحقيقاتی مصوب در دسات اجارا  گاروه     طر عناوين

 3131آموزش پزشکی درسال

 آموزش ن ا   ر جامعه بر مبتنی و نگر جامعه آموزش زلززمات تدورن 

 زررزن جمهوري زسالمی پزشكی علو 

 هاي  زن گاه  ر عمومی برنامه پزشكی زجتماعی پاسخگوری بررسی 

 زررزن پزشكی علو 

 سياسوتی  زسونا    ر زنقوالب   و  گوا   يانيوه ب جارگاه تبيين 

  ر آن سازي مهواهيم  پيا ه زلگوي و زررزن جمهوري زسالمی

 سالمت عالی آموزش ن ا 

 

  3131، آبان 3111در افق  پزشکیبرگزار  همايش آموزش 

 

 آينده برا  گروه ها  مهم برنامه
 ها  تخصصی با عناوين ذيل و تهيه خالصاه   برگزار  نشست

 ها ريک از آنسياستی برا  ه

 آموزش پزشكی و مالد ات گا   و  زنقالب زسالمی 

 كاربر هاي هوش مصنوعی  ر آموزش پزشكی 

 پزشكی فر ي  ر آموزش پزشكی 

 بازخوزنی پزشكی مبتنی بر شوزهد 

 وضعيت زشتغال پزشكان 

 مههو  زرزش  ر آموزش پزشكی 

 رسانه و آموزش عمومی 

 آموزش زخالق  ر آموزش پزشكی 

 آموزش پزشكی فلسهه پزشكی  ر 

 

   يک روزه با عنوان گردهمايیبرگزار 

  02-كوورد پاندمیآموزش پزشكی  ر 
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