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 جناب آقای دکتر ..................

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ............/دانشکده محترم دانشگاه /سرپرستسیئر

 

 با سالم؛

نظام آموزش پزشکی کشور، متولی تربیت و تامین منابع انسانی موردنیاز برای ارائه خدمات سالمت در اقصیی نایا           
ها، تغییرات هرم جمعیتی، مسایل اجتمیایی و ررهنییی و ... شرایط کنونی کشور در زمینه بار بیماری کشور است. با توجه به

های تحول و نیوآوری رسد با تدوین و اجرایی سازی بستهتحول در آموزش یلوم پزشکی امری ضروری است که به نظر می
شهریور مورد بحث  31یلوم پزشکی کشور در روز  هایها و دانشکدهدر آموزش یلوم پزشکی که در اجالس روسای دانشیاه

 و تبادل نظر قرار گررت، این امر مهم محاق گردد.
ها و مراکز آمیوزش ییالی سیالمت در ای یاد لذا با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم همکاری و هم ارزایی دانشیاه       

ماتضی اسیت اقیدامات یالی در این اجالس، عال جنابضمن تشکر از حضور رزمینه الزم برای تحاق اهداف این بسته ها، 
 زیر در آن دانشیاه/دانشکده بدین منظور اجرا شود:

هیای تحیول و نیوآوری در آمیوزش یلیوم پزشیکی در جلسیات هییات امنیا، هییات رییسیه، شیورای ارائه بسیته -
 های مختلف با ایضای محترم هیات یلمیدانشیاه/دانشکده و نشست

هییای تحییول و نییوآوری در آمییوزش یلییوم پزشییکی در پاییییاه اینترنتییی رونیییب بسییتهبارگییذاری نسییخه الکت -
 دانشیاه/دانشکده به منظور دسترسی ایضای هیات یلمی، مدیران و دانش ویان

ها از سوی ایضای هیات یلمی، مدیران و دانش ویان رراهم نمودن بستر الزم برای ارائه بازخورد در خصوص بسته -
 حوزه و ارسال آنها به این 

های اجرایی در راستای اهداف ها و طرحها و مراکز تحایااتی دانشیاه به منظور طراحی پروژهرعال نمودن دانشکده -
های مادی و معنوی الزم بیرای ها و ارسال به حوزه معاونت آموزشی برای جلب حمایتو محورهای مختلف بسته

 اجرا

هیای تحیول و نیوآوری در آمیوزش یلیوم یاده سازی بستهای و مدون در خصوص روند پهای دورهارسال گزارش -
 پزشکی در دانشیاه/دانشکده به معاونت آموزشی این وزارت 

های  یلوم پزشکی با معاونت آموزشی وزارتخانه و استفاده ها و دانشکدهامید است با همکاری و همدلی کلیه دانشیاه        
 نظام آموزش یلوم پزشکی در کشور یزیزمان ایران باشیم. های موجود در کشور شاهد ایتالیاز همه ظرریت

 
 
 
 

 رونوشت:
  جناب آقای دکتر الری انی معاون محترم آموزشی ودبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی  برای اطالع 

 ایضای محترم شورای معاونین برای اطالع 
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 :نشانی صفحه اینترنتی:   11144888نمابر:   18455418تلفنهای تماسhttp://www.behdasht.gov.ir 

 

 جناب آقای دکتر ..................

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ............شکده /دانمحترم دانشگاه /سرپرستسئیر

 

 با سالم؛

نظام آموزش پزشکی کشور، متولی تربیت و تامین منابع انسانی موردنیاز برای ارائه خدمات سالمت در اقصیی نایا           
سایل اجتمیایی و ررهنییی و ... ها، تغییرات هرم جمعیتی، مکشور است. با توجه به شرایط کنونی کشور در زمینه بار بیماری

های تحول و نیوآوری رسد با تدوین و اجرایی سازی بستهتحول در آموزش یلوم پزشکی امری ضروری است که به نظر می
شهریور مورد بحث  31های یلوم پزشکی کشور در روز ها و دانشکدهدر آموزش یلوم پزشکی که در اجالس روسای دانشیاه

 ت، این امر مهم محاق گردد.و تبادل نظر قرار گرر
ها و مراکز آمیوزش ییالی سیالمت در ای یاد لذا با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم همکاری و هم ارزایی دانشیاه       

ماتضی اسیت اقیدامات یالی در این اجالس، ضمن تشکر از حضور رعال جنابزمینه الزم برای تحاق اهداف این بسته ها، 
 /دانشکده بدین منظور اجرا شود:زیر در آن دانشیاه

هیای تحیول و نیوآوری در آمیوزش یلیوم پزشیکی در جلسیات هییات امنیا، هییات رییسیه، شیورای ارائه بسیته -
 های مختلف با ایضای محترم هیات یلمیدانشیاه/دانشکده و نشست

رنتییی هییای تحییول و نییوآوری در آمییوزش یلییوم پزشییکی در پاییییاه اینتبارگییذاری نسییخه الکترونیییب بسییته -
 دانشیاه/دانشکده به منظور دسترسی ایضای هیات یلمی، مدیران و دانش ویان

ها از سوی ایضای هیات یلمی، مدیران و دانش ویان رراهم نمودن بستر الزم برای ارائه بازخورد در خصوص بسته -
 و ارسال آنها به این حوزه 

های اجرایی در راستای اهداف ها و طرحراحی پروژهها و مراکز تحایااتی دانشیاه به منظور طرعال نمودن دانشکده -
های مادی و معنوی الزم بیرای ها و ارسال به حوزه معاونت آموزشی برای جلب حمایتو محورهای مختلف بسته

 اجرا

هیای تحیول و نیوآوری در آمیوزش یلیوم ای و مدون در خصوص روند پیاده سازی بستههای دورهارسال گزارش -
 /دانشکده به معاونت آموزشی این وزارت پزشکی در دانشیاه

های  یلوم پزشکی با معاونت آموزشی وزارتخانه و استفاده ها و دانشکدهامید است با همکاری و همدلی کلیه دانشیاه        
 های موجود در کشور شاهد ایتالی نظام آموزش یلوم پزشکی در کشور یزیزمان ایران باشیم.از همه ظرریت

 


