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 بسمه تعالی
 

 

 همایش کشوری آموزش علوم پزشکیمدیریت  نامهآیین

 (1398 -دوم شیرای)و

 

 پیشگفتار

پزشکی کشور است که ساالنه علوم ترین رویدادهای علمی حوزه آموزش پزشکی یکی از مهمعلوم همایش کشوری آموزش 

با توجه به در حال اجرا بودن طرح تحول شود. برگزار میبهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزارتتوسط معاونت آموزشی 

های بی بدیل به وجود آمده ی علوم پزشکی و فرصتهادانشکده/هاو نوآوری آموزش علوم پزشکی در سطح ستاد و دانشگاه

های نوآورانه آموزشییی در کشییور، برگزاری این همایش از اهمیت دونیدانی برای ارایه و ارتسای سییطح برای انجام فعالیت

سعهفعالیت ست. های تو شده برخوردار ا ساماندهی روند مدیریت همایشای انجام  در یریت همایش نامه مدآیین ،به میظور 

تدوین و پس از طی مراحل الزم و  بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت 

 آید. یید معاونت آموزشی وزارت به مرحله اجرا در میأت

 

 تعاریف 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  وزارت:

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  مرکز مطالعات:

 همایش کشوری آموزش علوم پزشکی :شیهما

 

 اهداف همایش

 ترین اهداف همایش عبارتید از: مهم :1ماده 

 های پیش روی توسعه آموزش علوم پزشکی کشورترین نالشدر مورد عمدهاندیشی تبادل نظر و هم (1

 های آموزشی انجام شده در کشورهای نوآورانه و پژوهشفعالیتمعرفی  (2

 المللی در این حوزه و تجارب بین های علم آموزش پزشکیآشیایی با تازه (3

اندرکاران حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی در سطح ستادی و های دستارتسای سطح دانش، نگرش و مهارت (4

 های علوم پزشکی کشورها/دانشکدهدانشگاه
 

 
 جمهوری اسالمی اریان

شت، ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا
 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
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 ارکان همایش

 کمیته علمی

 اعضای کمیته علمی همایش عبارتید از: :2ماده 

 معاون آموزشی وزارت )رییس همایش و رییس کمیته( (1

 ( کمیته نایب رییسهمایش و  دبیررییس مرکز مطالعات ) (2

 )دبیر کمیته( دبیر علمی همایش (3

 دبیر اجرایی همایش (4

 سه نفر از پیشکسوتان آموزش پزشکی به پیشیهاد رییس مرکز مطالعات وزارت  (5

 معاون پژوهشی مرکز ملی تحسیسات راهبردی آموزش پزشکی  (6

  هیأتآن  به پیشیهادممتحیه و ارزشیابی رشته آموزش پزشکی  هیأتسه نفر از اعضای  (7

 معاون آموزشی وزارتبه انتخاب دو نفر از مدیران ستادی حوزه معاونت آموزشی وزارت  (8

 انجمن دو های حوزه آموزش پزشکی به پیشیهاد مشترک یک نفر از اعضای انجمن (9

ضای دواز (10 سعه آموزش علمی  هیأتده نفر از اع صه تو شکدهفعال در عر شگاه/دان شور به دان شکی ک های علوم پز

نفر  شش، 1اول گروههای نفر از دانشگاه نهارکشور )مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی رؤسای پیشیهاد 

 (3سوم گروههای کدهنفر از دانش دوو  2دوم گروههای از دانشگاه

 شکی کشورهای آموزش پزهای علوم پزشکی به پیشیهاد گروهنظران آموزش علوم پزشکی دانشگاهنفر از صاحب نهار (11

زشکی پمراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم نفر از اعضای هیأت علمی دکترای آموزش پزشکی به پیشیهاد  نهار (12

 های علوم پزشکی کشور دانشگاه/دانشکده

 مرتبط با همایش به پیشیهاد رییس مرکز مطالعاتمرکز مطالعات های مدیران کمیته (13

عضای کمیته ا سایر دو نفر از دانشجویان رشته آموزش پزشکی )یک نفر دکترا و یک نفر کارشیاسی ارشد( به پیشیهاد (14

 های علوم پزشکی کشورهای آموزش پزشکی دانشگاهعلمی از میان دانشجویان معرفی شده توسط گروه

  مرکزی کمیتهمرکزی دانشجویی مرکز مطالعات به پیشیهاد  کمیتهیک نفر از دانشجویان  (15

کید. می پیشیهاد معاون آموزشی وزارتبرابر تعداد تعیین شده افرادی را به  دوهر یک از نهادهای ذیربط به میزان  :3ماده 

 مانع است. شوند. انتخاب مجدد این افراد بالمیصوب می سالیک اعضای کمیته علمی با حکم معاون آموزشی وزارت به مدت 

                                                           
 مشهد شیراز، کرمان، مجازی و هید بهشتی،شاهواز،  جیدی شاپورایران، تبریز، تهران،  اصفهان، 1

سبزوار، سمیان، شاهد، زنجان، رفسیجان، زابل، زاهدان،  ،دزفول جهرم،بیدرعباس، بوشهر، بیرجید،  ،)عج(ارومیه، البرز، ایالم، بابل، بجیورد، بسیه اهللاردبیل، ارتش، اراک، ، اسالمی آزاد 2

 یاسوج و همدان مازندران، ،لرستانگیالن، گلستان، گیاباد، کرمانشاه، کردستان، کاشان،  ،فسا، قزوین، قمعلوم بهزیستی و توانبخشی، یزد، شهید صدوقی شاهرود، شهرکرد، 
 نیشابور و شوشتر، گراش، الرستان، مراغهسراب، سیرجان، ساوه، ین، خوی، خم ،خلخال ،جیرفتاسفراین، ایرانشهر، بم، بهبهان، تربت جام، تربت حیدریه، اسدآباد، آبادان،  3
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های علوم هو موافست رییس همایش از میان اعضای هیأت علمی دانشگا همایشبه پیشیهاد دبیر  دبیر علمی همایش :4ماده 

ی در شود. انتخاب مجدد ومیصوب میو به مدت یک سال با حکم دبیر همایش شود. دبیر علمی کشور تعیین میپزشکی 

 صورت موافست رییس همایش بالمانع است. 

رییس همایش  دبیر اجرایی همایش به پیشیهاد مشترک دبیر علمی و مشاور اجرایی معاونت آموزشی وزارت و موافست :5ماده 

به مدت یک  وشود. دبیر اجرایی با حکم رییس همایش های علوم پزشکی کشور تعیین میأت علمی دانشگاهاز میان اعضای هی

 شود. انتخاب مجدد وی در صورت موافست رییس همایش بالمانع است. سال میصوب می

موزش پزشکی ممتحیه، مدیران ستادی معاونت آموزشی وزارت، دانشجویان رشته آ هیأتدر مورد افرادی که از طرف  :5 ماده

د جایگزین شییوند در صییورت ت ییر در موقعیت حسوقی ایشییان، نهاد مربو  افرامعرفی میهای دانشییجویی یا نماییده کمیته

 کید. پیشیهادی خود را معرفی می

 وظایف کمیته علمی به شرح زیر است: :6ماده 

ایش، )مشییتمل بر زمان و مکان برگزاری هم کلیات سییاختار برنامه همایشهای همایش و محور و حیطهپیشیییهاد  (1

  معاونت آموزشی وزارتبه های مهم و ....( رویدادها، نیدمان کلی برنامه، تاریخ

 به شرح زیر:)مستسر در مرکز مطالعات( بررسی و تصویب موارد پیشیهاد شده توسط دبیرخانه همایش  (2

 رویدادهای پیشیهاد شده  ربو  به نحوه پذیرش خالصه مساالت وهای مسیاستالف. 

 رویدادهاو  روند داوری خالصه مساالتب. 

 برنامه ارزشیابی همایشپ. 

و  دادهارویها در خصوص خالصه مساالت، های فرعی کمیته علمی برای انجام داورییید اعضای کمیتهأبررسی و ت (3

 دبیرخانه همایش )مستسر در مرکز مطالعات(پیشیهاد شده توسط  ،سایر موارد مشخص شده در بید یک

 دهیید گزارش ارزشیابی همایش و پیشیهادهای اصالحی ارایه شده بر مبیای ارزشیابی انجام شأبررسی و ت (4

 4یالملل نیمشاوران ب هیأت

نظران نفر از صاحب 10 وافست رییس همایش، حداکثربیابر پیشیهاد دبیر و م، شیهما یالمللنیب بعد تیتسو میظور به: 7 ماده

  شوند.می انتخابالمللی همایش مشاوران بین هیأتالمللی آموزش علوم پزشکی به عیوان و متخصصان بین

  د:یکیمکاری میه دبیرخانه همایش )مستسر در مرکز مطالعات(در زمییه های زیر با  المللینیمشاوران ب هیأت: 8ماده 

 شیهما یهابرنامه یاجزا و یکل نارنوب مورد در مشاوره هیارا (1

 ه برای برگزاری بهییه همایشالمللی مشابهای بینبهره میدی از تجربیات همایش (2

                                                           
4 International advisory board 
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المللی آموزش پزشکی برای مشارکت در برنامه علمی همایش در نظران و متخصصان بینجلب همکاری صاحب (3

 ها، کلیییک مشاوره و ....کلیدی، کارگاه آموزشی، سمپوزیومقالب سخیرانی 

های فعال در عرصه آموزش علوم پزشکی به میظور شیاسایی هر نه انجمن و تسویت ارتبا  با نهادها، مؤسسات (4

 کییدگان خارجی برای شرکت در آن المللی و تشویق شرکتدر سطح بینبیشتر همایش 

 

  ییاجرا تهیکم

 اعضای کمیته اجرایی همایش عبارتید از: :9ه ماد

 رییس همایش )رییس کمیته( (1

 کمیته( دبیردبیر همایش ) (2

 وزارت آموزشیمشاور اجرایی معاون  (3

 دبیر اجرایی همایش (4

 دبیر علمی همایش  (5

 مرکز مطالعات مرتبط با امور اجرایی همایشمدیران کمیته های  (6

 شو علمی همایش و موافست دبیر همایکارشیاسان معاونت آموزشی به پیشیهاد دبیران اجرایی  (7

 دعوت کید.  تجلسا بهرا به عیوان مدعو  ربطیافراد ذ ردتواند حسب مویم تهیکمتبصره: 

 به شرح زیر است: اجراییوظایف کمیته  :10ماده 

 پیش بییی و فراهم کردن تهمیدات الزم برای برگزاری میاسب همایش  (1

 های درون و برون سازمانی برای برگزاری میاسب همایش انجام هماهیگی (2

 در ایام برگزاریامور اجرایی همایش مدیریت  (3
 

 شیهما رخانهیدب

 باشد. مستسر میو تحت مدیریت رییس مرکز به عیوان دبیر همایش دبیرخانه دایمی همایش در مرکز مطالعات  :11ماده 

 کید. میدبیر همایش با همکاری دبیر علمی و دبیر اجرایی نسبت به مدیریت امور علمی و اجرایی همایش اقدام : 12ماده 

های الزم و برگزاری هماهیگیریزی، انجام تواند با کسب موافست دبیر همایش و با هدف برنامهدبیر علمی همایش می :13 ماده

کارشیاسان، در قالب کمیته  متخصصان آموزش پزشکی و تر همایش، همکارانی را از میان اعضای هیأت علمی،میاسب

برگزارکییده همایش دعوت به همکاری نماید. حیطه اختیارات این افراد در نارنوب حیطه اختیارات دبیر علمی همایش 

 باشد. می
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تواند در صورت صالحدید و با اخذ موافست معاون آموزشی وزارت نسبت به برگزاری نه دایمی همایش میدبیرخا: 14ماده 

 های علوم پزشکی کشور به عیوان مجری همایش اقدام نماید. مشترک همایش با یکی از دانشگاه

 وظایف دبیرخانه همایش به شرح زیر است: :15ماده 

 و ساختار کلی برنامه همایش هاارایه پیشیهاد در خصوص محور، حیطه (1

 های فرعیو کمیته ، هیأت مشاوران بین المللیانجام کلیه امور علمی و اجرایی مرتبط با فعالیت کمیته علمی (2

های کوتاه و مدیریت امور اجرایی مربو  به سامانه همایش از جمله داوری خالصه مساالت و انتخاب سخیرانی (3

 ها و ...پوسترها، کارگاه

 و کمیته علمی معاونت آموزشی وزارترزشیابی همایش و ارایه گزارش ارزشیابی به ور اجرایی مربو  به اانجام ام (4

 داری سوابق همایش گردآوری و نگه (5

 

 .باشداالجرا میاز زمان ابالغ الزمماده و یک تبصره تدوین و  یازدهدر  81/5/1397مورخ در نامه این آیین

جایگزین ماده و یک تبصره تدوین و از زمان ابالغ  پانزدهمورد بازنگری قرار گرفت و در  52/2/1398نامه در مورخ این آیین

 باشد. االجرا میالزمنامه قبلی و آیین


