بسمه تعالی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آییننامه مدیریت همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
پیشگفتار
همایش کشوری آموزش علوم پزشکی یکی از مهمترین رویدادهای علمی حوزه آموزش علوم پزشکی کشور است که ساالنه
توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار میشود .با توجه به در حال اجرا بودن طرح تحول
و نوآوری آموزش علوم پزشکی در سطح ستاد و دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی و فرصتهای بی بدیل به وجود آمده
برای انجام فعالیتهای نوآورانه آموزشییی در کشییور ،برگزاری این همایش از اهمیت دونیدانی برای ارایه و ارتسای سییطح
فعالیتهای تو سعهای انجام شده برخوردار ا ست .به میظور ساماندهی روند مدیریت همایش ،آییننامه مدیریت همایش در
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تدوین و پس از طی مراحل الزم و
تأیید معاونت آموزشی وزارت به مرحله اجرا در میآید.

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

اهداف همایش
ماده  :1مهمترین اهداف همایش کشوری آموزش علوم پزشکی عبارتید از:
 )1تبادل نظر و هماندیشی در مورد عمدهترین نالشهای پیش روی توسعه آموزش علوم پزشکی کشور
 )2معرفی فعالیتهای نوآورانه و پژوهشهای آموزشی انجام شده در کشور
 )3آشیایی با تازههای علم آموزش پزشکی و تجارب بینالمللی در این حوزه
 )4ارتسای سطح دانش ،نگرش و مهارتهای دستاندرکاران حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی در سطح ستادی و
دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی کشور
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ارکان همایش
کمیته علمی

ماده  :2اعضای کمیته علمی همایش کشوری آموزش علوم پزشکی عبارتید از:
 )1معاون آموزشی وزارت (رییس همایش و رییس کمیته)
 )2رییس مرکز مطالعات (دبیر همایش و دبیر کمیته)
 )3یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها ی علوم پزشکی کشور به پیشیهاد دبیر و موافست رییس همایش به عیوان
دبیر علمی همایش
 )4یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به پیشیهاد دبیر و موافست رییس همایش به عیوان
دبیر اجرایی همایش
 )5سه نفر از پیشکسوتان آموزش پزشکی به پیشیهاد رییس مرکز مطالعات وزارت
 )6معاون پژوهشی مرکز ملی تحسیسات راهبردی آموزش پزشکی
 )7سه نفر از اعضای هیأت ممتحیه و ارزشیابی رشته آموزش پزشکی به پیشیهاد هیأت ممتحیه و ارزشیابی
 )8دو نفر از مدیران ستادی حوزه معاونت آموزشی وزارت به انتخاب معاون آموزشی وزارت
 )9یک نفر از اعضای انجمنهای حوزه آموزش پزشکی به پیشیهاد مشترک دو انجمن
 )10یازده نفر از اعضای هیأت علمی فعال در عرصه توسعه آموزش دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی کشور به پیشیهاد
رؤسییای مراکز مطالعات و توسییعه آموزش علوم پزشییکی کشییور (نهار نفر از دانشییگاههای گروه اول 1،شییش نفر از
دانشگاههای گروه دوم2و دو نفر از دانشکدههای گروه سوم)3
 )11نهار نفر از صاحبنظران آموزش علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی به پیشیهاد گروههای آموزش پزشکی کشور
 )12نهار نفر از اعضای هیأت علمی دکترای آموزش پزشکی به پیشیهاد مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه/دانشکدههای علوم پزشکی کشور
 )13معاونین مرکز مطالعات مرتبط با همایش به پیشیهاد رییس مرکز مطالعات
 )14دو نفر از دانشجویان رشته آموزش پزشکی (یک نفر دکترا و یک نفر کارشیاسی ارشد) به پیشیهاد بسیه اعضای کمیته
علمی از میان دانشجویان معرفی شده توسط گروههای آموزش پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 )15یک نفر از دانشیییجویان شیییورای مرکزی کمیتههای دانشیییجویی مراکز مطالعات و توسیییعه آموزش علوم پزشیییکی
دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی کشور به پیشیهاد شورای مرکزی کمیتههای دانشجویی
 1اصفهان ،ایران ،تبریز ،تهران ،جیدی شاپور اهواز ،شهید بهشتی ،شیراز ،کرمان ،مجازی و مشهد
 2آزاد اسالمی ،اراک ،اردبیل ،ارتش ،ارومیه ،البرز ،ایالم ،بابل ،بجیورد ،بسیه اهلل(عج) ،بیدرعباس ،بوشهر ،بیرجید ،جهرم ،دزفول ،رفسیجان ،زابل ،زاهدان ،زنجان ،سبزوار ،سمیان ،شاهد،
شاهرود ،شهرکرد ،شهید صدوقی یزد ،علوم بهزیستی و توانبخشی ،فسا ،قزوین ،قم ،کاشان ،کردستان ،کرمانشاه ،گلستان ،گیاباد ،گیالن ،لرستان ،مازندران ،همدان و یاسوج
 3آبادان ،اسدآباد ،اسفراین ،ایرانشهر ،بم ،بهبهان ،تربت جام ،تربت حیدریه ،جیرفت ،خلخال ،خمین ،خوی ،ساوه ،سراب ،سیرجان ،شوشتر ،گراش ،الرستان ،مراغه و نیشابور
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ماده  :3هر یک از نهادهای ذیربط به میزان دو برابر تعداد تعیین شده افرادی را به معاون آموزشی وزارت پیشیهاد میکید.
اعضای کمیته علمی با حکم معاون آموزشی وزارت به مدت یک سال میصوب میشوند .انتخاب مجدد این افراد بالمانع است.
ماده  :4در مورد افرادی که از طرف هیأت ممتحیه ،مدیران ستادی معاونت آموزشی وزارت ،دانشجویان رشته آموزش پزشکی
یا نماییده کمیتههای دانشییجویی معرفی میشییوند در صییورت ت ییر در موقعیت حسوقی ایشییان ،نهاد مربود افراد جایگزین
پیشیهادی خود را معرفی میکید.
ماده  :5وظایف کمیته علمی به شرح زیر است:
 )1پیشیییهاد محور و حیطههای همایش و کلیات سییاختار برنامه همایش (مشییتمل بر زمان و مکان برگزاری همایش،
رویدادها ،نیدمان کلی برنامه ،تاریخهای مهم و  )....به معاونت آموزشی وزارت
 )2بررسی و تصویب موارد پیشیهاد شده توسط دبیرخانه همایش به شرح زیر:
الف .سیاستهای مربود به نحوه پذیرش خالصه مساالت و کارگاهها
ب .روند داوری خالصه مساالت
پ .برنامه ارزشیابی همایش
 )3بررسی و تأیید اعضای کمیتههای فرعی کمیته علمی برای انجام داوریها در خصوص خالصه مساالت ،کارگاهها و
سایر موارد مشخص شده در بید یک ،پیشیهاد شده توسط دبیرخانه همایش
 )4بررسی و تأ یید گزارش ارزشیابی همایش و پیشیهادهای اصالحی ارایه شده بر مبیای ارزشیابی انجام شده

کمیته اجرایی
ماده  :6اعضای کمیته اجرایی همایش کشوری آموزش علوم پزشکی عبارتید از:
 )1رییس همایش (رییس کمیته)
 )2دبیر همایش (دبیر کمیته)
 )3مشاور اجرایی معاون آموزشی وزارت
 )4دبیر اجرایی همایش
 )5دبیر علمی همایش
 )6معاونین مرکز مطالعات مرتبط با امور اجرایی همایش
 )7کارشیاسان معاونت آموزشی به پیشیهاد دبیران اجرایی و علمی همایش و موافست دبیر همایش
تبصره :کمیته میتواند حسب مورد افراد ذیربط را به عیوان مدعو به جلسات دعوت کید.
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ماده  :7وظایف کمیته اجرایی به شرح زیر است:
 )1پیش بییی و فراهم کردن تهمیدات الزم برای برگزاری میاسب همایش
 )2انجام هماهیگیهای درون و برون سازمانی برای برگزاری میاسب همایش
 )3مدیریت امور اجرایی همایش در ایام برگزاری

دبیرخانه همایش
ماده  :8دبیرخانه دایمی همایش ک شوری آموزش علوم پز شکی در مرکز مطالعات و تحت مدیریت رییس مرکز به عیوان دبیر
همایش مستسر میباشد.
ماده  :9دبیر همایش با همکاری دبیر علمی و دبیر اجرایی نسبت به مدیریت امور علمی و اجرایی همایش اقدام میکید.
ماده  :10دبیرخانه دایمی همایش میتواند در صیییورت صیییالحدید و با اخذ موافست معاونت آموزشیییی وزارت نسیییبت به
برگزاری مشترک همایش با یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور به عیوان مجری همایش اقدام نماید.
ماده  :11وظایف دبیرخانه همایش به شرح زیر است:
 )1ارایه پیشیهاد در خصوص محور ،حیطهها و ساختار کلی برنامه همایش
 )2انجام کلیه امور علمی و اجرایی مرتبط با فعالیت کمیته علمی و کمیتههای فرعی
 )3مدیریت امور اجرایی مربود به سامانه همایش از جمله داوری خالصه مساالت و انتخاب سخیرانیهای کوتاه و
پوسترها ،کارگاهها و ...
 )4انجام امور اجرایی مربود به ارزشیابی همایش و ارایه گزارش ارزشیابی به معاونت آموزشی وزارت و کمیته علمی
 )5گردآوری و نگهداری سوابق همایش

این آییننامه در یازده ماده و یک تبصره تدوین و از زمان ابالغ الزماالجرا میباشد.
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