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بــه منظ ــور تحقــق اهــداف متعال ــی نظــام جمهــوری اســامی ای ـران در عرصــه ســامت و اعتــای نظــام آمــوزش علــوم پزشــکی کشــور
از مج ـرای اثربخــش بس ــتههای تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی و همچنی ــن در راســتای بهرهمنــدی از ظرفی تهــای بالق ــوه
موج ــود در مناطــق آمایش ــی کشــور در چارچ ــوب ضوابــط ســند آمایــش ســرزمینی مصوبــه شــورای عال ــی انقــاب فرهنگ ــی و جلــب همــکاری
و همدل ــی کلی ــه دســت انــدرکاران نظــام ســامت در جهــت تحــول نظــام آمــوزش پزشــکی ،ایــن تفاهمنامــه منعقــد م یگــردد.
ماده  -۲طرفین تفاهمنامه
ایــن تفاهمنامــه می ــان دکتــر باقــر الریجان ــی مع ــاون آموزش ــی وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی کــه در ایــن تفاهمنامــه بــه
اختصــار معاونــت نامی ــده م یشــود بــه آدرس ته ـران ،شــهرک قــدس ،خیابــان ایوانــک شــرقی ،از یــک ط ــرف و دکتــر عل ــی اکب ــر حقدوســت
رئی ــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان و سرپرســت دبیرخانــه بــه نمایندگ ــی از کالن منطقــه هشــت آمایــش آمــوزش عال ــی بخــش ســامت
کشــور کــه در ایــن تفاهمنامــه بــه اختصــار منطقــه نامی ــده م یشــود بــه آدرس کرمــان ،بلوارجمهــوری اســامی،بعد از چهــارراه شــفا ،از ط ــرف
دیگــر منعقــد شــده و طرفی ــن خ ــود را نس ــبت بــه اج ـرای مفــاد ایــن تفاهمنامــه متعهــد م یداننــد.
ماده  -۳موضوع تفاهمنامه
همــکاری در زمینــه اجرای یســازی مأموریتهــای واســپاری شــده از ســوی معاونــت در راســتای تحقــق اهــداف بســتههای تحــول و
نــوآوری در آمــوزش پزشــکی
ماده  -۴تعهدات منطقه
منطقه به منظور تحقق موضوع این تفاهمنامه خود را نسبت به اجرای مأموریتهای زیر متعهد م یداند:
 مأموریتهای مشترک میان همه مناطق آمایشی• تالش در جهت استق رار و فعالسازی دبیرخانه مناطق آمایشی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه
• تــاش جهــت ایجــاد گفتمــان تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی در ســطح منطقــه و دانشــگاهها بــا اســتفاده از کلی ــه
ظرفی تهــای موجــود اعــم از ســمینارها ،نشســتهای علمــی ،فضــای مجــازی و...
• تدوین ترجمان بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح منطقه و دانشگاهها
• بازنگــری و تدویــن ب رنامههــای آموزش ــی(کوریکولومها) کــه از ســوی معاونــت تعیی ــن و ارســال م یگــردد؛ بــا همــکاری دانشــگاههای
علــوم پزشــکی مس ــتقر در منطقــه
• همــکاری در اجرای یســازی و اســتق رار نظــام تربی ــت نیروهــای حــد واســط وآموزشهــای مهارت ــی در ســطح منطقــه ب راســاس ضوابــط
اعالم ــی از ســوی معاونــت در بس ــتر دانشــگاههای علــوم پزشــکی مس ــتقر در منطقــه
• همــکاری در گســترش محیطــی آمــوزش عالــی ســامت در منطقــه ب راســاس مصوبــات شــورای گســترش دانشــگاههای علــوم
پزشــکی کشــور
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ی عال ــی اخــاق پزشــکی و معاونــت در ســطح منطقــه بــه منظ ــور
• اجرای یســازی مصوبــات و بخشــنامههای ارســالی از ســوی شــورا 
ترویــج و توســعه زیرســاختهای اخــاق پزشــکی و تعهــد حرف ـهای در مرکــز آمــوزش عال ــی نظــام ســامت
• تــاش جهــت توســعه فعالی تهــای بی نالملل ــی در منطقــه ب راســاس نقشــه آمایــش بی نالملــل بــا همــکاری کلی ــه دانشــگاههای
علــوم پزشــکی مس ــتقر در منطقــه
• راهانــدازی شــبکه تبــادالت علمــی و ب رنامههــای آموزشــی مشــترک بــا دانشــگاههای معتبــر جهــان بــر مبنــای نقشــه آمایــش
بی نالملــل آمــوزش پزشــکی بــا همــکاری دانشــگاههای منطقــه آمایشــی
• راهانــدازی مرکــز ســنجش منطقــهای آمــوزش پزشــکی ب راســاس ضوابــط و اســتاندارهای ابالغــی از ســوی معاونــت بــا همــکاری
دانشــگاههای علــوم پزشــکی مســتقر در منطقــه
• راهانــدازی مرکــز ســنجش صالحی ــت بالین ــی در منطقــه ب راســاس ضوابــط و اســتاندارهای ابالغ ــی از ســوی معاونــت بــا همــکاری
دانشــگاههای علــوم پزشــکی مســتقر در منطقــه
• اجـرای ب رنامــه اعتباربخش ــی موسس ـهای مراکــز آموزش ــی درمان ــی (بیمارســتانها) مس ــتقر در منطقــه بــا همــکاری دانشــگاههای علــوم
پزشــکی مس ــتقر در منطقه
• اجرای ب رنامه اعتباربخشی موسس های دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مستقر در منطقه و با همکاری این دانشگاه
• همــکاری در اعتباربخشــی بی نالمللــی دانشــگاهها و موسســات آمــوزش علــوم پزشــکی مســتقر در منطقــه و بــا همــکاری ایــن
دانشــگاه
• توســعه رشــتهها و مقاطــع تحصیلــی علــوم پزشــکی ب راســاس ظرفی تهــای موجــود در منطقــه و طبــق ضوابــط شــورای عالــی
ب رنامهریــزی علــوم پزشــکی بــا همــکاری دانشــگاههای علــوم پزشــکی مســتقر در منطقــه
• توســعه آموزشهــای تخصص ــی و فوقتخصص ــی در بیمارســتانهای آموزش ــی جامــع زنــان مس ــتقر در منطقــه درصــورت وج ــود و بــا
تــاش در جهــت راهانــدازی آنهــا در منطقــه بــا همــکاری دانشــگاههای علــوم پزشــکی مس ــتقر در منطقــه
• حمایت از شرکتهای دانش بنیان مستقر در منطقه در زمینه آموزش پزشکی
• راهانــدازی مرکــز آموزشهــای مجــازی علــوم پزشــکی در منطقــه آمایش ــی بــا هماهنگ ــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی فضــای مجــازی
و بــا کمــک دانشــگاههای علــوم پزشــکی مس ــتقر در منطقــه
مأموریتهای ویژه منطقه هشت در راستای کسب مرجعیت علمی کشور
• توسعه دانش مدلسازی در علوم سالمت از مجاری
همکاری در تدوین ،بازنگری و توسعه کوریکولومهای آموزشی مرتبط
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گسترش زیرساختهای الزم ب رای تربیت سرمایه انسانی مورد نیازمنطقه و کشور در این زمینه
تالش جهت تأمین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط ب رای توسعه این حیطه
شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،دارای تجارب اندیشمند به منظور توسعه این حیطه
• توسعه دانش آیندهنگاری در نظام سالمت از مجاری
همکاری در تدوین ،بازنگری و توسعه کوریکولومهای آموزشی مرتبط
گسترش زیرساختهای الزم ب رای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه
تالش جهت تأمین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط ب رای توسعه این حیطه
شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،دارای تجارب اندیشمند به منظور توسعه این حیطه
• توسعه مطالعات اعتیادشناسی از مجاری
همکاری در تدوین ،بازنگری و توسعه کوریکولومهای آموزشی مرتبط
گسترش زیرساختهای الزم ب رای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه
تالش جهت تأمین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط ب رای توسعه این حیطه
شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،دارای تجارب اندیشمند به منظور توسعه این حیطه
• توسعه زیرساخت و بسترهای آموزش مرتبط با مطالعات حیوانی در علوم پزشکی
همکاری در تدوین ،بازنگری و توسعه کوریکولومهای آموزشی مرتبط
گسترش زیرساختهای الزم ب رای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه
تالش جهت تأمین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط ب رای توسعه این حیطه
شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،دارای تجارب اندیشمند به منظور توسعه این حیطه
• توسعه دانش مرتبط با علوم سالمت در بالیا
همکاری در تدوین ،بازنگری و توسعه کوریکولومهای آموزشی مرتبط
گسترش زیرساختهای الزم ب رای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در این زمینه
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تالش جهت تأمین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط ب رای توسعه این حیطه
شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،دارای تجارب اندیشمند به منظور توسعه این حیطه
ماده  -۵تعهدات معاونت
معاونت به منظور تحقق موضوع این تفاهمنامه خود را نسبت به اجرای مأموریتهای زیر متعهد م یداند:
 ایجاد بسترهای قانونی الزم به منظور کمک به منطقه ب رای تحقق مأموریتهای واسپاری شده تفویض اختیارات ستادی الزم به منطقه به منظور پیشبرد اهداف و مأموریتهای محوله حمایتهای مادی و معنوی الزم و در حد توان از اقدامات و ب رنامههای منطقه در راستای تحقق مأموریتهای محولهماده  -۶مسایل اعتباری
 درخصــوص مأموریتهــای مشــترک می ــان همــه مناطــق موضــوع مــاده  ،۳تخصی ــص اعتب ــارات الزم پ ــس از تأمی ــن اعتب ــار و ب راســاسمی ـزان پیشــرفت کار صــورت خواهــد پذیرفت.
 درخصــوص مأموریتهــای ویــژه منطقــه برحس ــب نــوع مأموریــت تــا ســقف ۱۰میلی ــارد ریــال در صــورت تأمی ــن اعتب ــار از ســویمعاونــت بــه منطقــه ب ـرای تحقــق ایــن مأموریتهــا تخصی ــص داده خواهــد شــد.
تبصــره :۱تخصی ــص ایــن اعتب ــار بــه صــورت پلکان ــی و پ ــس از تعیی ــن نحــوه همــکاری بــا کلی ــه دانشــگاههای علــوم پزشــکی مس ــتقر
در منطقــه و تأیی ــد معاونــت و ارســال گ ـزارش پیشــرفت منطقــه در تحقــق مأموریتهــا صــورت م یپذی ــرد.
ماده  -۷فرآیند انجام کار
کمیتـهای منتخــب از مدی ـران ســتادی و مس ــئوالن منطقــه آمایش ــی بــا حکــم مع ــاون آموزش ــی وزارت متب ــوع مس ــئول پیگی ــری و رصــد
رونــد اج ـرای ایــن تفاهمنامــه خواهنــد شــد .مصوبــات ایــن کمیتــه پ ــس از تأیی ــد مع ــاون آموزش ــی وزارت ب ـرای طرفی ــن الزم االجراســت.
ماده -۸مدت زمان تفاهمنامه
این تفاهمنامه تا پایان سال  ۱۴۹۴معتبر بوده و تمدید آن به شرط توافق طرفین بالمانع است.
ماده  -۹نسخ تفاهمنامه
این تفاهمنامه در  ۹ماده و  ۱تبصره و در  ۳نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید و مبادله گردید که هر سه نسخه حکم واحد را دارد.
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