دبیر خانه مرکزی طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی
دبیرخانه کالن منطقه2
تحول در نظام سالمت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می تواند
ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد ،تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات
رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود .بی شک برای تحقق اهداف توسعه ،باید همه منابع انسانی ،اقتصادی و محیطی
را با برنامه ریزی دقیق در مسیر تحول و نوآوری در آموزش پزشکی و پیشرفت نظام آموزش عالی سالمت به کار گرفت
و با دید وسیع و همه جانبه با استفاده از پتانسیل های منطقه ای و توان علمی اساتید گرانقدر و کارکنان محترم
قدمهای موثری را برداشت.
تدوین برنامه های تحول آموزش علوم پزشکی مرحله جدیدی از طرح تحول نظام سالمت است که جزو سیاستهای
محوری وزیر محترم و معاون آموزشی وزارت متبوع قرار گرفته است که در این راستا و در جهت تحقق اهداف این
تحول ضروری است تمام ساختار آموزشی دانشگاه در قالب بسته های یازده گانه تحول و نوآوری تدوین گردیده و با
یک نگاه بنیادی به تحول در حوزه آموزش علوم پزشکی قدم برداشت.
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با توجه به نیازهای مهم کشور در عرصه سالمت با تاکید بر اعتالی
جایگاه دانشگاه و ورود به عرصه دانشگاههای نسل سوم ،تحقق آموزش پاسخگو و عدالت محور و بهره مندی از فناوریهای
نوین با نهادینه سازی اخالق حرفه ای استراتژی خود را تعیین نموده و نسبت به تحقق کامل اهداف بسته ها از هیچ
تالشی فروگذار نخواهیم کرد.

اهداف
-

تشکیل کارگروههای بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح دانشگاه و کمیته بندی در سطح
کالن منطقه
توجیح و آموزش بسته های تحول به اعضای کارگروهها و دانشکده ها
اطالع رسانی طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح دانشگاه
ایفای نقش راهبردی طرح تحول در سطح دانشگاه
نظارت بر عملکرد کارگروههای تخصصی و اخذ فعالیت عملکردی
پی گیری بارگذاری مستندات عملکرد کارگروهها در سامانه ارزیابی آتنا
پشتبانی فنی کاربران سامانه آتنا
آموزش کاربران سامانه آتنا
بارگذاری مستندات در سامانه آتنا
پایش عملکرد کارگروههای تخصصی و مسئولین بسته ها
برقراری ارتباط با دبیر خانه کالن منطقه آمایشی کشور در وزارت متبوع
بارگذاری مستندات عملکرد دانشگاه در وب سایت کالن منطقه دو آمایشی کشور
ارتباط تنگاتنگ با رابطین دانشگاههای عضو کالن منطقه دو (ارومیه – اردبیل – مراغه – سراب – خوی و
خلخال)
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