صنعتي و معدني ،تجاري و خدماتي ،تشويق هرچه
بيشتر اساتيد مشاور در هدايت مطلوب دانشجويان
از نظر آموزشي ،پژوهشي ،دانشجويي و فرهنگي؛
نظــارت و كنترل در ارتقــاي كيفيت كالسهاي
درس و افزايش بهرهوري؛ بهبود بهرهگيري كيفي
از امكانات ســختافزاري و نرمافــزاري موجود؛
ايجاد ،نوسازي ،بازپيرايي ،تكميل يا بهينه کردن و
تجهيز آزمايشگاههاي تخصصي و استقرار مديريت
نگهداشت و افزايش بهرهوري و اجراي مناسبتر
و هدفمنــد برنامــه دروس کارآمــوزی (کارگاه،
آزمایشگاه ،بازدید و کارآموزی در عرصه).
● وضعيت امروز دانشكده در مقايسه با
ساير دانشكدههاي مشــابه در كشور را
چگونه ارزيابي ميكنيد؟
با پذيرش دانشــجو در مقطع كارشناســي ارشــد
رشتههاي ارگونومي و نيز مديريت سالمت ،ايمني
و محيط زيست و مهندســي ايمني صنعتي براي
اولين بار در كشــور و دارا بودن سه رشته در مقطع
كارشناســي ارشد و يك رشــته در مقطع دكتراي
تخصصي در رشته ســامت در باليا و فوريتها
و نيز افق برنامههاي ســال جاري و سال آينده در
ارتباط با راهاندازي دكتراي تخصصي رشــتههاي
مهندسي ايمني صنعتي و ارگونومي ،روند روبهرشد
دانشــكده در امور آموزشي ،پژوهشي و نيز تحول
و تعالي ســازماني در مقايسه با گذشته ،از وضعيت
خوب و قابل اقبالي در ســطح دانشــگاه و كشور
برخوردار شده است.
● در حوزه آموزش ،چه مسائل و مشكالت
احتمالي پيش روي دانشكده قرار دارد؟
كافي نبــودن اعضاي هیــات علمي مــورد نياز
رشتههاي جديد تحصيالت تكميلي؛ كمبود منابع
براي توســعه و تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي
تخصصي و كاربردي؛ عدم نهادينه شــدن كامل
فرهنــگ ســازماني مورد لــزوم منابع انســاني؛
موضوعات مطروحه پيرامون دو رشــته مشــابه با
دانشكده بهداشت دانشــگاه از جمله مسايل پيش
روي دانشكده است.

● در پايان اگر صحبتي هست بفرمائيد؟
فرصت را مغتنم شــمرده بدينوســيله از همدلي،
همــكاري ،همراهي و مشــاركت مســووالن و
همكاران در دانشــگاه و دانشــكده و دانشجويان
عزيز كه موجبات عملي شــدن برنامهها ،اجراي با
كميت و كيفيت قابل اقبال امور و نيز رشد ،توسعه
و تحول چشــمگير پيشرفت دانشــكده را فراهم
كردهاند ،صميمانه قدرداني كنم .الزم به ذكر است
اهم برنامههاي سال  1393دانشكده به شرح ذيل
ميباشد:
تهيه و تدوين برنامه راهبردي در افق  10ســاله با
لحاظ كردن سند چشــم انداز  1404و برنامههاي
توسعه پنج ســاله كشور ،نقشــههاي راه آموزش
عالي و ســامت كشــور در زمينههاي بهداشت،
ايمني و محيط زيســت ،وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــكي وزارت علوم تحقيقات و فناوري
و دانشــگاه علوم پزشــكي شــهيد بهشتي بر
اســاس فراهم شــدن مراتب زير در پنج سال
اخير(تثبيت موسســه و اســتقرار نسبي اخالق
حرفهاي ،ايجاد فرهنگ و باورهاي ســازماني
براي نوشــتن برنامه به صورت مشاركت عام،
ايجاد احســاس نياز و فراهم شــدن شــرايط
زماني و گذر از نقطه علف علمي ،آموزشــي و
پژوهشــي ،جذب و آماده سازي اعضاي هيات
علمــي و كاركنــان از نظــر ديدگاهي و افق
بلندمدت برنامهريزي)؛
اخــذ مجــوز و را هانــدازي مقطــع دكتراي
تخصصي  Ph.Dدر رشــتههاي ارگونومي و
مهندســي ايمني صنعتي و مقطع كارشناســي
ارشــد در رشــتههاي اقتصاد سالمت ،سالمت
و رســانه ،مهندسي بهداشــت محيط (يكي از
گرايشهــاي ايمنــي پرتوها يا سمشناســي)،
مهندســي بهداشــت حرفــهاي و برنامهريزي
مديريت و آموزش محيط زيســت ؛
بازنگري برنامه آموزشــي مقطع كارشــناسي
رشته مهندسي صنايع -ايمني صنعتي؛
پيگيري در اعالم نظر بازنگري برنامه آموزشــي
مقطع كارشناســي ارشد رشــته مهندسي ايمني
صنعتي؛
ايجاد فضا و تجهيز آزمايشــگاه مرجع مهندســي
ايمني صنعتي؛
بهينهســازي و ســاماندهي مناســبتر اتاقهاي
اعضاي هيات علمي ،خدمات آموزشــي و اداري و
مالي در چارچوب امكانات و منابع موجود؛
تهيه و نصب سيســتم مدار بسته نظارت تصويري
جهت حفاظت فيزيكي؛
تهيه طرح معماري سردر ورودي دانشكده؛
طراحي و اجراي كارگاهها و دورههاي آموزشي در
موضوعات ســامت ،ايمني و محيط زيست جهت
صنايع ،شركتها و سازمانهاي مختلف؛
توسعه همكاري علمي و پژوهشي با مراكز آموزشي
و تحقيقاتي داخل كشور؛
برقراري ارتباط با مراكز تحقيقاتي و ســازمانهاي
بينالمللي همچون سازمان جهاني كار ( )ILOو
سازمان جهاني بهداشت ( )WHO؛
تــاش در راســتاي جــذب حمايــت صنايع از
پاياننامه هــاي دكتــري تخصصــي  Ph.Dو
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● چه پيشنهادي در راستاي رفع مسايل
مذكور داريد؟
پيشنهاد اينجانب در راستاي رفع مسايل ذكر شده
شامل موارد زير است:
همراهي ،همدلي و همفكري اعضاي هیات علمي،
كاركنــان و دانشــجويان عزيز دانشــكده؛ جذب
اعضــاي هايت علمي مورد نياز رشــتههاي جديد
تحصيــات تكميلي؛ افزايش ارتباط دانشــكده با
بخشهــاي صنعتي ،معدني ،تجاري و خدماتي در
راســتاي ارايه آموزشها و پژوهشهاي مربوطه و
استقرار مديريت ســامت ،ايمني و محيط زيست
در بخشهــاي مذكــور و تامين برخــي از منابع
مالي مورد نياز دانشــكده؛ هماهنگي هرچه بيشتر
با دانشــكدهها و مديران ســتادي در بهرهگيري
مطلوبتر در افزايش ظرفيتها و همافزايي كارها
و استفاده بهينه از ظرفيتها؛ استقرار هرچه بيشتر
اخــاق و رفتار حرفهاي؛ اختصــاص بودجه مورد
نياز براي اجراي برنامههاي آموزشــي و پژوهشي
و فرهنگ ســازماني؛ حمايت و توجه مســووالن
دانشگاه به دانشــكدههايي كه قدمهاي خوبي در

سالهاي اخير در رشد ،توســعه و تعالي سازماني
برداشتهاند.

كارشناسي ارشد دانشجويان دانشكده؛
برقراري ارتباط با صنايع و ســازمانهاي دولتي و
خصوص در راســتاي اجراي پروژههاي آموزشي و
پژوهشي؛
ارتقاي همه جانبه كيفيت آموزشــي ،پژوهشــي و
نيز تحكيم مديريت گروههاي آموزشــي دانشكده
در ساختار اجرايي و منطقي براساس سياستهاي
دانشگاه؛
تصويب و استقرار ساختار تشكيالت جديد دانشكده
مبتني بر زمينههاي تخصصي ،تحصيالت تكميلي
و افق برنامه راهبردي دانشــكده در مرحله اول با
لحاظ کردن شرايط حاضر؛
تدبير در رشــد و توســعه كمي و كيفي آموزشي،
پژوهشي ،دانشــجويي -فرهنگي و اداري و مالي
به منظور تعالي دانشكده؛
سعي و تالش در راستاي ايجاد جو فرهنگي علمي،
تخصصي و فعاليت ســازماني بــه منظور ارتقاي
بهــرهوري با لحاظ کردن اهداف ،برنامهها و منابع
و شرايط درونبخشي ،فرابخشي و ملحوظ نمودن
فرصتها ،تهديدها ،نقاط قوت و ضعف؛
هماهنگي هرچه بيشــتر با دانشــكدهها ،مديران
ســتادي در بهرهگيــري مطلوبتــر در افزايش
ظرفيتها و همافزايي كارها
تهيــه بانك اطالعات الكترونيكي از پاياننامهها و
گزارشات كارآموزي؛
مطالعــه و برنامهريزي جهت مناســب ســازي،
تعميرات و بازسازي كارگاههاي برق ،ماشين افزار
و جوش؛
مطالعــه و برنامهريزي جهت ايجــاد اتاقكهاي
آنتروپومتري ،اســپيرومتري و اكوســتيك صدا و
ارتعاش براي آزمايشــگاه هاي عوامل فيزيكي و
ارگونومي؛
ادامــه برنامهريــزي و اجراي پارتيشــنبندي در
جهت ساماندهي ،بهينهســازي ،استقرار و تجهيز
مديريتهــاي خدمــات آموزشــي ،پژوهشــي،
دانشجويي،اداري و مالي؛
رشــد و توســعه انجــام پروژههاي پژوهشــي و
پاياننامههاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي
در آزمايشــگاهها به صورت پايلوت و ميدانهاي
عمل و كاربردي توسعهاي بودن آنها؛
پيگيري جهت اخذ موافقــت نهايي مراجع ذيربط
جهت انتشــار نشــريه علمي و پژوهشي به زبان
انگليسي با عنوان:
«Advances in Environmental
and Occupational Safety and
»Health
عايقكاري كف كارگاه برق در سطح استاندارد؛
تفكيك فضاي اتاق ســرور از بخشهاي عمومي
در ســطح استاندارد جهت پيشگيري از صدمات به
سختافزار؛
مســقف کردن فضاي راهرو ارتباطي ســاختمان
شــمالي و جنوبي در طبقــه دوم -حدود  100متر
مربع؛
بازسازي درز عايق رطوبتي و پوشش داخلي سقف
سايت كامپيوتر -حدود  60متر مربع؛
ايجاد سن و بازســازي كف سالن جلسات -حدود
 110متر مربع؛
تامين ،مناسبســازي و تجهيز فضاي اوليه مورد
نياز “مركز تحقيقات ارتقای ســامت محيط كار”
و راهاندازي مركز.

دانشــکده تغذيــه .دانشــکده تغذيــه .دانشــکده تغذيــه .دانشــکده تغذيــه .دانشــکده تغذيــه .دانشــکده تغذيــه .دانشــکده تغذيــه .دانشــکده تغذيــه .دانشــکده تغذيــه .دانشــکده تغذيــه .دانشــکده تغذيــه .دانشــکده تغذيــه .دانشــکده تغذيــه .

دكتر مجيد حاجي فرجي رئيس دانشكده تغذيه:

هم جواری انســتیتو تحقیقات
تغذیه و صنایع غذایی کشور
و دانشــکده تغذيه از عوامل
مؤثر در ارتقای سطح علمی
دانشکده است كه آن را از ساير
دانشــكدههاي مشابه متمايز
ساخته است
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● لطفا مختصري از خودتان براي خوانندگان
بگوييد.

نقل و نقد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دكتر مجيد حاجي فرجي هســتم ،متولد ،1339
متخصص تغذيه و رژيم درماني ،دانشــیار تغذیه
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و عضو هیات
ممتحنه و ارزشــیابی تغذیه كه از ابتداي سال 89
تا كنون رياســت انســتيتو تحقيقات تغذيه اي و
صنايع غذايي كشــور و دانشكده تغذيه و صنايع
غذايي دانشگاه را بر عهده دارم .همچنين داراي
 4مورد ترجمه و یا تالیف كتاب؛  15مقاله منتشر
شــده بین المللی و  26مقاله در مجالت علمی-
پژوهشی داخلی ميباشم.
● در حــال حاضــر فعالیت های آموزشــی
دانشکده را چطور ارزیابی می کنید؟

این دانشکده با جذب اعضای هیات علمی جوان
و متخصص در کنار اســاتید با تجربه گروههای
آموزشــی در ارتقای ســطح کیفی دانشــجویان

گامی بلند برداشته است و با توجه به اینکه تعداد
دانشــجویان تحصیالت تکمیلی در چند ســال
اخیر افزایش یافته با اســتفاده از روشهای جدید
تدریس و توانمندســازی اســاتید برای پیشرفت
سطح علمی دانشکده تالش های بسیاری صورت
گرفته است.
● آیا طی یک ســال گذشته فرآیند جدیدی
در راســتای ارتقای سطح کیفی آموزش در
آن دانشکده طراحی شده است؟ در صورت
مثبت بودن پاســخ لطفا فرآیند را تشریح
فرمایید.

در یک ســال گذشــته با فعال نمــودن کمیته
 EDOو آموزش مداوم دانشــکده تالش شــده
تــا کارگاههای متنوعــی برای ارتقای ســطح
علمی وآموزشــی اســاتید برگزار شود .همچنین
کارگاه های روش تدریس و ارزشــیابی دانشجو

برای دانشجویان دوره دکتری که طبق آیین نامه
آموزشی موظف به تدریس هستند برگزار شد.
● با توجه به شــعار “توسعه کیفی آموزش،
کلید عدالت آموزشی” که در سال جاری برای
جشنواره آموزشی شــهید مطهری در نظر
گرفته شده است ،لطفا بفرمایید چه تدابیری
جهت توســعه کیفی آموزش و دســتیابی
بیشتر به عدالت آموزشی اندیشیده اید.

سیاست دانشــگاه مبنی بر برگزاری کالسهای
دانشــجویان شــعبه بین الملل و روزانــه در یک
فضای فیزیکی است .لذا دانشکده تالش میکند
با استفاده از بودجه ای که برای دانشجویان شعبه
در نظر گرفته شــده اســت به تجهیز و پیشرفته
شــدن لوازم و وسایل آموزشــی پراخته و شرایط
مشابه و یکســانی برای تحصیل هر دو گروه از
دانشجویان ایجاد كند.

● وضعیت امروز دانشــکده ،در مقایسه با
سایر دانشــکده های مشــابه در کشور را
چگونه ارزیابی می کنید؟

در حال حاضر دانشــکده دارای  690دانشجوی
شــاغل به تحصیل روزانه و بینالملل اســت که
از این تعداد  180نفر دانشجوی دوره تحصیالت
تکمیلی هســتند .اولیــن دوره دکتــرای علوم
صنایع غذایی شــاخه کنترل کیفی و بهداشــت
در این دانشــکده راهاندازی شــده و دو دوره از
دانشــجویان آن فارغ التحصیل شــده اند .رشته
جدیــد سیاســتگذاری غــذا و تغذیــه در مقطع
دکتری ســال  92راهاندازی شد و دانشجویان آن
پذیرش شدهاند .این دانشــکده با اعضای هیات
علمی متخصص وتوانمند ،کارشناســان مجرب
آموزشــی ،دارای آمــار باالیــی از مقاالت ISI
چاپ شــده در مجالت خارجی است .هم جواری
انســتیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و
دانشــکده یکی از عوامل موثر در ارتقای ســطح
علمی دانشکده اســت و با بهرهگیری از تجارب
اساتید پژوهشی و فضاهای آزمایشگاهی پیشرفته

انســتیتو تحقیقات در اجــرای اهداف خود موفق
بودیم و این موارد از وجه تمایزاین دانشــکده از
سایر مراکز است.
● در حوزه آموزش ،چه مســایل و مشکالت
احتمالی پیش روی دانشکده قرار دارد؟

سعی دانشکده ارتقای سطح کیفی و کمی آموزشی
اســت و این کار نیاز به تجهیز کالس های درس
و آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی به وسایل
کمک آموزشــی و دستگاههای پیشــرفته دارد.
ناکافی بودن بودجه در زمینه پژوهش برای انجام
پایان نامه های دانشجویی یکی از مشکالتی است
که اساتید و دانشجویان با آن روبه رو هستند.

◄ بــا اسـتــفـــــاده از
روشهای جدیــد تدریس
و توانمندســازی اســاتید
برای پیشرفت سطح علمی
دانشــکده تغذیه و صنایع
غذایی دانشگاه تالش های
بسیاری صورت گرفته است

● چه پیشــنهادی در راســتای رفع مسایل
مذکور دارید؟

با دســتیابی به امکانات مالی مناسب و تخصیص
بودجه هــای پژوهشــی بخصــوص در زمینــه
پایان نامه های دانشجویی می توان دانشکده را در
دستیابی به اهداف استراتژیک پیش برد.
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دكتر محمود مصدق رئيس دانشكده طب سنتي دانشگاه:

مفهوم بخشيدن به عبارت
«آموزش پژوهش محور»
از افتخارات دانشــکده
طب سنتي دانشگاه است

24

● لطفاً مختصری از خودتان و وضعیت فعلی
دانشکده برای خوانندگان بگویید.

نقل و نقد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

محمود مصــدق هســتم دارای دکتری عمومی
داروســازی از دانشــکده داروســازی دانشگاه
اصفهــان و  Ph.Dدر رشــته فراماکوگنوزی از
دانشگاه برادفورد انگلستان ودر حال حاضر رئيس
دانشکده طب سنتی هستم .دانشکده طب سنتی
پس از سالها تالش و کسب تجربههای پژوهشی
توســط مرکز تحقیقات طب ســنتی و مفردات
پزشکی بدســت اعضا این مرکز در سال 1386
با طی مراحل قانونی تاســیس شد .این دانشکده
با هشــت عضو هیات علمی خویش و پنج عضو
هیات علمی که از ســایر دانشــکدهها مامور به
این دانشکده شدهاند مشــغول آموزش و تربیت
دستیاران است .تمامي دانشجویان این دانشکده
در مقطــع  Ph.Dتحصیل میکننــد و در حال
حاضر  93دستیار در ســه گروه آموزشی اخالق

پزشکی ،طب ســنتی و داروسازی سنتی مشغول
به تحصیل هستند.
● در حــال حاضــر فعالیت های آموزشــی
دانشکده را چطور ارزیابی می کنید؟

به نسبت امکانات و توان ،فوقالعاده مثبت ارزیابی
میشود .این دانشــکده در صورت حمایت بیشتر
میتواند در سطح ملی و فرا ملی بسيار پررنگتر
ایفای نقش كند .هیچ دانشکده طب سنتی تجربه
گرانبهای چندین ساله مرکز تحقیقات و اساتیدی
با شایســتگی باال به لحاظ اخالقــی ،معنوی و
فــداکاری و صد البته علمی و کارکنانی کم توقع
و پر تالش را در کنار خود ندارد و حیف است که
این توانايی به خاطر کمبود امکانات ،امکان بروز
حداکثری پتانسیل خود را ندارد .از افتخارات این
دانشــکده معنا و مفهوم بخشیدن آن به صورت
آموزش پژوهش محور ،آن هم بر
عملی به عبارت
ِ

فونداسیون محکم حکمت الهی می باشد.
● آیا طی یک ســال گذشته فرآیند جدیدی
در راســتای ارتقای سطح کیفی آموزش در
آن دانشکده طراحی شده است ؟ در صورت
مثبت بودن پاســخ لطفاً فرآیند را تشریح
فرمایید.

از مهمترین دستاوردهای دانشکده در سال گذشته
میتــوان به راهاندازی ســامتکده طب ســنتی
ذیل گــروه طب ســنتی و راهانــدازی داروخانه
فرآوردههای طبیعی ذیل گروه داروســازی سنتی
به منظور آموزش پژوهش محور اشاره کرد.
همچنین ایجاد بســتری مناسب از جمله افزایش
کالسهای آموزشــی جهت مباحثه دســتیاران،
جمع آوری کتب الکترونیکی مرتبط با رشتههای
تخصصی و دسترسی از طریق اینترانت دانشکده
و اطالعرســانی تازههای علمی از طریق ایمیل

به اعضای هیات علمی و دســتیاران دانشــکده
و توســعه کمی و کیفی کتابخانــه جهت بهبود
آموزش دســتیاران از جمله دســتاوردهای سال
گذشته این دانشکده بوده است.
در زمینه توســعه آمــوزش میتــوان دو فرآیند
برگزیــده در ســال  92شــامل «فرایند حضور
دانشــجویان دکتری تخصصی اخالق پزشــکی
در کمیتههای اخالق بیمارستانی بیمارستانهای
منتخب دانشــگاه به منظور ارايه مشــاورههای
اخــاق بالینی» و «ارتقــاي کیفیت آزمونهای
پایان ترم رشته داروسازی سنتی» را نام برد.
● با توجه به شــعار “توسعه کیفی آموزش،
کلید عدالت آموزشی” که در سال جاری برای
جشنواره آموزشی شــهید مطهری در نظر
گرفته شده است ،لطفاً بفرمایید چه تدابیری
جهت توســعه کیفی آموزش و دســتیابی
بیشتر به عدالت آموزشی اندیشیده اید؟

مــوارد زير به منظور توســعه كيفــي آموزش و
دستيابي بيشــتر به عدالت آموزشي مد نظر قرار
دارند:
تهیه و تأمین امکانات جهت دستیاران و اعضای
هیات علمی دانشکده؛ تصویب رشته فرآوردههای
طبیعی در مقطع دکتــری عمومی؛ ارتقاي نقش
دانشکده در تدوین سیاســتها و استراتژیهای
ملــی در زمینــه طب ســنتی؛ راهانــدازی واحد
«کارآمــوزی در داروخانه طب ســنتی»؛ نهادینه
کــردن و بکارگیری نتایــج تحقیقات در آموزش
دســتیاران و برگزاری کارگاه های توانمندسازی

اعضای هیات علمی و دستیاران.
● وضعیت امروز دانشکده در مقایسه با سایر
دانشکده های مشابه در کشــور را چگونه
ارزیابی می کنید؟

علیرغم همــه کمبودهای موجود ،دانشــکده در
مقایسه با سایر دانشــکدههای مشابه در شرایط
مطلوبی به ســر می برد و این دانشکده توانسته با
جذب هیات علمی شایســته و اخذ مجوز قانونی
به لحاظ تشکیالتی دارای ثبات و امنیت مناسبی
برای دستیاران و اعضاي هیات علمی باشد.

● در حوزه آموزش ،چه مسایلی و مشکالت
احتمالی پیش روی دانشکده قرار دارد؟

کمبود فضای آموزشــی مناســب ،کمبود پرسنل
خدماتی ،کارشناس آزمایشگاهی ،بالینی و اداری،
نبــود اعتبار الزم بــرای حمایــت از  50درصد
آموزش دســتیاران که ماهیتی پژوهشی دارد؛ از
جمله مشــکالتی اســت پیش رو است كه حوزه
آموزش را بطور مســتقیم و غیرمســتقیم تهدید
مي كند.
● چه پیشــنهادی در راســتای رفع مسایل
مذکور دارید؟

مجــوز جــذب نیرو جهــت خدمت مناســب و
اختصاص منابع مالی برای ارتقاي سطح آموزشی
و پژوهشی دســتیاران مشــغول به تحصیل در
دانشــكده که  50درصد از آمــوزش آنها مربوط
به پژوهش و تحقیقات اســت .عــدم اختصاص

◄ دانشــکده طب سنتی
در صورت حمایت بیشــتر
میتواند در ســطح ملی و
فرا ملــی بســيار پررنگتر
ایفای نقش كند

بودجه الزم به این بخش از تحصیالت دستیاران
دانشکده موجب کاهش کیفیت آموزش دستیاران
شــده است و متاســفانه مســووالن حوزه مالی
دانشگاه به این قســمت از تحصیالت دستیاران
توجهی ندارند.
● در پایان اگر صحبتی هست بفرمایید.

ابالغ سیاســتهای ملی سالمت در سال جاری
تکلیف مســووالن اداری ،آموزشــی ،پژوهشی،
خدماتی ،درمانی ،داروئی و ...را مشــخص كرده
اســت .بنــد  12از این ابالغیه مربــوط به حوزه
طب سنتی اســت .از مسوولین دانشگاه و وزارت
بهداشت میخواهم تا نسبت به اجرايی كردن مفاد
این بند اهتمام ورزند .این دانشــکده توان علمی
الزم را بــرای تحقق مفاد این بند و نقش آفرینی
در سطح ملی و فرا ملی و افتخار آفرینی در سطح
دانشگاه و کشور را دارد.
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دكتر محمد قاسمي برومند سرپرست دفتر ارزشيابي
و برنامهريزي آموزشي دانشگاه:

● به نظر شما دفتر ارزشیابی و برنامهريزي
آموزشي دانشــگاه چطور ميتواند در جهت
توســعه كمي و كيفي برنامههاي آموزشي
دانشگاه موثرتر واقع شود؟

26

دســتورالعمل معادلسازی
فعالیت هــای اعضای هیات
علمی بازبيني شد
● آقاي دكتر ضمــن معرفي مختصر خود،
لطفــا مهمترين اقدامات دفتر ارزشــيابي
و برنامهريزي آموزشــي دانشگاه در سال
گذشته را بيان فرماييد.

نقل و نقد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

بنده دکتر محمد قاســمی برومند ،چشم پزشک،
اســتاد پایه  ،27دارای  14عنــوان کتاب تالیفی،
ارايه  69مقالــه در کنگرههای داخلی و خارجی،
چــاپ  32مقالــه در مجالت علمی پژوهشــی
فارســی ،چــاپ  18مقالــه در مجــات علمی
پژوهشی انگلیســی ،دارای  10مقاله  ،ISIطرح
تحقیقاتی ،اســتاد مشــاور  62پایان نامه و داراي
 H Index 7ميباشم.
مسوولیتهايي كه تا كنون عهدهدار بودهام شامل
موارد زير است:
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه بمدت چهار
سال ،رییس دانشکده توانبخشی بمدت  10سال،
سرپرست دفتر ارزشیابی و برنامه ریزی آموزشی
بمدت  6سال.
در اینجا الزم میدانم همکاران این دفتر ارزشيابي
و برنامهريزي آموزشــي دانشــگاه کــه همواره
خالصانه در پیشــبرد امور تاثیر بسزایی داشتهاند
بصورت اجمالی معرفی کنم:
معاون دفتر :الهه نگهبان
کارشناســان :ســیما تقی پور ،منصوره صلواتی،

ماریــا رضایینیا ،مینا عظیمی ،لیال ســرآبادانی،
دکتر مهسا مرید نیا ،باقر نوری و اکبر بلوردی.
در خصوص فعالیت های دفتر میتوان به مواردی
همچون ارزشــیابی کمی و کیفــی فعالیت های
آموزشــی اعضــای هیــات علمی ،ترفیــع پایه
ســاالنه ،امور متقاضیان تعهدات قانوني ،انتقال،
ماموریت آموزشــی ،عقد قــرارداد کارانه ،مجوز
قــرارداد حقالتدریــس ،محرومیــت از مطب،
تمام وقــت جغرافیایی ،تخصیــص ردیف هیات
علمی جدیدالورود ،وصــول اعالم نیاز گروهها و
دانشــکدهها به جذب هیات علمی ،بازنشستگی،
همــکاری در امر فراخوان جــذب هیات علمی،
رتبهبندی آموزشی دانشــگاه ،متقاضیان بورسیه،
همکاری در شورایعالی تخصصی پژوهشی ،تهیه
راهنمای آموزشی ویژه دستیاران تخصصی و فوق
تخصصــی جدیدالورود ،تخصیــص ردیف هیات
علمــی و کمیته فنی و شــورایعالی دانشپژوهی
اشاره كرد.
مهمترین اقدامات در ســال گذشــته نيز شامل
همــکاری در اصــاح ســاختارها و فرآیندهای
مربوطه ،مشــارکت در بازبینی برنامه استراتژیک
حوزه معاونت آموزشــی و بازبینی دســتورالعمل
معادلســازی فعالیت های اعضای هیات علمی
ميباشد.

دفتر ارزشــيابي و برنامهريزي آموزشي دانشگاه
با اســتمرار در مطالعه و بازبینی وضعیت موجود،
شناسایی هر چه بیشــتر چالشها و ارايه راهکار
مناســب تا رســیدن به وضعیت مطلــوب و در
نهایت اجرای برنامه استراتژیک و راهبردی حوزه
معاونت آموزشی ميتواند در توسعه كمي و كيفي
برنامههاي آموزشي دانشگاه موثرتر واقع شود.

● چه فعاليتهاي ويــژهاي براي انجام در
سال جاري در دفتر ارزشيابي و برنامهريزي
آموزشي دانشگاه در نظر گرفته شده است؟

تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی ،تالش
در تحقق یافتن برنامه اســتراتژیک دانشــگاه،
تقویــت فعالیت های ارزشــیابی درونی و بیرونی
برنامههــای منجر به مدرک ،ارزشــیابی بیرونی
درون بخشی در مراکز با هماهنگی پرسپتورهای
برنامه آموزشی ریفرم پزشکی ،تهیه کتابچه رزومه
اعضای هیات علمی با مرتبه اســتادی به منظور
آشنایی بیشتر فراگیران با اســاتید و انگیزه آنان
جهت پیشــرفت علمی از جمله برنامههاي سال
جاري اين دفتر است.
● اين برنامهريزيها تا چه ميزان بر اساس
شعار جشــنواره آموزشي شــهيد مطهري
امسال مبني بر “توسعه كيفي آموزش ،كليد
عدالت آموزشي” صورت گرفته است؟

کلیه اهداف در راستای ارتقاي کیفیت آموزش و
رضایتمندی مخاطبیــن که غالبا اعضای هیات
علمی هستند و مشــارکت با گروههای آموزشی،
مراکز آموزشی و دانشکدههای وابسته ميباشد.

● در پايان بفرماييد چه پيشــنهادي براي
برگزاري هرچه بهتر جشنوارههاي آموزشي
دانشگاه در سالهاي آينده داريد؟

استمرار و فراهم نمودن تعامل بیشتر ميان مراکز
و دانشــکدهها ،همچنین گروههای بالینی و علوم
پایه و انعکاس ظرفیتهــای باالی آموزش این
دانشــگاه در کشــور و مجامع علمی بینالمللی،
و کمــاکان ارايه و تولیــد روز افزون محصوالت
آموزشی بیش از پیش مد نظر می باشد.

دكتر ممتــاز منش رئيس مركز مطالعات و توســعه
آموزش علوم پزشكي دانشگاه:

وظیفه اصلی مرکز مطالعات،
برنامهریزی و حمایت و هدایت
برنامهها به منظور توسعه کیفی
آموزش در دانشگاه است

● چه فعاليتهاي ويــژهاي براي انجام در
ســال جاري در مركز مطالعات و توســعه
آموزش علوم پزشــكي دانشــگاه در نظر
گرفته شده است؟
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● اين برنامهريزيها تا چه ميزان بر اساس
شعار جشــنواره آموزشي شــهيد مطهري
امسال مبني بر “توسعه كيفي آموزش ،كليد
عدالت آموزشي” صورت گرفته است؟
همانطور که مالحظه می فرمائید کلیه این برنامهها
در جهت عملیاتی کردن شعار جشنواره است.
● در پايان بفرماييد چه پيشــنهادي براي
برگزاري هرچه بهتر جشنوارههاي آموزشي
دانشگاه در سالهاي آينده داريد؟
در خصــوص فرایندهــا فکر میکنم الزم اســت
همانگونه که برای طرح های پژوهشی ما یک ساز
و کار کارشناســی و تصویب قبل از اجرا داریم اگر
چنین ساز و کاری را برای فرایندهای آموزشی هم
طراحی کنیم بــه ارتقاي کیفیت آنها کمک بزرگی
میکند .در مورد خود جشنواره هم باید مالکهای
دقیــق ،علمــی و کاربردی برای بررســی کیفیت
آموزش اساتید ،بخشها و گروههای آموزشی داشته
باشیم و هر ســاله برترینها بر اساس این معیارها
تعیین شــوند و مورد تشــویق قرار گیرند تا انگیزه
برای رقابت دراین زمینه بین همکاران افزایش یابد.
در پایان از زحمات کلیه همکاران برای برگزاری هر
چه بهتر جشنواره قدردانی می کنم.
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● آقاي دكتر ضمن معرفي مختصر خود ،لطفا
مهمترين اقدامات مركز مطالعات و توسعه
آموزش علوم پزشــكي دانشــگاه در سال
گذشته را بيان فرماييد.
اینجانــب دکتر ممتاز منش فــوق تخصص خون
و آنکولــوژی کــودکان و رییس بخــش کودکان
بیمارســتان لقمــان حکیــم ،حدود دو ماه اســت
مسوولیت مرکز مطالعات و توسعه آموزشی دانشگاه
را به عهده گرفتهام.
مهمتریــن فعالیتها و دســتاوردهای این مرکز در
سال  92شامل برگزاری کارگاههای توانمندسازی
اعضای هیات علمی ،احیای مرکز توسعه دانشکده
پزشکی و تشــکیل کمیتههای تخصصی ارزشیابی
دانشجو ،برنامهریزی درسی ،مهارتهای ارتباطی،
روش تدریس ،برگزاری کارگاههای آموزشــی ویژه
دانشجویان استعداد درخشان و آمادگی آزمونهای
المپیاد پزشکی و کسب رتبه دوم کشوری در آزمون
المپیاد پزشکی بوده است.

وظیفه اصلی مرکز مطالعات ،برنامهریزی و حمایت
و هدایت برنامهها به منظور توســعه کیفی آموزش
در دانشگاه است .قطعا برنامهها و فعالیت های مرکز
در حوزههای مختلف شامل توسعه دانش و مهارت
اعضای هیات علمی ،برنامهریزی درســی ،ارتقاي
آزمونها و پایش و ارزشــیابی کیفیت اگر بر اساس
اصول علمی و متناسب با شرایط و امکانات موجود
انجام شود در توسعه کیفیت آموزش دانشگاه موثر
خواهد بود.
اولین اولویت مرکز در ســال جاری توســعه دانش
و مهارت تعداد قابــل توجهی از اعضا هیات علمی
دانشــگاه در زمینه آموزش اســت .امروزه موضوع
آموزش فی نفســه یک علم محســوب میشود و
شامل مبانی نظری و مهارتهای عملی گستردهای
اســت .کما اینکه ما هم در دانشگاهمان دانشکده
آموزش پزشــکی داریم .عضو هیات علمی دانشگاه
عالوه بر دانش و مهارت در رشــته تخصصی خود
بــرای ارايه آمــوزش کارآمدتر نیازمند آشــنایی با
حداقلهــای این علم اســت .در مرکز مطالعات از
حدود دو ماه گذشته فعالیت هایی شروع شده است
تا با مشــارکت فعال اعضاي هیات علمی دانشگاه
این مهم به انجام برسد و ما انشاا ...در آینده نزدیک
اعالم فراخوان خواهیم کرد تا اساتیدی که عالقمند

به تدریس در این کارگاه ها هســتند برای شرکت
در یک دوره آموزشی آمادگی خود را اعالم نمایند.
ما اعتقاد داریم کلیه اعضاي هیات علمی دانشــگاه
بالقوه عضوی از اعضای مرکز مطالعات هستند و با
یاری خداوند متعال بــه تدریج این موضوع بالفعل
هم خواهد شــد؛ از همین طریق از کلیه همکاران
دعوت میکنیم تا جهت پیشــبرد اهداف توســعه
کیفی دانشــگاه ما را یاری کننــد .در اینجا وظیفه
خود میدانم از زحمات کلیه همکارانی که تا کنون
به انحاء مختلف در مرکز مطالعات دانشگاه و دفاتر
توسعه دانشکدهها وســایر قسمتها در زمینه ارتقا
کیفیت آموزش زحمات ارزشــمندی را کشــیدهاند
تشــکر کنم و امیدوارم در آینده بیشــتر در خدمت
این عزیزان باشیم.
اولویــت دوم مــا تدوین یک نظام جامــع ارتقاي
انگیز ه اعضا هیات علمی جهت فعالیت در توســعه
کیفیت آموزشی است .از آنجا که سه محور آموزش،
پژوهــش و ارايه خدمات ســامت وظايف اصلی
ایشان را تشکیل میدهد به نظر میرسد الزم است
راهکارهای مناسبی پیدا کنیم تا اعضا هیات علمی
ما برای اختصاص وقت در جهــت ارتقاي کیفیت
آموزشــی انگیزه کافی در مقایســه با دو موضوع
دیگر (پژوهش و درمان) را داشــته باشند و باالخره
اولویت سوم ما تدوین شاخصهای بررسی کیفیت
آموزش به منظور اعتباربخشی و رتبهبندی بخشها
و گروههای آموزشی و در نهایت دانشکدهها است.

دكتر بهنام منصوري سرپرســت دفتر آموزش مداوم
دانشگاه:
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رسالت دفتر آموزش مداوم دانشگاه تامين و تاييد
برنامههاي آموزشي به منظور تحقق يادگيري
مادامالعمر دانشآموختگان علوم پزشكي است
● آقــاي دكتر ضمن معرفــي مختصر خود،
لطفا مهمترين اقدامات دفتر آموزش مداوم
دانشگاه در سال گذشته را بيان فرماييد.

نقل و نقد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

بنام خدا من دکتر بهنام منصوری در سال 1373
بــا رتبــه اول ورودی دوره تخصص را شــروع
کــردم و در ســال  1377با رتبه اول كشــوري
بورد بيماريهــاي مغز واعصاب موفــق به اتمام
دوره تخصص شــدم .از سال  1379هيات علمي
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در مرکز امام
حسين(ع) هستم و فلوشيپ خود را در بيماريهاي
عروقي مغز در ســال  88-89اخذ كردم .دو دوره
معاون آموزشي بيمارستان امام حسين(ع) بودم و
از سال  89سرپرستی دفتر آموزش مداوم دانشگاه
را برعهده دارم.
به لطف خدا و همت همکاران بنا بر گزارش اداره
کل آموزش مداوم وزارت متبوع دانشــگاه علوم
پزشکی شــهید بهشتی با مجموع  818برنامه در
مقایســه با  323برنامه سال  1391و  3پله صعود
توانســت برای دومین بار در تاریخ آموزش مداوم
جامعه پزشــکی ،جایگاه دوم کشور را کسب كند.
علیرغم رشــد همه دانشــگاهها بیشترین رشد با
 153متعلق به این دانشــگاه بوده و جایگاه دوم
به شایســتگی و در پی تالش جــدی مجموعه
آموزش مداوم دانشــگاه به وقوع پیوســته است.

موفقیت آمــوزش مداوم دانشــگاه تنها به اینجا
محدود نمی شود و مالحظه می شود که رتبه اول
تعداد همایش ،کنگره ،سمپوزیوم و مهمتر از همه
تعداد برنامههای مجازی نیز به این دانشگاه تعلق
دارد و جالب آن که رتبــه اول تعداد برنامه های
مجازی چندین سال است که بطور پیاپی به این
دانشــگاه تعلق میگیرد که در زمینه برنامههای
مجازی و غیر حضوری اقدامات برجســته ای به
حوزه آموزش مداوم شامل برنامه های تلویزیونی
منحصر بفرد در ســطح کشور و نیز اولین سمینار
مجازی طب اورژانس که با اســتقبال زیاد مواجه
شد ،در کارنامه این دفتر وجود دارد.
همچنین این دفتر بیشترین میزان پوشش جمعیت
مشــموالن آموزش مداوم در کشور را با  32هزار
و  840نفر و بیشترین میزان صدور گواهی نهایی
را با بیــش از  13هزار و 150عدد بطور بالمنازع
بخود اختصاص داده است.
● به نظر شما دفتر آموزش مداوم دانشگاه
چطور ميتواند در جهت توسعه كمي و كيفي
برنامههاي آموزشــي دانشگاه موثرتر واقع
شود؟

خط مشی این دفتر که موجب کسب موفقیتهای
ســال قبل آن شــد ،ادامه و تقویت خواهد شد.

برنامهســازی بصورت فعال و پیگیر بوده اســت.
ابتدا بر اساس چشــمانداز توسعه کمی و کیفی،
سازماندهی و زیرساخت الزم مهیا شد ،استراتژی
اصلــی مــا در ســال  1392بــه دور از رویکرد
کالســیک دانشگاه و کشــور بود ،به طوري كه
انتظاري براي پیشنهاد برنامه نداشتيم و نسبت به
شناســايي و هدايت کانونهای تولید برنامههای
آموزشی اقدام كرديم.
به طور کلی رســالت دفتر آموزش مداوم دانشگاه
همســو با رسالت كلي دانشــگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي و معاونت
آموزشي آن ،تامين و تاييد برنامههاي آموزشي به
منظور تحقق يادگيري مادامالعمر دانشآموختگان
علوم پزشكي مشغول به فعاليت حرفهاي محدوده
جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه ،استان تهران و
نهايتا كشور است.
اين دفتر رســالت خود را از طريق هدايت اعضاي
هيات علمي گروههاي آموزشي و مراكز تحقيقاتي با
استفاده بهينه تكنولوژي آموزشي در جهت اعتالي
خودخوانده مهارتهاي ذهني ،عملي و ارتباطي ارايه
دهندگان خدمات سالمت در ارايه خدمت به بيماران
و جامعه ،منوط به بهبــود انجام موثرتر و كارآمدتر
مسووليتهاي حرفهاي مشموالن در حفظ و ارتقاي
سطح سالمت جامعه به انجام ميرساند.

● چه فعاليتهاي ويــژهاي براي انجام در
سال جاري در دفتر آموزش مداوم دانشگاه
در نظر گرفته شده است؟

در ســال جدید به طور اختصاصــی ارتقای مقام
دوم دانشــگاه در بین دانشگاههای علوم پزشکی
و تعریــف گردش کار بــدون کاغذ بعنوان هدف
در نظر گرفته شده است .همچنین فرصتافزايي
آموزش مداوم با تاكيد بر آموزش مجازي ،پژوهش
کاربردی و کاربســت یافتهها در آموزش ،استقرار
اســتانداردهاي ملي و بینالمللی آموزش مداوم،
صیانــت از فعالیت های آمــوزش مداوم اعضای
هیات علمی ،جســتجو و کاربــرد فن آوریهای
آمــوزش و هدایــت کمیتههــای تخصصی زیر
مجموعه نیز با جدیت دنبال می شود.
● اين برنامهريزيها تا چه ميزان بر اساس
شعار جشــنواره آموزشي شــهيد مطهري
امسال مبني بر “توسعه كيفي آموزش ،كليد
عدالت آموزشي” صورت گرفته است؟

پــژو هشهای انجام شــده در این دفتر نشــان
میدهد که مســوالن میتوانند با فراهم آوردن
مشــوقهاي الزم در جهت تقويــت خالقيت و
نوآوريهاي افراد ،پذيرش ايدههاي جديد از سوي
افراد و ايجاد فرصتهاي بيشتري جهت اشتراک
اطالعات ميان اعضا نسبت به تسهيم دانش گام
بردارند و چهارچوب فکري الزم بر اساس روابط

مبتني بر اعتماد ميــان اعضا را از طريق کاهش
کنترلهاي رسمي بر افراد و گسترش شبکههاي
غير رسمي در فضاي دانشــگاه و مراکز آموزش
مداوم شــکل دهند .همچنین میتوان از طريق
افزايــش تعامالت در ميان مشــموالن در جهت
تقويت هرچه بيشــتر فضاي اعتمــاد ميان آنان
اقدام کرد .از ســوی دیگر زمينه مناســبي براي
آشــنايي هرچه بيشــتر اعضاي هیــات علمي
نســبت به وظايف و توانمندیهای خود ایجاد
کرد تــا از اين طريق قابليــت برقراري ارتباط
مشــمول با پايگاههاي دانــش ،افزايش يايد.
همچنين عوامل فني كه نقش آنها براي بهبود
تسهيم دانش کامال بررسی و مورد تایید است،
بكارگيري فناوريهاي مرتبط با تسهيم دانش،
ســهولت اســتفاده و ميزان دسترســي به آنها
هســتند .فناوري ارتباطات و اطالعات ميتواند
جستجو ،دسترسي و بازيابي اطالعات را سرعت
بخشــد و ارتباطات و همكاري بين پرشــکان را
افزايش دهد.

◄ با تشکیل دبیرخانه دائمی
جشــنواره و جلسات منظم
می توان به دســتاوردهای
برجســته تری در زمینــه
برگزاری جشــنواره دست
یافت

● در پايان بفرماييد چه پيشــنهادي براي
برگزاري هرچه بهتر جشنوارههاي آموزشي
دانشگاه در سالهاي آينده داريد؟

با تشــکیل دبیرخانه دائمی جشــنواره و جلسات
منظم در طول ســال می توان به دســتاوردهای
برجسته تری در این زمینه دست یافت.
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دكتر سيد صفر موسوي دبير ســتاد شاهد و ايثارگر
دانشگاه:

بررســي پروندههاي مرتبط در كميسيون موارد
خــاص و موافقــت با آنهــا و ارايه مشــاوره به
دانشجويان؛
اهداي پاداش به  100نفر دانشجوي ارتقای معدل
و اهداي پاداش به  170دانشجوي معدل برتر؛
برگزاري  767ســاعت كالس تقويت بنيه علمي
(  17درس براي  32دانشجو)؛
اهداي کمک هزینه پایان نامه؛
ثبت نام از دانشجويان پذيرفته شده در دستياري؛
برگزاري كالسهاي مشاوره دانشجويي و معرفي
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تــاش ميكنيم با شناســایی توانمندیهای
دانشجویان شاهد و ایثارگر و کمک به بارورسازی
این تواناییها از طریق خودباوری ،به عدالت
آموزشی دست یابیم
● آقاي دكتر ضمن معرفي مختصر خود ،لطفا
مهمترين اقدامات ستاد شــاهد و ايثارگر
دانشگاه در سال گذشته را بيان فرماييد.

نقل و نقد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دکتر ســید صفر موســوی هســتم .دبیر ستاد
دانشجویان شاهد دانشگاه و دارای مدرک دکتری
پزشــکی از این دانشــگاه و از ابتدای خدمت در
این سمت ها ،به فعالیت اشــتغال داشتهام :دبیر
ســتاد دانشــجویان شــاهد و ایثارگر دانشگاه از
ســال  86تا کنون ،عضو هیــات تجدید تخلفات
اداری دانشگاه از سال  89تا کنون ،عضو شورای
فرهنگــی دانشــگاه از ســال  86تا کنون ،عضو
شورای آموزش دانشگاه از سال  86تا کنون ،عضو
کمیسیون موارد خاص از سال  86تا کنون ،عضو
کمیته انضباطی دانشجویان از سال  86تا کنون،
عضو کمیته نقل و انتقال دانشجویان و دستیاران
از ســال  89تا کنون ،عضو کمیته پیگیری امور
ایثارگران دانشــگاه از سال  86تا کنون ،مسوول
حراســت معاونت دانشجويی دانشگاه از سال 86
تا  ،87نماینده حراست وزارت بهداشت در آزمون
کارشناســی ارشــد و  Ph.Dدر اهواز در ســال

 ،85نماینده حراســت وزارت بهداشت در آزمون
کارشناسی ارشــد و  Ph.Dدر اصفهان در سال
 ،88معاون بهداشتی مرکز بهداشت شمال تهران،
رییس حراســت مرکز بهداشت شــمال تهران،
رییس امور اداری مرکز بهداشــت شمال تهران،
نماینده ایثارگران در مرکز بهداشت شمال تهران
و کارشــناس حوادث غیر مترقبه معاونت درمان
دارو.
همچنیــن در خصوص مهمترین اقدامات ســتاد
شاهد و ایثارگر در سال گذشته نیز موارد زیر قابل
ذکر است:
اجراي طرح استاد مشاور با حضور  26استاد مشاور
در  9دانشكده و  315دانشجوی تحت پوشش؛
برگزاري  18جلســه شــوراي آموزشي با روسا و
معاون آموزشي؛
برگزاري جلســات با اداره كل بنياد شهيد تهران
بزرگ و اداره کل ســتاد شــاهد و ایثارگر وزارت
متبــوع در خصــوص دســتورالعمل هاي جديد
آموزشي و راهكارهاي همكاري بهتر؛
معرفي دانشــجويان جهــت ترم تابســتاني در
تابستان 92؛

دانشجويان به مركز مشاوره در صورت لزوم؛
تهيه ليســت كمك هزينه دانشــجويان شاهد و
ايثارگر؛
تشويق دانشجوياني كه در المپيادها مدال كسب
كــرده اند ،دانشــجوياني كــه در كنفرانسهاي
بينالمللي مقاله ارايه دادهاند و دانشــجویانی که
در امتحان پره انترنی موفق شدهاند؛
پرداخــت هزینههــای کالس هــای فوق برنامه
دانشجويان؛
ثبت نام از دانشجويان شاهد و ايثارگر جديدالورود
سال تحصيلي  92-93و مشاوره تحصيلي با آنان؛
معرفي دانشجويان داراي مشكل به اساتيد مشاور
و پيگيري نتيجه مشاورات و ارايه راهكار؛
ارســال پيامــك جهــت اطــاع رســانی و به
مناسبتهاي مذهبي؛
و برگزاري جلسات مشاوره با والدين دانشجوياني
كه مشكالت آموزشي يا خانوادگي دارند.
● به نظر شما ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه
چطــور ميتواند در جهت توســعه كمي و

كيفي برنامههاي آموزشي دانشجويان شاهد
دانشگاه موثرتر واقع شود؟

مهمترین وظیفه ستاد شاهد و ایثارگر جهتدهی
مناسب به دانشــجویان در زمینه آموزشی است.
دانشجویان مستعد در این ستاد پس از شناسایی
به وزارت بهداشت و بنیاد شهید معرفی میشوند
تا در جهــت تشــویق و ارتقا آنها اقدام شــود.
دانشــجویان نیازمند به حمایتهای آموزشی نیز
برای شــرکت در کالســهای تقویت بنیه علمی
راهنمایی میشــوند .در مواردی نیز دانشجویان،
نیازمند حمایتهای رفاهی و یا مشــاورهای برای
حل مشکالت مقطعی خود هســتند که آنها نیز
در حد امکان از تســهیالت ستاد شاهد و ایثارگر
برخوردار خواهند شــد .ارتباط ستاد با دانشجویان
ارتباطی دو سویه است .ضمن آنکه با اجرای طرح
استاد مشاور و رابطین دانشجویی در دانشکدهها،
به این ارتباط ابعاد گستردهای دادهایم .ما با توجه
به سیاستهای دانشگاه و وزارت متبوع مبنی بر
شناسایی دانشجویان پژوهش محور و عالقه مند،
دانشــجویان برتر خود را که حایز امتیازات ویژه
بودند ،بــه وزارت متبوع معرفــی کردهایم تا در
خرداد ماه سال جاری از آنها تقدیر شود.

● چه فعاليتهاي ويــژهاي براي انجام در
سال جاري در ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه
در نظر گرفته شده است؟

تالش در جهت رفع موانــع موجود در خصوص
پرداخت تسهیالت مالی به دانشجویان بر اساس
آیین نامه های موجود؛
برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی به منظور رفع
مشکالت آموزشی دانشجویان؛
ارتقاي سطح علمی دانشجویان از طریق برگزاری
کالسهای تقویت بنیه علمی درطول ترم؛
افزایش روحیه خودباوری در دانشجویان؛

برگزاری جلســات شورای ستاد در دانشکده ها با
حضور مسووالن و اساتید مشاور؛
شناسایی دانشجویان نخبه و توانمند جهت اجرای
طرحهای آموزشی  -پژوهشی در دانشگاه؛
برنامهریزی برای کاهش درصد مشــروطی در
سال جدید؛
حفظ افزایش ارتقاي معدل و تالش برای ارتقا؛
هدایت دانشــجویان جهت انجــام فعالیت های
پژوهشــی با کمک بنیاد شهید و اداره کل شاهد
و ایثارگر
موارد مذكور مختصری از مجموعه فعالیت هایی
اســت که برای آنها در ســالی که پیش روست
برنامهریزی شده است.
● اين برنامهريزيها تا چه ميزان بر اساس
شعار جشــنواره آموزشي شــهيد مطهري
امسال مبني بر “توسعه كيفي آموزش ،كليد
عدالت آموزشي” صورت گرفته است؟

ما بر این باور هســتیم که هر دانشــجو براساس
تواناییهایــی که دارد میتواند پیشــرفت کند و
گوی سبقت را از سایرین برباید و یا عقبتر بماند
و با مشکالت آموزشی و حتی غیر آموزشی خود
دســت و پنجه نرم کند .اما وظیفه ما در جایگاه
ســتاد شــاهد فراهم کردن زمینه مناسب برای
رشــد و توسعه کیفی آموزش اســت تا بتوانیم با
شناســایمی توانمندیهای دانشــجویان شاهد و
ایثارگر و کمک به بارورســازی ایــن تواناییها
از طریق خودباوری ،به عدالت آموزشــی دســت
یابیم .ما افتخار می کنیم که در میان دانشجویان
شــاهد و ایثارگر چهرههایی داریم که نه تنها در
کشــور مطرح هســتند بلکه در ابعاد جهانی نیز
موفقیتهــای چشــمگیری در عرصه پزشــکی
داشتهاند و همچنان خواهند داشت .همین عوامل
دست به دست هم میدهد تا برخی باورهایی که

◄ دانشــجویان نیازمند به
حمایتهای آموزشی برای
شرکت در کالس های تقویت
بنیه علمی توسط ستاد شاهد
و ایثارگر راهنمایی میشوند

پیش از این در خصوص این گروه از دانشجویان
وجود داشــت تصحیح شــود و آنها نیز در بخش
آموزش با دانشجویان عادی فرقی نداشته باشند و
چه بسا برتر نیز باشند .عملکرد چند سال گذشته
ستاد شاهد و ایثارگر و انتخاب دانشجویان نمونه
کشــوری از میان دانشجویان شــاهد این ستاد
گویای این مدعا است.

● در پايان بفرماييد چه پيشــنهادي براي
برگزاري هرچه بهتر جشنوارههاي آموزشي
دانشگاه در سالهاي آينده داريد؟

تصــور می کنم وجود چنین جشــنوارههایی باید
بســیار با تدبیر و درایت برگزار شود و فقط جهت
رفع تکلیف یا تکرار مکررات انجام نگیرد .چنین
جشــنوارهای که در اردیبهشــت ماه و آغاز سال
جدید برگزار خواهد شد باید جهتدهیهای الزم
را برای ارتقا جایگاه آموزش در دانشــگاه فراهم
کند .خوشبختانه جشنوارههای آموزشی دانشگاه
همــواره از ایــن جهتدهی و درایت مناســب
برخوردار بودهاند و امســال نیز با عنایت و توجه
ریاست دانشگاه و معاون آموزشی ،شکلی جدیتر
و مثمرثمرتــر به خود خواهد گرفت و از نتایج آن
همگی بهره مند خواهیم شد .انشاا...
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دكتر طباطبايي نژاد مدير امور آموزشــي و تحصيالت
تكميلي دانشگاه:

تداوم الکترونیزه کردن ،تــداوم و اصالح فرآیندها
در دســتور کار قراردارد .به عالوه پیگیری مســاله
پذیرشهــای دانشــجویی که در دو ســال اخیر،
رونــد افزایش بیرویــه داشــته و منطقی نمودن
تعداد پذیرفتهشدگان و افزایش نسبت دانشجویان
خارجی در دانشــگاه به عنوان شاخصی برای رتبه
بینالمللی دانشــگاه از جمله مواردی اســت که با
دستور معاونت آموزشی و نظر وي و تعامل با وزارت
متبوع پیگیری خواهد شد .
● اين برنامهريزيها تا چه ميزان بر اساس
شعار جشــنواره آموزشي شــهيد مطهري

منطقی نمودن پذیرش دانشجو
گامي مثبت در جهت توسعه کیفی آموزش است
32

● آقاي دكتر ضمن معرفي مختصر خود ،لطفا
مهمترين اقدامات مديريت امور آموزشي و
تحصيالت تكميلي دانشگاه در سال گذشته
را بيان فرماييد.

نقل و نقد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

بنده طباطبايي نژاد ،درســال  67در رشته پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده و پس از
 7سال در این رشته از دانشگاه مذکور فارغالتحصیل
شدم .دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی راه هم
بــه غیر از پایاننامه به اتمام رســاندهام .حدود 13
سال است که در سمت فعلی مشغول بکار میباشم.
پيش از آن در دانشــکده پزشکی و ستاد شاهد هم
مسوولیت داشــتم .دروزارت متبوع نیز بيش از سه
سال ،مسوولیت تهیه و تنظیم سئواالت آزمونهای
تخصصی استخدامی را به عهده داشتم.
بــا توجه به اینکــه این مدیریــت در زیرمجموعه
معاونت آموزشی با دانشــکدهها تعامل دارد ،طبع ًا
هرگونه اقدام یا پیشنهاد با هماهنگی این دو مرجع
صــورت میگیرد و این مدیریــت نقش پیگیری و
تسریع در اقدامات داشته است که مهمترین آنها را
میتوان ،همکاری در اخذ مجوز  11رشته تحصیلی
و راهاندازی آنها ،درآمدزایی از طریق ارايه پیشنهاد
به هیات امنای دانشــگاه و تصویب پیشنهادات در
هیات امنا ،پیگیری اخذ مجوز پذیرش دانشجویان
خارجی در مقاطع کارشناســی ارشد و پی اچ دی با
هماهنگی سایر مسووالن دانشگاه و تداوم اصالح
فرآیندهای اداری آموزش برشمرد.
● به نظر شــما مديريت امور آموزشــي و
تحصيالت تكميلي دانشگاه چطور ميتواند
در جهت توســعه كمي و كيفي برنامههاي

آموزشي دانشگاه موثرتر واقع شود؟

توســعه کمی در حــوزه مرتبط با ایــن مدیریت،
عمدت ًا در دو جنبه تعداد دانشجو و تعداد رشتههای
تحصیلی تحقق پیدا میکند .در مورد تعداد دانشجو
بــا توجه به افزایــش بیرویه تعداد دانشــجویان
درســالهای اخیر ،طبع ًا این نوع توسعه نه تنها به
صالح نمی باشــد بلکه کاهش آن توصیه میشود.
اما از نظر تعداد رشتهها الزم است توسعه هدفمند
صورت پذیرد .طبع ًا در این توســعه ،امکانات ،منابع
انسانی و تجهیزاتی و آموزش مقاطع پایینتر الزم
اســت مد نظر قرار گیرد تا آسیبی به آموزش این
گروه وارد نشود.
البتــه در موضوع کیفیت آمــوزش ،باتوجه به نوع
وظیفــه این مدیریت ،محدودیــت در ورود به این
مقولــه وجــود دارد ،ولی تاکید بر حفــظ قوانین و
مقررات آموزشــی و نظم اداری کــه جزو وظایف
این حوزه می باشــد میتواند گامی در جهت بهبود
کیفیت آموزش باشــد .هم چنیــن منطقی نمودن
پذیرش دانشــجو با تعاملی که میان حوزه معاونت
آموزشی دانشــگاه ،وزارت و دانشــکدهها صورت
میپذیــرد میتواند قدمی در جهت توســعه کیفی
آموزش باشــد و این مسئله در اولویت بحث بهبود
کیفی قرار دارد.

● چه فعاليتهاي ويــژهاي براي انجام در
ســال جاري در مديريت امور آموزشــي و
تحصيالت تكميلي دانشــگاه در نظر گرفته
شده است؟

درحــوزه وظایف جاری ،تســریع در امــور اداری
مراجعیــن ،به حداقل رســاندن مراجعات از طریق

امسال مبني بر “توسعه كيفي آموزش ،كليد
عدالت آموزشي” صورت گرفته است؟

همانگونه که در پاســخ ســواالت قبلی اشاره شد،
افزایش تعداد پذیرش دانشــجو که از طرف وزارت
متبوع به دانشــگاه تحمیل شــده به سطح کیفی
آمــوزش لطمــه وارد کرده که یکــی از اقدامات،
پیگیری این مســاله و تحقق آن طبق نظر معاونت
آموزشــی دانشــگاه و وزارت متبوع اســت که به
احتمال زیاد این مســاله ،برای پذیرش دانشجویان
سال  93اصالح خواهد شد.
موضوع دوم تاکید بر رعایت قوانین و مقررات است
که به تعبیر یکی از فالســفه یونانی ،اجرای قوانین
و مقــررات ،خود بهترین عدالت ممکن می باشــد.
عالوه بر این اجرای مقررات و انضباط اداری ،خود
راهی برای بهبود کیفی آموزش نیز خواهد شد.
● در پايان بفرماييد چه پيشــنهادي براي
برگزاري هرچه بهتر جشنوارههاي آموزشي
دانشگاه در سالهاي آينده داريد؟

معمــو ًال بررســی فرایندهای برتر آموزشــی و
انتخــاب نظرات برتر و نیز ســایر امور مربوط به
این جشــنواره در یکی دو ماه قبل از جشــنواره
صورت میپذیرد .الزم است دبیرخانهای فعال در
طول سال با اخذ نظر صاحبنظران دانشکدهها،
گروهها و معاون آموزشــی ،فعالیت مداوم داشته
تا بــا انتخــاب برترینها درجنبههــای مختلف
آموزشی و نیز تشویق آنها به گونهای که موجب
ایجــاد انگیزه و تبادل تجربیات موفق شــود به
نحو موثرتر عمل كند.

اساتید نمونه دانشکده ها
◄ دانشکده پزشکی

دکتر ترانه معینی زنجانی

دکتر فروزان کریمی

فارماکولوژی

دکتر گیتا اسالمی

ایمونولوژی

دکتر محمدرضا دیوبند

میکروب شناسی

دکتر سیامک سالمی
بیوشیمی

مهندسی و فیزیک پزشکی

◄ دانشکده دندانپزشکی

دکتر مسعود یغمایی

دکتر هنگامه اشراف
اندودانتیکس

دکتر کسری طبری
دندانپزشکی ترمیمی

دکتر آزیتا تهرانچی
ارتودانتیکس

دکتر علی فیاض
پروتزهای دندانی

دکتر صدیقه بختیاری
تشخیص و بیماری های دهان و دندان
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جراحی فک و صورت
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اساتید نمونه دانشکده ها
◄ دانشکده داروسازی

دکتر ثریا شاه حسینی
گروه شیمی دارویی

◄ دانشکده طب سنتی

دکتر رسول چوپانی
گروه طب سنتی
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دکتر نیما نادری

دکتر محمد عباسی نظری
گروه داروسازی بالینی

گروه فارماکولوژی و زهرشناسی

◄ دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

دکتر نسرین امیدوار
گروه تغذیه جامعه

دکتر مصطفی میرقطبی
گروه علوم پایه وتغذیه سلولی و مولکولی

◄ دانشکده پیراپزشکی

دکتر فرید زائری
گروه آمار زیستی

دکتر مریم شکفته
گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

دکتر رضا ربیعی
گروه مدیریت فن آوری و اطالعات

نقل و نقد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

◄ دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر ژیال عابد سعیدی
گروه پرستاری داخلی جراحی

دکتر ترانه استکی
گروه پرستاری

دکتر کاملیا روحانی
گروه پرستاری

اساتید نمونه دانشکده ها
◄ دانشکده توانبخشی

دکتر صدیقه السادات نعیمی
گروه فیزیوتراپی

دکتر علی محمدزاده
گروه شنوایی شناسی

◄ دانشکده بهداشت

دکتر محمد جواد جعفری

دکتر یداهلل محرابی
آمار

◄ دانشکده آموزش پزشکی

بهداشت

◄ دانشکده سالمت ،ایمنی و محیط زیست

دکتر شهرام یزدانی
گروه آموزش پزشکی

اقای سید غدیر هاشمی

دکتر شکوه السادات خالو
گروه علوم پایه
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◄ گروه معارف اسالمی
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اساتید نمونه مراکز پزشکی،آموزشی و درمانی سال 1393
◄

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی اختر

دکتر سهراب کیهانی

◄

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی  15خرداد

دکترسیداسماعیلحسنپورآونجی

◄

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی مهدیه

دکتر زهرا ذنوبی

◄ مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی سل و بیماری های ریوی

دکتر عزیزاله عباسی

36

دکتر حمیدرضا جماعتی

دکتر مهرداد بخشایش کرم

◄ مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کودکان مفید

دکتر صدیقه رفیعی طباطبایی

دکتر رکسانا منصور قناعی

دکتر لیلی مهاجرزاده

نقل و نقد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

◄ مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهید مدرس

دکتر خلیل رستمی

دکتر رامین طالیی

دکتر سعید علیپورپارسا

اساتید نمونه مراکز پزشکی،آموزشی و درمانی سال 1393
◄ مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهید لبافی نژاد

دکتر عباس باقری

دکتر احمد فیروزان

دکتر اکبر نور علیزاده

◄ مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهدای تجریش

دکتر محمد مظفر

دکتر هانیه ژام

دکتر بابک جوانمرد
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دکتر عصمت قانعی

دکتر افشین رخشا

دکتر مرجان اسدالهی

دکتر نادر ممتازمنش

دکتر سیدهادی میر هاشمی

دکتر نادر اکبر دیلمقانی
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◄ مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی لقمان حکیم

اساتید نمونه مراکز پزشکی،آموزشی و درمانی سال 1393
◄ مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی امام حسین (ع)

دکتر عباس جم زاده

دکتر مهرداد سلوکی

دکتر محمدجواد احسانی اردکانی

دکتر مرتضی طباطبایی فر

دکتر امید حسامی

دکتر الهام معماری

◄ مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی آیت ا ...طالقانی

38

دکتر محمد تقی صالحیان

دکتر فرشته کمانی

دکتر بهمن مالک

دکتر نوید سعادت

نقل و نقد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

◄ مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی طرفه

دکتر مریم وثوقیان

دکتر همایون نیکخواه

دکتر نرگس بیرقی

اعضای هیات علمی ارتقا یافته
در ممیزه با باالترین امتیاز کسب شده

دکترمصطفی رضایی طاویرانی

دکتر امیر کاووسی
استادیاری به دانشیاری

دانشیاری به استادی

اعضای هیات علمی شاخص فرهنگی

دکتر رضا خانی جزنی

دکتر عباس عباس زاده

دکتر شهرام علمداری
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فرآیند های برتر سال 1393
● حیطه:
تدوین و برنامه ریزی
● عنوان فرایند:
تدوين و اجراي دوره آموزش جستجوي منابع در اینترنت و استفاده از پایگاه ها و وب سایت های علمی مرتبط برای دانشجویان
مقطع کارشناسی نا پيوسته بهداشت عمومی
● صاحب فرآیند:
دکتر عباس دانش کهن

دکتر عباس دانش کهن
● حیطه:
تدوین و برنامه ریزی
● عنوان فرایند:
تدوين ،تصويب و اجراي برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته رشته مديريت سالمت ،ايمني و محيط زيست برای
اولین بار در ایران

دکتر رضا خانی جزنی

● صاحب فرآیند و همکاران:
دکتر رضا خانی جزنی
همکاران :موسي جباري ،امير كاوســي دوالنقر ،رضا غالمنيا ،هانيه خاني جزني ،موسيالرضا لطفي ،سيد عبدالرضا مرتضوي
طباطبايي ،زينب محمدي ،مرجان فيروزه ،همايون الهيجانيان ،عباس اكبرزاده

● حیطه:
تدوین و برنامه ریزی
● عنوان فرایند:
برنامه ریزی و ارتقای اجرای دوره های انتخابی در برنامه اصالحات آموزش پزشکی عمومی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی
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دکتر کامبیز عباچی زاده

● صاحب فرآیند و همکاران:
دکتر کامبیز عباچی زاده
همــکاران :دکتر علیرضا رمضانی ،دکتر علی طبیبی ،دکتر وحیده معین وزیری ،دکتر معصومه رجبی ،دکتر محســن نوروزیان،
دکتر محمد مهدی فروزانفر ،دکتر فخر السادات حســینی ،دکتر شهرام یزدانی ،دکتر علیرضا رجایی ،دکتر شیوا نظری ،دکتر
ماندانا ســتاری ،دکتر محمد امامی ،محبوبه زارع جوشقانی ،حامد علیخانی ،فاطمه درخشان نیا ،بشردوست ،پروین جهاندلی،
مژگان شریفی ،دکتر فاطمه بیتاژیان
● حیطه:
روش ها و تکنیک های آموزشی
● عنوان فرایند:
آموزش بیمار محور با دعوت از بیمار ()Invited Patient
● صاحب فرآیند و همکار:
دکتر مهتاب نوری
همکار :دکتر آزیتا تهرانچی

نقل و نقد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دکتر مهتاب نوری
● حیطه:
روش ها و تکنیک های آموزشی
● عنوان فرایند:
پرسپتوری آموزشی دوره کارورزی دستیاران داروسازی بالینی
● صاحب فرآیند و همکاران:
دکتر ماریا توکلی اردکانی
همکاران  :دکتر حاجبی ،دکتر سالم زاده ،دکترفهیمی ،دکتر نظری ،دکتر سیستانی زاد ،دکتر ضیایی ،دکتر صحرائی

دکتر ماریا توکلی اردکانی

