تفاهم نامه
ماده  -1مقدمه
به منظور تحقق اهداف متعالی نظام جمهوری اسالمی ایران در عرصه سالمت و اعتالی نظام آموزش علوم
پزشکی کشور از مجرای اجرای اثر بخش بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و همچنین در
راستای بهره مندی از ظرفیتهای بالقوه موجود در مناطق آمایشی کشور در چارچوب ضوابط سند آمایش
سرزمینی مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و جذب همکاری و همدلی کلیه دست اندرکاران نظام سالمت در
جهت تحول نظام آموزش پزشکی  ،این تفاهم نامه منعقد می گردد.
ماده  -2طرفین تفاهم نامه
این تفاهم نامه میان دکتر باقر الریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی که در این
تفاهم نامه به اختیار معاونت نامیده می شود به آدرس تهران  ،شهرک قدس ف خیابان ایوانک شرقی از یک
طرف و دکتر قاسم جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سرپرست دبیرخانه به نمایندگی از کالن
منطقه یک آمایش آموزش عالی بخش سالمت کشور که در این تفاهم نامه به اختصار منطقه نامیده می شود به
آدرس ساری  ،میدان امام (ره) سه راه جویبار  ،ابتدای بزرگراه ولی عصر (عج) از طرف دیگر منعقد شده و
طرفین خود را نسبت به اجرای مفاد این تفاهم نامه متعهد می دانند.
ماده  -3موضوع تفاهم نامه
همکاری در زمینه اجرایی سازی مأموریتهای واسپاری شده از سوی معاونت در راستای تحقق اهداف
بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

ماده -4تعهدات منطقه
منطقه به منظور تحقق موضوع این تفاهم نامه خود را نسبت به اجرای مأموریتهای زیر متعهد می داند:
مأموریتهای مشترک میان همه مناطق آمایشی*تالش در جهت استقرار و فعال سازی دبیرخانه منطقه آمایشی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در
منطقه
*تالش جهت ایجاد گفتمان تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح منطقه و دانشگاهها با استفاده از
کلیه ظرفیت های موجود اعم از سمینارها  ،نشست های علمی  ،فضای مجازی و ...
*تدوین ترجمان بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح منطقه و دانشگاهها
*بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی ( کوریکولومها) که از سوی معاونت تعیین و ارسال می گردد ،با همکاری
دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه
*همکاری در اجرایی سازی و استقرار نظام تربیت نیروهای حد واسط و آموزش های مهارتی در سطح منطقه
براساس ضوابط اعالمی از سوی معاونت در بستر دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه
*همکاری در گسترش محیطی آموزش عالی سالمت در منطقه براساس مصوبات شورای گسترش دانشگاههای
علوم پزشکی کشور
*اجرایی ساری مصوبات و بخشنامه های ارسالی از سوی شورای عالی اخالق پزشکی و معاونت در سطح منطقه
به منظور ترویج و توسعه زیر ساخت های اخالق پزشکی و تعهد حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سالمت
*تالش جهت توسعه فعالیت های بین المللی در منطقه براساس نقشه آمایش بین الملل با همکاری کلیه
دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه

*راه اندازی شبکه تبادالت علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهان بر مبنای نقشه
آمایش بین الملل آموزشی پزشکی با همکاری دانشگاههای منطقه آمایشی
*راه اندازی مرکز سنجش منطقه ای آموزش پزشکی براساس ضوابط و استانداردهای ابالغی از سوی مرکز
سنجش آموزش پزشکی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه
*راه اندازی مرکز سنجش صالحیت بالینی در منطقه براساس ضوابط و استانداردهای ابالغی از سوی معاونت با
همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه
*اجرای برنامه اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مستقر در منطقه و با همکاری
این دانشگاه
*اجرای برنامه اعتبار بخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی ( بیمارستان ها) مستقر در منطقه با همکاری
دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه
*همکاری در اعتبار بخشی بین المللی دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشکی مستقر در منطقه و با
همکاری این دانشگاه
*توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی براساس ظرفیتهای موجود در منطقه و طبق ضوابط شورای
عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و با همکاری کلیه دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه
*توسعه آموزشهای تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان های آموزشی جامع زنان مستقر در منطقه در صورت
وجود و یا تالش در جهت راه اندازی آنها در منطقه با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه
حمایت از شرکت های دانش بنیان مستقر در منطقه در زمینه آموزش پزشکی
-مأموریتهای ویژه منطقه یک در راستای مرجعیت علمی کشور

*توسعه پزشک خانواده از مجاری
همکاری در تدوین  ،بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی مرتبطگسترش زیر ساختهای الزم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در زمینه پزشکی خانوادهتالش جهت تأمین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه تخصص پزشک خانوادهشناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور  ،دارای تجارب ارزشمند به منظورتوسعه این حیطه
*توسعه دانش و مطالعات سرطان از مجاری
همکاری در تدوین  ،بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی مرتبطگسترش زیرساختهای الزم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در زمینه تولید دانش بومی وارائه خدمات در زمینه سرطان
تالش جهت تأمین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه دانشهای مرتبط با سرطانشناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور  ،دارای تجارب ارزشمند به منظورتوسعه این حیطه
*توسعه دانش گیاهان دارویی از مجاری
همکاری در تدوین  ،بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی مرتبطگسترش زیرساختهای الزم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و کشور در زمینه تولید دانش بومی وارائه خدمات در زمینه گیاهان دارویی

تالش جهت تأمین اعضای هیأت علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توسعه دانشهای مرتبط با گیاهاندارویی
شناسایی و جلب همکاری سایر مراکز و دانشگاههای علوم پزشکی کشور  ،دارای تجارب ارزشمند به منظورتوسعه این حیطه
ماده  -5تعهدات معاونت
معاونت به منظور تحقق موضوع این تفاهم نامه خود را نسبت به اجرای مأموریتهای زیر متعهد می داند:
ایجاد بسترهای قانونی الزم به منظور کمک به منطقه برای تحقق مأموریت واسپاری شدهتفویض اختیارات ستادی الزم به منطقه به منظور پیشبرد اهداف و مأموریتهای محولهحمایت های مادی و معنوی الزم و در حد توان از اقدامات و برنامه های منطقه در راستای تحقق مأموریتهایمحوله
تسهیل فرآیندهای کاری به منظور تسریع در تحقق مأموریتهای محوله به منطقه در چارچوب ضوابط قانونیموجود
ماده -6مسایل اعتباری
درخصوص مأموریتهای مشترک میان همه مناطق موضوع ماده  ،3تخصیص اعتبارات الزم پس از تأمین اعتبارو براساس میزان پیشرفت کار صورت خواهد پذیرفت.
درخصوص مأموریتهای ویژه منطقه  ،بر حسب نوع مأموریت تا سقف  01میلیارد ریال در صورت تأمین اعتبار ازسوی معاونت به منطقه برای تحقق این مأموریتها تخصیص داده خواهد شد.
تبصره -1تخصیص این اعتبار به صورت پلکانی و پس از تعیین نحوه همکاری با کلیه دانشگاههای علوم پزشکی
مستقر در منطقه و تائید معاونت و ارسال گزارش پیشرفت منطقه در تحقق مأموریتها صورت می پذیرد.

ماده -7فرایند انجام کار
کمیته ای منتخب از مدیران ستادی و مسئوالن منطقه آمایشی با حکم معاون آموزشی وزارت متبوع مسئول
پیگیری و رصد روند اجرای این تفاهم نامه خواهند شد .مصوبات این کمیته پس از تائید معاون آموزشی وزارت
برای طرفین الزم االجراست.
ماده-8مدت زمان تفاهم نامه
این تفاهم نامه تا پایان سال  0331معتبر بوده و تمدید آن به شرط توافق طرفین بالمانع است.
ماده -9نسخ تفاهم نامه
این تفاهم نامه در  3ماده و  0تبصره و در  3نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید و مبادله گردید که هر سه
نسخه حکم واحد را دارد.
دکتر باقر الریجانی

دکتر قاسم جان بابایی

معاون آموزشی و

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سرپرست

دبیرشورای آموزش پزشکی و تخصصی

دبیرخانه و نماینده منطقه یک آمایشی کشور

