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جناب آقای دکتر سلیمان احمدی

استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

سالم علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، به استناد اساسنامه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی کشور، نظربه تعهد و تخصص 

و سابقه ارزشمند فعالیتهای علمی و اجرایی در حیطه آموزش پزشکی کشور، جنابعالی بهعنوان "سرپرست معاونت پژوهشی مرکز 

ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی کشور" منصوب میگردید. شایسته است با یاری خداوند متعال و با هماهنگی کامل با ارکان 

این مرکز درجهت دستیابی به اهداف مورد انتظار مرکز در حیطه معاونت پژوهشی و زیرمجموعههای تعریفشده، تالش و اقدام 

مؤثر را انجام دهید. اهم انتظارات این مرکز به این شرح میباشد:

توسعه و بهکارگیری جامع و هدفمند پژوهش و فناوریهای پیشرفته در آموزش پزشکی کشور درجهت ارتقا و تعالی  

نظام آموزش پزشکی کشور با توجه به عدالت وایجاد فرصت و حمایت برای همه صاحبان ایده و برنامه در این حوزه

نیازسنجی، اولویتسنجی و ایجاد نظام پاسخگویی مؤثر و ارائه شواهد و راهکارهای مستدل و متقن درجهت پیشگیری،  

رفع چالشهای جاری و پیش روی نظام آموزش پزشکی کشور

تداوم و تقویت و تکمیل برنامههای مفید درجریان تا رسیدن به اهداف اصلی و امکان بهکارگیری عملی آنها در نظام  

آموزش پزشکی کشور

بهرهگیری مؤثر از ظرفیت اساتید، صاحبنظران و نخبگان آموزش پزشکی کشور و ایجاد شبکه پویا و مفید ارتباطات ملی  

و فراملی مؤثر در این زمینه

پیگیری راهاندازی هرچه سریعتر مجله مناسب و فاخر در آموزش پزشکی کشور جهت انتشار تولیدات علمی، ایدهها،  

روشها وفناوریهای منتخب ملی و بینالمللی و تالش درجهت ایندکس در پایگاههای معتبر علوم پزشکی دنیا

ارتباط مؤثر و مستمر با ارکان مدیریتی آموزش پزشی کشور و دانشگاههای سراسر کشور درجهت احصای ایدهها،  

مشکالت و نیازها و ایجاد حمایت الزم

ایجاد و استمرار ارتباط مناسب با نهادهای تصمیمگیر در آموزش عالی سالمت بهمنظور ارائه شواهد و تحلیلهای علمی  

و کاربردی مناسب برای تصمیمسازی

توجه جدی و مستمر به برنامههای اصلی و جاری آموزش پزشکی کشور و ارائه برنامه و راهکار مانند تعالی و ارتقای  

دانشگاهها، نظامهای ارزشیابی، کوریکولومهای آموزشی و ...

تهیه نظامهای جامع اطالعات دانشآموختگان علوم پزشکی کشور و تهیه نقشههای پویای ملی و سرزمینی با نگاه به نیازها،  

چالشها و فرصتها و نحوه توزیع دانشآموختگان در کشور

پیگیری تأسیس مرکز نوآوری یا شتابدهنده مناسب برای حمایت از تولیدات و شرکتهای دانشبنیان منتخب در حوزه  

آموزش پزشکی کشور


