
ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورخ  ر
پوژهاي پيشنهادي معاونت آموزش 

  1399ارديبهشت   6

ي رشته -1
ي رشته در كشور نگاشت وضعيت توسعه كنون 

}شامل  ...در كشور و تدوين نقشه راه و توسعه آن 

الگو،تدوين سناريو هاي محتمل براي آينده و آينده  تحليل وضعيت موجود،نگاشت ساختاري و كاركردي،مقايسه با موارد 

 نگاري وضعيت مطلوب{ 

ي و اشتغال فارغ التحصيالن رشته....در مقايسه با يك كشور در منطقه و يك  -2 
وي انسان  بررسي مقايسه اي وضعيت نير

 كشور توسعه يافته  

ايط بحResilience}تحليل وضعيت تاب آوري} -3 ران اپيدمي كرونا و پيشنهاد سياستهاي ارايه خدمات رشته.... در شر

 تعديلي يا اصالحي براي دوران پساكرونا  

  

 نام انجمن  نام رييس يا دبير   پاسخ 

ي  
ي “نگاشت وضعيت توسعه كنون 

پروژه پژوهشر
در كشور و تدوين نقشه راه   رشته جراحي توراكس

ي رشته در كشور”)
ي مخير   و توسعه آن   مجتبر

دكي 
  )  دزفولي

دبير انجمن جراحان توراكس   -دكي  شادمهر
 ايران 

انجمن علمي جراحان 
 توراكس ايران  

طرح پيشنهادي “بررسي وضعيت فعلي جراحي 

 قلب و راهكارهاي عملي براي آينده اين رشته   

كت در بيش از يك طرح نير    همچنير  اگر  امكان شر

وجود داشته باشد در مورد طرح سوم و دوم نير   

 آماده همكاري هستيم.  

ي براي طرح هم مشخص شدند.   نفرات اجراني

دبير انجمن جراحان قلب  -دكي  قويدل
 ايران 

  

انجمن علمي جراحان قلب 
 ايران 

يولوژي -1 ي رشته فير 
   نگاشت وضعيت  كنون 

ي 
 در كشور و  تدوين نقشه راه براي توسعه آن 

ي رشته فارماكولوژي   -2
نگاشت وضعيت  كنون 

ي 
 در كشور  و تدوين نقشه راه براي توسعه آن 

3 ي در فضاي رسانه - بررسي وضعيت تبليغات داروني

 هاي مكتوب و مجازي كشور 

  

دبير  -دكي  جوان يولوژي    انجمن علمي فير 
 و فارماكولوژي ابران  



1 ي رشته فوق  -
بررسي وضعيت توسعه كنون 
 تخصصي  . 

روماتولوژي در كشور و تدوين نقشه راه و توسعه  

 آينده  نگر اين رشته در كشور

ي از نظر تحصيل،  -2
وي انسان  بررسي وضعيت نير

اشتغال و عالقه به رشته در ايران، در مقايسه با  

كشور    يك كشور درمنطقه (همانند عراق) و يك

 توسعه يافته  

.همانند كانادا   

 تحليل وضعيت توانمندي و پاسخ دهي ارائه  .  -3

ايط بحران مثل   خدمات رشته روماتولوژي در شر
 اپيدمي  

ي زاده
رييس  -دكي  نجف  انجمن علمي روماتولوژي  

 ايران 

كرونا و پيشنهاد سياستهاي اصالحي براي آن در    
 حير  و پس از بحران

  

ي دركشور   -1
تدوين نقشه راه و توسعه آن 

 دكي  معصومه محكم 

وي   -2 ي نير
بررسي مقايسه وضعيت كنون 

ي و فارغ التحصيالن رشته. دكي  نكيسا 
انسان 

 هومن 

تحليل وضعيت تاب اوري رشته   -3
ي 
نفرولوژي كودكان در پسا كرونا دكي  محمد تف 

ي   ي طباطباني
 حسيب 

رييس  -دكي  هومن   نفرولوژي كودكان ايران  

ي رشته ويروس شناسي در  
ترسيم وضعيت  كنون 

ي  
 كشور و تدوين نقشه راه براي توسعه آن 

ي  اني  تير
رييس  -دكي  انجمن علمي ويروس شناسي  

 ايران 

 

  و فک دهان، یجراح رشته یکنون  تیوضع نگاشت -۱

  کیاستراتژ  سند هیته و راه نقشه نیتدو و کشور در صورت

کشور  در رشته یآت توسعه و  

 

 اشتغال و یانسان یروین تیوضع یا سهیمقا یبررس -۲

  در صورت و فک دهان یجراح رشته النیالتحص فارغ

کا یامر  و کیبلژ ه،ی ترک کشور با سهیمقا  

 

 یجراح رشته خدمات ارائه یآور تاب تیضع و لیتحل -۳

  و کرونا یدمیاپ بحران  طیشرا در صورت و فک دهان

پساکرونا دوران یبرا یاصالح ای یلیتعد یاستهایس شنهادیپ  

رییس -دکتر رهسپار انجمن علمی جراحان دهان، فک و   

  صورت ایران

 

 

  یجراح رشته  یآت توسعه و کیاستراتژ سند نیتدو -۱

کشور در کیپالست  

ی هرمز کالنتر لیعبدالجل دکتر: یمجر  

رییس  -دکتر باطنی ک و انجمن علمی جراحان  پالستی 

 ترمیمی ایران 



 

  با رانیا کشور یآموزش یستمهایس یا سهیمقا یبررس -۲

  و ییاروپا منطقه، یکشورها جمله از گرید یکشورها

یشمال یکایامر  

کومرام ین بابک دکتر: یمجر  

 

کرونا  از پس و کرونا طی شرا در کیپالست یجراح ندهیآ -۳  

یفتح درضایحم دکتر: یمجر  

: 

  یتن روان یپزشک یفیوک یکم وتوسعه راه نقشه نیتدو:۱

 درکشور

پساکرونا یتن روان اختالالت یآور تاب تیوضع لیتحل:۲  

 ICU 

 

رییس -دکتر نورباال  انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران 

 
 درایران ویزیت تله كنونى وضعیت نگاشت و ترسیم" 

  نصر پروژه با" جهان كشورهاى دیگر با آن مقایسه

.نماید همكارى  

 

رییس -دکتر نعمت الهی علمی پزشکی از راه دور  انجمن  
 ایران

 

 نترونشنالیا پیفلوش دوره موجود وضع ی»بررس

  رشته نیا توسعه راه  نقشه میترس و رانیا  در یولوژیکارد

ران« یا  در ساله ده و پنج انداز چشم در  

دبیر  -دکتر کاظمی صالح انجمن علمی اینترونشنال  

 کاردیولوژی ایران 

 

  و یپزشک علوم در زریل رشته یکنون تیوضع نگاشت -۱

  کامران دکتر: کشور در رشته یآت توسعه و راه  نقشه نیتدو

ی عزت  

  علوم در زری ل رشته خدمات هیارا یآور تاب لیتحل -۲

 استیس شنهادیپ  و کرونا یدمیاپ بحران طیشرا در یپزشک

 دکتر خانم: یمجر: کرونا پسا دوران یبرا یاصالح یها

نیالد شجاع ستایآر  

 

دبیر  -دکتر عزتی   انجمن علمی پزشکی لیزری ایران  

  

ح   ي و زمانبندي پروژه نرص به ش   رزي پيشنهاد مي گردد:  مراحل اجرايي

ي به انجمن ها  )هفته آخر فروردين(  -1 
 اطالع رساي 

ي اوليه و تعيير  مجري پروژه در هر انجمن )هفته دوم ارديبهشت(  -2
 

مهلت اعالم آمادگ

ي مجازي براي مجريان )هفته سوم و چهارم ارديبهشت(  برگزاري كارگاههاي -3
 آموزش 

ماه(  -4  تشكيل تيم هاي كاري در هر انجمن و تدوين پروپوزال )تا نيمه تير

ماه( -5  ارسال پروپوزال براي مجمع و كميسيون )تا انتهاي تير

 تاييد كميسيون )هفته اول مرداد ماه(  -6



 ه(  بارگذاري در سامانه )تا پايان مرداد ما-7

 داوري  -8

 تصويب در شوراي عالي نرص -9

 عقد قرارداد ها  -10
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