گزارش عملکرد کارگروه های طرح تحول آموزش دانشگاه علوم پزشکی
ایالم در سال 95

.1عنوان بسته  :آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی
دانشگاه هماهنگ کننده :علوم پزشکی ایالم
هماهنگ کننده در سطح دانشگاه :دکتر غالم بساطی
هماهنگ کننده درسطح کالن منطقه:
تعداد جلسات حضوری تشکیل شده5 :
تعداد جلسات ویدئو کنفرانسی تشکیل شده:
تعداد مصوبات15 :
ردیف

اهم مصوبات

اقدامات عملی انجام شده

پیشنهادات

در راستای مصوبات
1

2

پیگیری راه اندازی تشکیل تیم های کاری
وتاسیس مرکزتحقیقات جهت تامین مکان فیزیکی و
نیروی انسانی در دست اقدام
لیشمانیا دراستان ایالم
است
تدوین نظام حمایتهای
مالی و اجرائی ازمرکز
تحقیقات گیاهان داروئی
دانشگاه علوم پزشکی

رایزنی های متعددی با بعلت محدودیت
مالی
معاونت آموزشی و پژوهشی های
دانشگاه برای اینکار صورت دانشگاه نیاز به
کمک و مساعدت
گرفته است

از بیرون از
دانشگاه و در
وزارت
سطح
است.

ایالم جهت حصول
سرآمدی دراین عرصه

مرکز تحقیقات پیشگیری از
آسیبهای روانی و اجتماعی
راه اندازی شده است و در
این زمینه کارهای تحقیقی
و آموزشی انجام می دهد.

3

اجرای برنامه طرحهای
آموزشی و پیشگیری از
آسیب های روانی
اجتماعی باکمک مرکز
تحقیقات دانشگاه علوم
پزشکی ایالم

4

شناسایی کانونهای فعال تشکیل تیمهای کاری جهت
جوندگان ومخازن آلوده مکان فیزیکی وتامین نیروی
ناقلین بیماری در استان انسانی دردست اقدام است
ایالم

5

طراحی وتدارک یک مرکز سه نفر کارشناس جهت
ارجاع بیماران مشکوک آموزش برای انجام کار در
این مرکز انتخاب شده است.
مبتالبه لیشمانیا
مرکز ارجاع در آزمایشگاه
مرکزی استان تدارک دیده
شده است.

6

فراخوان طرحهای جامع  5طرح در این مورد ارایه
به گردیده است.
راجع
پژوهشی
لیشمانیا درمناطق آلوده

7

مبارزه با بیماری باکمک اینکار درسطح مقدماتی در
شبکه بهداشت وپایش حال انجام است.
وضعیت بیماری

8

تهیه اینسکتاریو مناقلین در حال پیگیری است
درمرکزتحقیات
پشه
باکمک
لیشمانیا
متخصصین مربوطه

9

خانه درحال پیگیری است
حیوان
تهیه
تخصصی جوندگان مرتبط
بالشمانیا

10

رشته درخواست آن به معاونت
اندازی
راه
ارشد آموزشی دانشگاه داده شده
کارشناسی
فارماکولوژی و سم است و اجرای آن در حال
پیگیری است.
شناسی گیاهان دارویی

11

مرکزسم شناسی وتعیین بعلت محدودیت مالی کمکی
سطح داروکه در مرکز فعال صورت نگرفته است
دارویی
گیاهان
فعاالستولیکننیازبه توسعه
تجهیزات
وتامین
بیشتردارد

12

زیرساخت بررسی سنجش به علت محدودیت مالی
پروتیین و یروسHIVو کمکی فعالصورت نگرفته
آزمایش آن آماده است است
ولی نیازبه مواد مصرفی
ومکان مناسب دارد

13

بررسی مقدمات انجام طرح در حال
طرح
بالنکیتدرنانهای مصرفی پیگیری است
استان درحال راه اندازی
است

14

پیگیری راه اندازی مقدمات انجام طرح درحال
کارخانه تولید چندقلم پیگیری است
گیاهدارویی
دردستورکارقرارداده شد

15

طرح ملی بار بیماریها در
راستای مرجعیت علمی و
آینده نگاری است که نتایج
آن توسط دکتر فرشاد
فرزادفر در کرمانشاه رائه می
گردد .فردا در آن شرکت
خواهیم کرد.

جهت شرکت درجلسه
عنوان
تحت
"باربیماریها،سوانح،حوادث
وعوامل
خطردرکشورجمهور
اسالمی ایران از سال
 1990تا  " 2015در
تاریخ  1395/12/8در
کرمانشاه

اقدامات عملی که در سال  1395صورت گرفته اند:
-1در راستای "پیگیری استقرارکامل مرکزتحقیقات آموزش علوم پزشکی" دانشگاه
علوم پزشکی ایالم مقدمات راه اندازی "مرکز تحقیقات و تشخیص لیشمانیا" (با
همکاری معاونت آموزشی ،تحقیقات و درمان) را در دستور کار قرار داده است.
-2مکان فیزیکی این مرکز در طبقه باالئی آزمایشگاه مرکزی استان ایالم تدارک
دیده شده است.
 5 -3نفر کارشناس متخصص در زمینه بیماری لیشمانیا جهت آموزشهای بیشتر
انتخاب گردیده اند.

 -4با پزشکان متخصص داخلی ،عفونی ،و پوست هماهنگ شده است که بعد از
اسقرار این مرکز بیماران را جهت تشخیص و ثبت بیماری به این مرکز ارجاع دهند.
موانع و محدودیتها :کمبود منابع مالی و فضای فیزیکی
چشم انداز استقرار این مرکز در راستای"نظام رصدحرکت درمسیرمرجعیت
علمی درآموزش علوم پزشکی":
با استقرار این مرکز استان ایالم پتانسیل و ظرفیت ایجاد یک قطب تحقیقاتی،
آموزشی و درمانی در زمینه بیماری لیشمانیا را خواهد داشت .با توجه به اینکه هم
اکنون دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دانشجو می پذیرد ،راه
اندازی این مرکز بستر مناسبی برای آموزش و پژوهش این دانشجویان نیز فراهم می
آورد و امکان پذیرش دانشجو در مقطع دکترا را نیز ممکن می سازد.

