باسمه تعالی

با سالم  ،لطفا خودتان را معرفی فرموده و بیوگرافی مختصری از خود بیان فرمائید.
من دکتر شهرام یزدانی متولد سال  5431در شهر تهران هستم .از سال  5411تا  5414دانش آموز سازمان ملی پرورش استعدادهای
درخشان بودم .از شانزده سالگی به عضویت افت خاری انجمن ریاضی دانان ایران درآمدم و در سال  5411نفر اول المپیاد ریاضی کشور شدم.
در سال  5414با رتبه  3کنکور ،دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم و از سال  5434تا  5433دوره رزیدنت ی جراحی
ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران را گذراندم .از سال  5439افتخار عضویت هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را داشتم و
از سال  5408تا  5495مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مرکز همکار سازمان جهانی
بهداشت) بودم .دریافت مدال شایستگی علمی ( ،)5403کسب عنوان استاد نمونه ( ،)5401کسب نشان برتر جشنواره کشوری آموزش
پزشکی ( ،)5403انتخاب به عنوان برنامه نویس برتر کشور توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران )( (ICSAوزارت علوم ،تحقیقات ،و
فناوری) ،انتخاب به عنوان چهره ماندگار پزشکی کشور ( ،)5493عضویت کارگروه سالمت مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی
دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (از  ،)5405عضویت کارگروه آینده نگری ،نظریه پردازی و رصد کالن فرهنگستان علوم
پزشکی (از  ،)5498و کارگروه فلسفه ،اخالق پزشکی و علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی (از  )5400و عضویت در بورد آموزش علوم
پزشکی و بورد پزشکی خانواده ،بخشی از دستاوردهای زندگی آکادمیک من محسوب می شود .تالیف بیش از  38جلد کتاب 40 ،مقاله
علمی در نشریات بین المللی و بیش از صد مقاله علمی در نشریات داخلی ،ارایه بیش از  5888عنوان سخنرانی در ز مینه های مختلف
آموزش پزشکی و نظام سالمت که بصورت مولتی مدیای آموزشی منتشر شده است و نقش بسزایی در توسعه حوزه های طبابت مبتنی بر
شواهد ،آموزش پزشکی ،سیاستگذاری سالمت ،و اقتصاد سالمت در سطح کشور داشته است ،نظریه پردازی و مدل سازی در ده ها حوزه
راهبردی مرتبط به نظام سالمت ،بیش از  488برنامه در رسانه ملی با هدف عمومی سازی علم )(Popularization of Science
و مدیریت  43پروژه ملّی در حوزه های آموزش و بهداشت و درمان بخش دیگری از فعالیت های من را تشکیل می دهد.
در حال حاضر شما به عنوان رئیس دانشکده آموزش در حال خدمت به جامعه علمی می باشید  .از چه سالی در این سمت مشغول بکار می
باشید؟
در بهمن ماه سال  5495دانشکده آموزش علوم پزشک ی دانشگاه علوم پزشک ی شهید بهشت ی را به عنوان اولین و تنها دانشکده متمایز
کشور در حوزه آموزش پزشکی ،تاسیس کردم و در حال حاضر به عنوان رئیس دانشکده آموزش علوم پزشکی و مدیرکل مطالعات و توسعه
آموزش وزارت بهداشت و درمان مشغول به خدمت هستم.
لطفا بخشی از فعالیتهای خود را که در سطح ملی می باشد عنوان فرمائید.
برخی از پروژه های ملّی من عبارتند از:


تعریف نقش ،تحلیل وظایف ،و تعیین نیازهای آموزشی پزشکان عمومی در ایران



تدوین استانداردهای ملی آموزش پزشکی عمومی در کشور



اولین اصالحات وسیع آموزش پزشکی عمومی در کشور



راه اندازی اولین برنامه رسالتمدار هدایت استعدادهای درخشان در کشور



تدوین برنامه  MPHپزشکان خانواده و تهیه محتوای مولتی مدیای آموزشی برنامه



تدوین برنامه  MSمربیان بهورزی و تهیه محتوای مولتی مدیای آموزشی برنامه



تدوین استانداردهای ملی آموزش بالینی



تدوین استانداردهای ادغام عملکردی در نظام سالمت



طراحی نظام ملی طبابت مبتنی بر شواهد و مدیریت دانش بالینی (که منجر به راه اندازی ده ها مرکز طبابت مبتنی بر شواهد و
مدیریت دانش بالینی در کشور شد)



تدوین سند ملی منزلت ،رفاه ،و سالمت سالمندان کشور



تدوین سند ملی توسعه جغرافیایی نظام آموزش عالی سالمت (سند آمایش سرزمین در آموزش پزشکی که در شوایعالی انقالب
فرهنگی تصویب گردید)



طراحی نظام ملی خودمراقبتی در کشور



طراحی اولین سامانه کمک تصمیم گیری ) (Policy DSSسیاستگذاری توسعه و مدیریت فناوری های سالمت در کشور



تدوین سند توسعه راهبردی رشته ها و مقاطع در نظام آموزش عالی سالمت



تدوین سند کشوری ارتقا کیفیت آموزش عالی سالمت

