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 خالصه دستاورد های ریاست اکمال تخصص

با تالش  ۱۴۰۱قوس  ۱۰الی  ۱۳۹۹دلو  ۲۷ریاست اکمال تخصص از تاریخ  دستاورد های

اکمال تخصص  و استادان همکاران ،رهبری مشترک های شبانه روزی و خستگی ناپذیر

کسب اعتبار  به هدف در جهت معیاری سازی ودستاورد ها و ابتکارات قابل مالحظه 

( از طرف نهاد های معتبر اعتبار دهی برنامه های تخصصی، Accreditationجهانی )

 .یاد آور می شویم ک طور خالصه عمده ترین های آنکه این بدست آمد

معرفی تصویر مثبت و بهتر از ریاست اکمال تخصص به وزارت صحت عامه و جامعه صحی در  .1

 ایگاهج تثبیتجلسات و کانفرانس های متعدد کاری، کسب اعتماد مراجعین به اجراآت این ریاست و 

 در وزارت صحت عامه و نهاد های شریک برنامه تخصص. تخصص اکمال ریاست واقعی

الت موجود برنامه اکمال تخصص و دریافت نقاط قوت، ضعف و چالش ارزیابی و بررسی جامع ح .2

( به همکاری شورای Self-Assessmentو همچنان اجرای ارزیابی خودی ) های موجود در آن

 طبی بمنظور دریافت خال های موجود

در روشنی یافته های ارزیابی و  ترتیب طرح اصالح و انکشاف برنامه اکمال تخصصتهیه و  .3

 جامع برنامه تخصصبررسی 

ساله اکمال تخصص و تعریف واضح دیدگاه، ماموریت و جایگاه اکمال  ۵تهیه و ترتیب استراتیژی  .4

 تخصص

ساله  ۵و استراتیژی  و انکشاف ترتیب پالن تطبیقی )چهارچوکات زمانی( طرح اصالحتهیه و  .5

 برنامه اکمال تخصص

برای برنامه  DNBAتعریف مودل تعدیل و ایزاد مواد در قانون کادر علمی تخصصی طبی و  .6

تخصص وزارت صحت عامه و تثبیت جایگاه سند تخصص نظر به کوریکولوم های مربوط به 

درجه ماستر و دوکتورای کلینیکی و همچنان طرح ارتقاء و تأسیس اداره ملی اکمال تخصص )به 

 در تعدیل قانون متذکره. سطح انستیتیوت یا کالج داکتران و جراحان(

 Afghanistan) رتیب طرزالعمل و طرح نشر و چاپ ژورنال طبی افغانستانتهیه و ت .7

Medical Journal)   برای نشر مقاالت تحقیقی کادر طبی کشور که طی مراحل روند جواز آن

 .طی مراحل قرار دارددر 

 تهیه و ترتیب رهنمود تحقیق و شیوه تحریر مقاالت تحقیقی مطابق معیارات مقاله نویسی. .8

تهیه، ترتیب و بازنگری تمامی کوریکولوم های موجود برنامه اکمال تخصص بعد از نزدیک به  .9

 .WFMEو  ACFMGمطابق معیارات سال  ۱۵

دیپارتمنت تخصصی مطابق معیارات جهانی  رنامه تخصص بخش ستوماتولوژی به پنجتقسیم ب  .10

 .کولوم های پنج رشته تخصصی مذکوربرنامه تخصص و تهیه کوری

که عنقریب در شفاخانه ایمرجنسی  ICUو ترتیب کوریکولوم برنامه فوق تخصصی بخش تهیه   .11

 آغاز می گردد.



 یتهیه و ترتیب کوریکولوم های فوق تخصصی بخش های نفرولوژی، کاردیولوژی، پلمونولوژ  .12

 .و گاستروانترولوژی و رشته تخصصی داخله عاجل و مراقبت جدی

از حالت قلمی در حد ممکن  سازی سند تخصص و سایر اسناد ریاست اکمال تخصص معیاری  .13

طرح تهیه دیپلوم های معیاری مزین با بار کود در مجالس مشترک با به حالت کامپیوتری و 

 .وزارت مالیه و مطبعه دولتی

ع دفامعیاری سازی روند ارزیابی پروپوزل ها و مونوگراف های تحقیق داکتران و تسهیل روند   .14

 .از مونوگراف

جهانی و ایجاد معیارات اکمال تخصص مطابق  ترینرانترتیب طرزالعمل رتب علمی تهیه و   .15

به منظور شروع مجدد طی مراحل رتب علمی استادان وقفه کمیته رتب علمی بعد از چندین سال 

 .اکمال تخصص

 ترتیب طرح آموزش متمم برای ترینران و ترینی های اکمال تخصصتهیه و   .16

 اکمال تخصصجامع ترتیب مسوده مقرره تهیه و   .17

لوایح اکمال تخصص )الیحه تخصص، الیحه ایکوکاردیوگرافی، الیحه  ، ایزاد و ترتیبتعدیل  .18

 التراسوند، الیحه اندوسکوپی(

تعدیل و ترتیب الیحه ارزیابی خارج مرز مطابق اسناد تخصصی معیاری کشور های منطقه و   .19

 جهان

مل داکتران رضاکار شامل برنامه اکمال تخصص مربوط به والیات تهیه و ترتیب طرزالع  .20

 .به اساس نمره امتحان شمولیت و مبتنی بر عدالت و رشته های مورد نیازمحروم، طبقه اناث 

 یتهیه و ترتیب طرزالعمل نظارت از برنامه اکمال تخصص برای تطبیق درست نصاب آموزش  .21

 .برنامه تخصص مؤثریتتخصصی بمنظور حصول اطمینان از شفافیت و 

و معرفی شیوه جدید اخذ امتحانات تهیه و ترتیب طرزالعمل امتحانات برنامه اکمال تخصص   .22

 Short cases ،Long، با مراحل تحریری معیارات جهانی در سه مرحله یا مودل مطابق

case  و سیستم Viva.که تضمین کننده شفافیت و عدالت در روند امتحانات می باشد 

 .تعدادی از تفاهم نامه های عقد شده با مراکز تخصصی متمم و بازنگری تجدید  .23

ن مطابق پالارتقاء شفاخانه های حوزوی پکتیا و غزنی بعد از ارزیابی به مراکز تخصصی که   .24

و زمینه جذب داکتران بیشتر به برنامه شروع مدکور دو مرکز  عنقریب برنامه تخصص در هر

 خواهد شد.فراهم تخصص 

 استادان جدید برای خدمت به جامعه امتحان ترینری التراسنوگرافی برای اولین بار و معرفیاخذ   .25

 و داکتران جوان.

 تهیه و ترتیب دیتابیس ابتدایی ریاست اکمال تخصص و طرح ایجاد دیتابیس جامع و معیاری  .26

برای اکمال تخصص  و پورتل مشخص برای ترینران و ترینی های رسمی برای ایجاد ویب الگ

ریاست اکمال تخصص و  بیشتر در اجراآتو سرعت  شفافیت  معیاری سازی و ایجاد سهولت،

 .واحد های تخصصی مربوط آن

پروپوزل ها و مونوگراف های اکمال تخصص جهت معیاری سازی و ترتیب دیتابیس تهیه و   .27

 .مونوگراف ها جلوگیری از کاپی نمودنبمنظور 



 ۶۰۰برنامه تخصص و برای اولین بار معرفی نزدیک به  ۱۴۰۰اخذ امتحان شمولیت )انترنس(   .28

از طریق یک در رشته های مختلف تخصصی در یک سال  از دوکتوران طبقه ذکور و اناث تن

 روند کامال شفاف و معیاری مبتنی بر عدالت.

بصورت کامال شفاف و بعد از یک وقفه طوالنی  دو مرتبه اخذ امتحان ترینری مراکز تخصصی  .29

بست جدید ترینری در  ۱۸۳و جمع آوری در حدود  عیاری که در جهان معمول استق شیوه ممطاب

 برای امتحان بعدی.رشته های مختلف 

( با نهاد های معتبر تخصصی خصوصا با پوهنتون میالن Affiliationتالش برای اتصال )  .30

طرق مختلف همرای از که و کالج داکتران و جراحان پاکستان بورد ملی تخصص سودان  ،ایتالیا

 .یافت شده استهای مثبت و چراغ سبز دروعده و  هشان صحبت ها جریان داشت

 ریاست اکمال تخصص مبتنی بر عدالت.ایجاد شفافیت و حسابدهی کامل از اجراآت   .31

و  تسریع و ایجاد سهولت در طی مراحل اسناد و اجرای امور مراجعین ریاست اکمال تخصص  .32

 کسب رضایت آنها.

 


