
 

 

 

 

 

 

 
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 مـعاونت آمـوزشـی 
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 بر اساس اسناد باالدستی  توسعه آموزش پزشکی دانشگاه مطالعات و های مرکز مأموریت

 ، برنامه عملیاتی کشوری حوزه معاونت آموزشی( مراکز توسعه بندی آموزشی )رعد(، پرسشنامه اعتباربخشی)طرح رتبه 

 

 

 

 

 

 تهیه شده توسط:

 مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه 

 1400تابستان 



 

 

 ی بر اساس اسناد باالدستمطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه مرکز  یهات یمأمور

 ی و مل  ایهجامعه در سطح منطق ازیبر اساس ن هاکولومیکور یبازنگر  ای  نیتدو (1

 دانشگاه  ینیبال   هایبرگزار شده در مراکز مهارت یهاهبرنامتعداد و کیفیت  یارتقا (2

 ایه اخالق حرف یاعتال طهیدر ح یو برنامه بازآموز آموزشیکارگاه برگزاری  (3

 کالن منطقه  ی هادانشگاه نیمشترک ب آموزشی یهاهو کارگا هاهدوربرگزاری  (4

 ی مجاز یعالیشورا رخانهیدانشگاه توسط دب یمرکز آموزش مجاز یابیارزشپیگیری  (5

 خارج از کشور  ی سسات علمؤو م ها همشترک با دانشگا آموزشی یهاهو کارگا هاهدوربرگزاری  (6

 در کالن منطقه ژهیو های مأموریتجذب شده بابت    هایگرنتافزایش تعداد و کمیت  (7

 .کالن منطقه یهاهدانشگا کیبه تفک  ژهیو هایمأموریتمشارکت کننده در    یعلم  هیأتافزایش تعداد   (8

 دانشگاه.  امنا ئتیکالن منطقه/ه یدانشگاه/شورا ینقشه توسعه کالن منطقه در شورا بیتصو (9

به   لین  یزیربرنامه  ندیدر فرآ  (نصرمرکز ملی تحقیقات راهبردی علوم پزشکی )دانشگاه با    یهمکار  شرفتیپ   زانیمپیگیری   (10

 . یعلم تیمرجع

 در دانشگاه مطابق تفاهم نامه کتاب سبز یعلم تیمرجع ی اتیعمل شرفتیپ پیگیری  (11

مرکز مطالعات وزارت   آموزشینوآورانه    هایتیسامانه فعال  و  یکشور  یمطهر  دیمنتخب در جشنواره شه  یندهایفرآپیگیری   (12

 متبوع 

 . اطالعات بروزرسانی  و پزشکی آموزش ی هاهدور  در کننده شرکت علمی هیأت  اعضای تعداد گزارش اجرایی، برنامه تدوین (13

 دانشگاه  در پزشکی آموزش متوازن و  هدفمند توسعه (14

   در زمینه آموزش. فراگیران  علمی و   هیأت اعضا توانمندسازی (15

 اجرا   آنها   در  طولی   تم  صورت  به  ایه حرف  اخالق   آموزش  که  یی هاهبرنام  تعداد)  درسی  برنامه  در  ایهحرف  اخالق   آموزش  ادغام (16

 (.است شده

  یو راهنما  دیتوسط اسات  ایهاخالق حرف  تیرعا  زانیمی  ابیابزار ارز  یطراح  /یعلم   هیأتاعضاء    ایهو ارتقاء اخالق حرف  ش یپا (17

 . اساتید توسط ایهحرف اخالق  رعایت میزان ارزیابی  برنامه تدوین اجراء

 ارزیابی برنامه اجرای /علمی  هیأت اعضاء ایهحرف اخالق ارتقاء و پایش  (18

 پزشکی علوم درآموزش معنوی تربیت و  تعلیم یهاهلفؤم  و ابعاد تبیین (19

 آموختگان.فراگیران و دانش توانمندی و  شایستگی بر  مبتنی درسی ی هاهبرنام تدوین (20



 

 

 جامعه بر مبتنی آموزش  و عرصه در آموزش توسعه (21

 آموزشی.  هایریزی برنامه اصلی محور عنوانه ب جامعه از جانبه همه  و وسیع نیازسنجی انجام (22

  ی علم  هیأت  یاعضا  یبرا  ی اجتماع   -یو فرهنگ  یبازآموز  ،یتوانمندساز   یهاهدر قالب دور  یجیترو  آموزشی  یهاهگنجاندن برنام (23

 . یاجتماع  ییپاسخگو نهیو کارکنان در زم

 .یقیتشو ازاتیامت صیمردم نهاد با تخص  هایو سازمان ی اجتماع  های تیدر فعال ی علم هیأت یحضور اعضا بیو ترغ  لیتسه (24

 . یو مجامع اجتماع هاحضور در نشست  قیطر و بدنه جامعه از انیبا دانشجو آموزشیتعامالت خارج برنامه  بیو ترغ  لیتسه (25

 . آنها در اجتماعی هایفعالیت نقش  کردن رنگ پر  و ارتقاء و ترفیع یهاهنامآیین بازنگری (26

 .توجه قابل  اجتماعی هایفعالیت دارای علمی هیأت اعضای تشویق و  معرفی (27

 . پزشکی علوم مقاطع رشته موجود هایکوریکولوم در اجتماعی  پاسخگویی   مفاهیم گنجاندن (28

 . دانشجویان برای  اجتماعی پاسخگویی مباحث  با مرتبط آموزشی یهاهکارگا برگزاری (29

  مشترک  یالمللبین  گواهی  به  منتهی  آموزشی  یهاهبرنام  برگزاری   جهت  کشور  یهاهدانشگا  آموزشی  نیازسنجی  نظام  استقرار (30

 . خارجی و داخلی  یهاهدانشگا میان

 . المللیبین تجارب از گیریبهره  با پزشکی علوم  آزمونهای فرآیندهای ارتقاء (31

 پزشکی  علوم در مجازی  هایآزمون در دور راه از هایارزشیابی اعتباربخشی و امنیت تأمین (32

 یادگیری – یاددهی   فرایندهای  ارزیابی اجرایی برنامه تدوین (33

 پزشکی  علوم هایآزمون  سؤاالت استانداردسازی برنامه تدوین (34

 مجازی آموزش عالی شورای استانداردهای اساس بر الکترونیک محتوای تولید فرآیند اندازیراه (35

 مجازی آموزش عالی شورای مصوب الزامات اساس  بر ترکیبی و مجازی  دروس ارزشیابی فرآیند اندازیراه (36

 LMS یادگیری مدیریت سیستم عالوه بر مجازی آموزش تخصصی افزارهاینرم  توسعه (37

 ترکیبی  و  مجازی درسی ی هاهبرنام و  هاکوریکولوم  گسترش (38

 خدمت  ضمن و مداوم آموزش مدت، کوتاه و  پودمانی مجازی  هایآموزش  ارائه و طراحی (39

 مرکز و واحدهای مربوطه از قبیل آموزش مجازی   تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی (40

 .باشد داشته  تعامل آموزشی یهاهگرو با آموزش توسعه دفاتر طریق از باید مرکز (41

 .باشد داشته ایشده تعریف تعامل  مربوطه منطقه کالن یهاهدانشکد و  هاهدانشگا با باید مرکز (42

 . باشد داشته آموزش توسعه دفاتر  یهافعالیت بر نظارت برای مدونی  برنامه باید مرکز (43



 

 

 داشته باشد.  نوآوری و تحول طرح دبیرخانه  یا  شده  تعریف همکاریمرکز باید   (44

 را منطبق با اسناد باالدستی بازنگری کند. خود وظایف  شرحمرکز باید  (45

 را تدوین کند.  عملیاتی  برنامه  اهداف تحقق میزان برای ارزشیابی و پایش  سیستممرکز باید  (46

 استقرار   در  مشارکت  جهت  عالقمند  دانشجویان  و  کارکنان  علمی،  هیأت  اعضای  مشارکت  جلب  برای  مدونی  سازوکارباید    مرکز (47

 تدوین کند.  آموزش در نوآوری  و تحول یهاه بست

 .باشد مرکز در نوآوری و تحول طرح دبیرخانه است بهتر (48

 دهد.  تشکیل آموزش  در تحول یهاه بست اجرایی  یهاهکمیت و  هاهکارگروباید  مرکز (49

  تدوین،  ، هاهکمیت  و  هاهکارگرو  توسط  آموزش  در  تحول  یهاه بست  استقرار  پیشرفت  ایدوره  پایش  جهت  منظمی  فرایندمرکز باید   (50

 کند.  ابالغ و تصویب

 را تدوین کند.  آموزش در تحول  یهاه بست  استقرار پیشرفت ایدوره پایش  برنامهمرکز باید  (51

 . باشد داشته علمی  هیأت  اعضای آموزشی توانمندسازی یهااولویت مورد در مدونی  نیازسنجی برنامه باید مرکز (52

 کند.  تعیین نیازسنجی نتایج  اساس بر را علمی  هیأت اعضای آموزشی ی هااولویت باید مرکز (53

 کند.  اجرا را آن و داشته باشد مختلف یها هرد در علمی  هیأت  اعضای یتوانمندساز برای  جامعی برنامه مرکز (54

 ابالغی   آموزشی  توانمندسازی  الزامی  دوره  کیفیت  معیارهای  براساس  جدیدالورود  علمی  هیأت  اعضای  برای  ایویژه  برنامه  مرکز (55

 نماید.  اجراء و طراحی ،وزارت مطالعات مرکز

 کند.  استفاده نیز غیررسمی  یهاروش  از توانمندسازی ی هاهبرنام اجرای درباید  مرکز (56

 برگزار نماید.  دوره  اهداف با منطبق ترکیبی یا حضوری غیر و حضوری صورت  به را آموزشی یهاهدورباید  مرکز (57

 داشته باشد.  توانمندسازی یهاهبرنام   در علمی هیأت  اعضای مشارکت برای مدونی  سازوکارباید  مرکز (58

 از   یکی  عنوان  به  توانمندسازی  یهاهبرنام  در  علمی  هیأت  عضو  مشارکت  لزوم  بر  مبنی  لیستی  چک  یا  نامه  شیوهمرکز باید   (59

 داشته باشد.  سالیانه و مرتبه ارتقا اصلی شروط

 . نماید  ارزشیابی روش یک  با  حداقل را شده برگزار هایدوره اثربخشی باید مرکز (60

 کند.  استفاده ،آموزش کیفیت  بر شده برگزار  هایدوره اثربخشی تعیین برای مختلفی  هایروش ازباید  مرکز (61

  امور  متولی  که  دانشگاه   علمی   هیأت   امور  مرکز   با   که  باشد   ایکمیته  دارای  علمی   هیأت  اعضای  ارزشیابی   امور  برای  باید   مرکز (62

 .باشد داشته ایشده تعریف ارتباط است، علمی   هیأت ارزشیابی اجرایی

 باشد.  مدون اختیارات و وظایف شرح  و ساختاربایستی دارای  مرکز علمی هیأت  اعضای ارزشیابی کمیته (63



 

 

  قضاوت   اطالعات،  جمعآوری  چارچوب  و   ها فرم  تدوین  ارزشیابی،   ی هاروش  تعیین  مسئول  باید   مرکز  علمی   هیأت  ارزشیابی  کمیته (64

  هایدوره  در  آنان  شرکت  برای  پیشنهاد  و  بازخورد  ارائه  علمی،  هیأت  اعضای  آموزشی  عملکرد  کیفیت  و  کمیت  مورد  در  ارزشی

 .باشد نیاز مورد توانمندسازی

  اعضای  آموزشی  عملکرد  کیفیت  و  کمیت  مورد  در  ارزشی  قضاوت  اطالعات،  آوری  جمع  چارچوب  ، هافرم  ارزشیابی،  یهاروش (65

 شده باشند.  مصوب  علمی  هیأت  اعضای ارزشیابی کمیته باید در و  تدوین علمی  هیأت

 دهد.  بازخورد مربوطه دانشکده  رئیس و  دانشگاه علمی  هیأت امور، علمی  هیأت اعضای به را ارزشیابی نتایجمرکز باید  (66

  بازنگری  تدوین،  در  دانشگاه  آموزشی  گروههای  و  هاهدانشکد  فنی  حمایت  و  هدایت  سازی،  توانمند  برای  مدونی  سازوکار  باید  مرکز (67

 .باشد داشته  درسی هایبرنامه ارزشیابی و

  ارزشیابی  و   بازنگری  تدوین،   در  دانشگاه  آموزشی  های گروه  و   دانشکدهها   توانمندسازی  برای  جامعی  و   مدون   باید برنامهمرکز   (68

 داشته باشد.  درسی  هایبرنامه

  بازنگری  تدوین،در خصوص     دانشگاه   آموزشی  گروههای  و  ها دانشکده  فنی  حمایت  و   هدایت  برای  جامعی  و   مدون  برنامه  مرکز (69

 داشته باشد.   درسی هایبرنامه ارزشیابی و

  هایبرنامه  ارزشیابی  و  بازنگری  تدوین،  در  آموزشی  روزآمد  و   علمی  مبانی  و  اصول  بکارگیری  از  اطمینان  منظور  به  است  بهتر  مرکز (70

 .، اجرا کند و بازخورد دهدباشد  داشته مدونی نظارتی برنامة ،دانشگاه  درسی

 .باشد داشته هادرس طرح و ها دوره طرح تدوین مورد در آموزشی گروههای به مشاوره جهت مدونی  سازوکار باید مرکز (71

  مورد  در  آموزشی  هایگروه  به  مشاوره  ارائه  برای  مشخص  وظایف  شرح  با   وقت  تمام  یا  وقت  پاره  انسانی  نیرویمرکز باید دارای   (72

 باشد.  هادرس طرح و  دورهها طرح تدوین

 قرار دهد.  مرکز  سایت وب  طرح درس روزانه را تدوین و در و دوره  طرح تدوین رکز باید راهنماهایم (73

 تعیین..(   مشخص معیارهای  با   بندی اولویت  ذینفعان،  همکاری)   علمی  روش  یک  از  استفاده   با  را  پژوهشی  یهااولویت  باید  مرکز (74

 .کند

 .باشد داشته آموزش در پژوهش ی هاپروپوزال  از حمایت برای مدونی  سازوکار است بهتر مرکز (75

 . شته باشددا آموزش در  پژوهش طرحهای تصویب و بررسی برای ایکمیتهباید  مرکز (76

 باشد و آنها را اجرا نماید.  آموزش در پژوهش   یهاطرح  مرکز باید دارای قراردادهایی برای (77

  و   راهنمایی   ، هاهبرنام  ارزشیابی  دانشجو،  ارزیابی   درسی،   ریزیبرنامه  یادگیری،   - یاددهی  یهاروش  توسعه  زمینه  در   باید   مرکز (78

 .باشد داشته مدونی  برنامه ،شواهد  بهترین بر مبتنی دانشجو مشاوره



 

 

  یهاهگرو  به  شواهد  بهترین  بر  مبتنی  یادگیری  -یاددهی  یها روش   سازیپیاده  زمینه  در  آموزش  توسعه  دفاتر  طریق  از  باید  مرکز (79

 .نماید ارایه کارشناسی  و علمی  خدمات آموزشی

 . نماید ارایه کارشناسی خدمات  شی  آموز یهاهگرو  به یادگیری -  یاددهی یهاروش سازیپیاده باید درمورد مرکز (80

 .نماید تعیین را( آموزشی نوآورانه یهاطرح ) آموزشی توسعه یهاطرح ی هااولویت باید مرکز (81

 .باشد داشته( آموزشی نوآورانه یهاطرح) آموزشی توسعه ی هاطرح  از حمایت برای مدونی  سازوکار است بهتر مرکز (82

  داده  تشکیل  ارتقاء   نامهآیین  اجرایی  نامهشیوه  هشت  شماره پیوست  مطابق   را   آموزشی  پژوهیدانش  دانشگاهی   کمیتهباید    مرکز (83

 . نماید عمل  آموزشی پژوهیدانش کشوری کمیته توسط شده تفویض اختیارات محدوده در و

  و ثبت نوآورانه ی هافعالیت  سامانه در  مناسب به طور را آموزشی پژوهی دانش  امتیاز کسب متقاضی فرایندهای باید کلیه مرکز (84

 . دهد انجام سامانه این در درستی به را ارزیابی مراحل

  براساس  را  آنها  امتیازدهی   و  نموده   تفکیک  و شناسایی  درستی  به  را  پژوهانه دانش  و  آموزشی پژوهی دانش  فرایندهای باید   مرکز (85

 . دهد انجام مربوطه جداول و  نامهشیوه 

 کمک کند.  پژوهی آموزشیترویج و گسترش دانشبه  و توانمندسازی اساتید حمایت مالی ،نامهمرکز باید با تدوین شیوه (86

 .نماید برگزار مربوطه مطهری شهید جشنواره نامهآیین با  مطابق را مطهری شهید دانشگاهی جشنواره باید مرکز (87

  شناسایی  برایهای داوری(  )تشکیل دبیرخانه دائمی و کمیته  جشنواره شهید مطهری اقدامات الزم  نامه آیین  با   مطابق  باید   مرکز (88

 .انجام دهد مطهری شهید  جشنواره برتر فرایندهای  داوری و

 . نماید  برگزار دانشگاه درساالنه  را مطهری شهید جشنواره برتر فرآیندهای  از تقدیر  و  معرفی عمومی  مراسم باید مرکز (89

 . باشد داشته مطهری شهید جشنواره در شرکت به علمی  هیأت اعضای تشویق برای سازوکاری است بهتر مرکز (90

 مربوطه  یهافعالیت  و  داده  تشکیل  وزارت  مطالعات  مرکز  ابالغی  نامهآیین   با  منطبق  را  آموزش  توسعه   دانشجویی  کمیته  باید  مرکز (91

 .دهد انجام کمیتهاین  طریق از را

 دهد.  قرار ذینفعان اختیار در را آموزش توسعه دانشجویی کمیته  اهداف و عضویت شرایط و وظایف  شرحباید  مرکز (92

 و ابالغ کند.  تدوین را دانشجوی یهاهکمیت داخلی نامهآیین باید مرکز (93

 نماید.  برگزار یکبار  ماه هر  حداقل دانشجویی کمیته جلساتمرکز باید  (94

 . باشد  داشته  دانشجویی  کمیته  طریق  از  نوآورانه  یهاهاید  دانشجویی  جشنواره  در  دانشجویان  مشارکت  برای  ایمه برنا   است  بهتر  مرکز (95


