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 الف( مدیریت مرکز 
به عنوان كانون هاي تفكر و نوآوري در راستاي ارتقاي كيفي آموزش    (EDC)مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  

ي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور راه اندازي شده و فعاليت هاي متنوعي را در راستاي رسالت و  هاهدر دانشگاهها و دانشكد

و دفاتر توسعه   (EDC)ي دانشگاههاي علوم پزشكي  شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك  . اهداف خود انجام مي دهند

 . استشرح زير ه ها  ببا توجه به سياست ها و اولويت (EDO) هاهآموزش دانشكد

 وظایف و فعالیت های اصلی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی   -1ماده 

 هيأت   ،رئيسه  هيأت   ،دانشگاه اعم از شوراي آموزشي دانشگاه، شوراي دانشگاه هاي آموزشي نهادهاي سياستگذار  مشاركت در تصميم سازي سياست  (1

 . مميزه دانشگاه  هيأتامنا و  

   .هاي كالن آموزشي دانشگاهو سياست   هاهريزي و عملياتي كردن برنامارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشگاه براي برنامه  (2

 . پژوهشي دانشگاهعضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي و   (3

 . ها به تصميم گيرندگان آموزشي در سطح دانشگاه و وزارت متبوعارائه گزارش فعاليت     (4

 . اطالعات و بهره مندي از پتانسيل هاي موجود در هر مركز  ،ي علوم پزشكي به منظور تبادل تجربياتهاه دانشگا   EDCهمكاري با   (5

مشاوره و رهبري و مديريت در محدوده اختيارات دانشگاه و مطابق    ،ارزشيابي  ،ينه روش تدريسي نوآورانه آموزشي در زمهاه طراحي و مديريت برنام (6

 . با ضوابط و مقررات مربوطه

 .الملليي نوآورانه در حوزه علوم پزشكي در سطح ملي و بينهاهپايش، ارزشيابي، معرفي و انتشار برنام  (7

 .علمي  هيأتنيازسنجي آموزشي اعضاء   (8

 . ي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي، سياستها و اولويتهاي آموزشي دانشگاههاهعلمي در حيط  هيأتي  توانمندسازي اعضا     (9

 . ي مربوطههاه و واحدهاي توسعه آموزش بيمارستانها در اجراي وظايف و برنام  (EDO)  هاه حمايت و هدايت دفاتر توسعه دانشكد  ،توانمندسازي (10

بيمارستانها و گروههاي آموزشي در زمينه رهبري و مديريت    ،دانشكده   ،مديران آموزشي دانشگاه اعم از معاونين آموزشي دانشگاهتوانمندسازي   (11

 . آموزشي

 درسي در چارچوب اختيارات داده شده به دانشگاههاي علوم پزشكيريزي  برنامه  (12

 . دانشجوطراحي، مشاوره و مشاركت در اجراي ارزشيابي برنامه درسي، استاد و     (13

   .طراحي، مشاوره و مشاركت در اعتباربخشي مراكز آموزشي دانشگاه    (14

    .و واحدهاي توسعه آموزش بيمارستانها   هاه ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش دانشكد     (15

 . ي تصويب شدههاه تعيين اولويت هاي پژوهش در آموزش دانشگاه و حمايت از اجراي پروژ    (16

گيري از نظرات و پيشنهادات دانشجويان  آموختگان با هدف بهره ي مشورتي دانشجويي، استعدادهاي درخشان و دانش هاه ايجاد و فعال كردن كميت    (17

 . ضوابط و مقررات مربوطه  كيفي آموزش مطابق با  يدر راستاي ارتقا 

 . فعال هستند، با مشاركت آنان انجام خواهد شد  EDOيي كه داراي  هاه در دانشگا   2وظايف مندرج در ماده    :1تبصره   (18
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هاي مركز مطالعات و  هاي آموزشي دانشگاهها در راستاي سياستمراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها در زير مجموعه معاونت   :2تبصره   (19

 . نماينددرمان و آموزش پزشكي فعاليت مي ،ارت بهداشتتوسعه آموزش علوم پزشكي وز

 .گرددمديرمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي توسط معاون آموزشي دانشگاه منصوب مي  :3تبصره  (20

   هاهوظایف و فعالیت های اصلی دفاتر توسعه آموزش دانشکد  -2ماده  

 ي آموزشي بر اساس سياست هاي ابالغ شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه  هاهاجراي برنام (1

 . و سياستهاي آموزشي دانشكده هاهارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشكده براي عملياتي كردن برنام   (2

 . عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده (3

 هاي آناناطالعات و بهره مندي از پتانسيل ،گاه مربوطه به منظور تبادل تجربياتي دانشها هساير دانشكد EDOهمكاري با  (4

 . هاپايش و نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي واحد توسعه آموزش بيمارستان (5

 . دانشگاه و معاون آموزشي دانشكده  EDCارائه گزارش عملكرد به  (6

 . ح دانشكدهي نوآورانه در سطهاهارزشيابي، معرفي و انتشار برنام پايش، (7

 . EDCي نوآورانه با حمايت ها هعلمي براي اجراي برنام  هيأتتوانمند سازي و حمايت از اعضاي   (8

 . EDCو ارائه گزارش به  علمي دانشكده مربوطه  هيأتنيازسنجي آموزشي اعضاء     (9

هاي  نيازسنجي، سياست ها و اولويتي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج  هاه علمي در حيط  هيأتتوانمندسازي اعضاي    (10

 . EDCآموزشي دانشكده با مشاركت 

 .ارزشيابي و تحليل آزمون هاي دانشكده مربوطه ،نظارت (11

 . EDCبا حمايت  EDCاجراي طرح هاي پژوهش در آموزش بر اساس اولويت هاي دانشكده و  (12

 . ايجاد كميته مشورتي دانشجويي در سطح دانشكده (13

 .نمايندفعاليت مي   هاه زير نظر معاونين آموزشي دانشكد  هاه از نظر ساختاري دفاتر توسعه آموزش دانشكد  :  1تبصره  

هاي  توسط مراكز مطالعات دانشگاهها و وظايف واحدهاي توسعه بيمارستان  ،هاي الزمتا زمان كسب توانمندي   هاه وظايف دفاتر توسعه دانشكد  :2تبصره  

 . ي پزشكي انجام خواهد شدهاه آموزشي توسط دفاتر توسعه دانشكد 

 .گرددمدير دفتر توســعه دانشكده به پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده و با هماهنگي مدير مركز مطالعات، توسط رئيس دانشكده منصوب مي   :  3تبصره
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 ی بر اساس اسناد باالدستمطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه مرکز  یهاتیمأمور

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

 ي و مل  ايهجامعه در سطح منطق ازيبر اساس ن هاكولوميكور يبازنگر  اي  نيتدو (1

 دانشگاه  ينيبال   هايبرگزار شده در مراكز مهارت يهاهبرنامتعداد و كيفيت  يارتقا (2

 ايه اخالق حرف ياعتال طهيدر ح يو برنامه بازآموز آموزشيكارگاه برگزاري  (3

 كالن منطقه  ي هادانشگاه نيمشترک ب آموزشي يهاهو كارگا هاهدوربرگزاري  (4

 ي مجاز يعاليشورا رخانهيدانشگاه توسط دب يمركز آموزش مجاز يابيارزشپيگيري  (5

 خارج از كشور  ي سسات علمؤو م ها همشترک با دانشگا آموزشي يهاهو كارگا هاهدوربرگزاري  (6

 در كالن منطقه ژهيو هاي مأموريتجذب شده بابت    هايگرنتافزايش تعداد و كميت  (7

 .كالن منطقه يهاهدانشگا کيبه تفك  ژهيو هايمأموريتمشاركت كننده در    يعلم  هيأتافزايش تعداد   (8

 دانشگاه.  امنا ئتيكالن منطقه/ه يدانشگاه/شورا ينقشه توسعه كالن منطقه در شورا بيتصو (9

 ت يبه مرجع  لين  يزيربرنامه  نديدر فرآ  (نصرمركز ملي تحقيقات راهبردي علوم پزشكي )دانشگاه با    يهمكار  شرفتيپ   زانيمپيگيري   (10

 . يعلم

 نامه كتاب سبزدر دانشگاه مطابق تفاهم يعلم تيمرجع ي اتيعمل شرفتيپ پيگيري  (11

 مركز مطالعات وزارت متبوع  آموزشينوآورانه  هايتيسامانه فعال و يكشور يمطهر ديمنتخب در جشنواره شه  يندهايفرآپيگيري  (12

 . اطالعات بروزرساني  و پزشكي آموزش ي هاهدور  در كننده شركت علمي هيأت  اعضاي تعداد گزارش اجرايي، برنامه تدوين (13

 دانشگاه  در پزشكي آموزش متوازن و  هدفمند توسعه (14

   در زمينه آموزش. فراگيران  علمي و   هيأت اعضا توانمندسازي (15

 ( .است  اجرا شده  آنها  در  طولي  تم  صورت  به  ايه حرف   اخالق   آموزش  كه ييهاهبرنام تعداد)  درسي  برنامه  در  ايه حرف  اخالق   آموزش  ادغام (16

  تدوين  اجراء  يو راهنما  د ياي توسط اساتاخالق حرفه  ت يرعا  زانيمي  ابيابزار ارز  يطراح  /ياي اعضاء هيأت علمو ارتقاء اخالق حرفه  ش يپا (17

 .اساتيد توسط ايحرفه اخالق رعايت ميزان  ارزيابي برنامه

 ارزيابي برنامه اجراي /علمي  هيأت اعضاء ايهحرف اخالق ارتقاء و پايش  (18

 پزشكي علوم درآموزش معنوي تربيت و  تعليم يهاهلفؤم  و ابعاد تبيين (19

 آموختگان.فراگيران و دانش توانمندي و  شايستگي بر  مبتني درسي ي هاهبرنام تدوين (20
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 جامعه بر مبتني آموزش  و عرصه در آموزش توسعه (21

 آموزشي.  هايريزي برنامه اصلي محور عنوانه ب جامعه از جانبه همه  و وسيع نيازسنجي انجام (22

برنام (23 دور  يجيترو  آموزشي  ي هاهگنجاندن  قالب  فرهنگ   يبازآموز  ،يتوانمندساز  يهاهدر  و    يعلم  هيأت  ياعضا  يبرا  ياجتماع  -يو 

 . ياجتماع  يي پاسخگو نهيكاركنان در زم

 .يقيتشو ازاتيامت صيمردم نهاد با تخص  هايو سازمان ي اجتماع  هاي تيدر فعال ي علم هيأت يحضور اعضا بيو ترغ  ليتسه (24

 . يو مجامع اجتماع هاحضور در نشست  قيطر و بدنه جامعه از انيبا دانشجو آموزشيتعامالت خارج برنامه  بيو ترغ  ليتسه (25

 . آنها در اجتماعي هايفعاليت نقش  كردن رنگ پر  و ارتقاء و ترفيع يهاهنامآيين بازنگري (26

 .توجه قابل  اجتماعي هايفعاليت داراي علمي هيأت اعضاي تشويق و  معرفي (27

 . پزشكي علوم مقاطع رشته موجود هايكوريكولوم در اجتماعي  پاسخگويي   مفاهيم گنجاندن (28

 . دانشجويان براي  اجتماعي پاسخگويي مباحث  با مرتبط آموزشي يهاهكارگا برگزاري (29

 ميان  مشترک  يالمللبين  گواهي   به   منتهي  آموزشي  يهاهبرنام  برگزاري  جهت  كشور  ي هاهدانشگا   آموزشي  نيازسنجي  نظام  استقرار (30

 . خارجي و  داخلي يهاهدانشگا

 . الملليبين تجارب از گيريبهره  با پزشكي علوم  آزمونهاي فرآيندهاي ارتقاء (31

 پزشكي  علوم در مجازي  هايآزمون در دور راه از هايارزشيابي اعتباربخشي و امنيت تأمين (32

 يادگيري – ياددهي   فرايندهاي  ارزيابي اجرايي برنامه تدوين (33

 پزشكي  علوم هايآزمون  سؤاالت استانداردسازي برنامه تدوين (34

 مجازي آموزش عالي شوراي استانداردهاي اساس بر الكترونيک محتواي توليد فرآيند اندازيراه (35

 مجازي آموزش عالي شوراي مصوب الزامات اساس  بر تركيبي و مجازي  دروس ارزشيابي فرآيند اندازيراه (36

 LMS  يادگيري مديريت سيستم عالوه بر مجازي آموزش تخصصي افزارهاينرم  توسعه (37

 تركيبي  و  مجازي درسي ي هاهبرنام و  هاكوريكولوم  گسترش (38

 خدمت  ضمن و مداوم آموزش مدت، كوتاه و  پودماني مجازي  هايآموزش  ارائه و طراحي (39

 مركز و واحدهاي مربوطه از قبيل آموزش مجازي   راهبردي و عملياتيتدوين برنامه  (40

 .باشد داشته  تعامل آموزشي يهاهگرو با آموزش توسعه دفاتر طريق از بايد مركز (41

 .باشد داشته ايشده تعريف تعامل  مربوطه منطقه كالن يهاهدانشكد و  هاهدانشگا با بايد مركز (42

 . باشد داشته آموزش توسعه دفاتر  يهافعاليت بر نظارت براي مدوني  برنامه بايد مركز (43
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 داشته باشد.  نوآوري و تحول طرح دبيرخانه  يا  شده  تعريف همكاريمركز بايد   (44

 را منطبق با اسناد باالدستي بازنگري كند. خود وظايف  شرحمركز بايد  (45

 را تدوين كند.  عملياتي  برنامه  اهداف تحقق ميزان براي ارزشيابي و پايش  سيستممركز بايد  (46

  يهاه بست  استقرار  در  مشاركت   جهت  عالقمند   دانشجويان  و  كاركنان  علمي،   هيأت   اعضاي   مشاركت   جلب  براي  مدوني   سازوكاربايد    مركز (47

 تدوين كند.  آموزش در نوآوري و تحول

 .باشد مركز در نوآوري و تحول طرح دبيرخانه است بهتر (48

 دهد.  تشكيل آموزش  در تحول يهاه بست اجرايي  يهاهكميت و  هاهكارگروبايد  مركز (49

  تصويب  تدوين،   ،ها ه كميت  و  هاهكارگرو  توسط  آموزش  در  تحول  يهاه بست  استقرار  پيشرفت  ايدوره  پايش  جهت  منظمي  فرايندمركز بايد   (50

 كند.  ابالغ و

 را تدوين كند.  آموزش در تحول  يهاه بست  استقرار پيشرفت ايدوره پايش  برنامهمركز بايد  (51

 . باشد داشته علمي  هيأت  اعضاي آموزشي توانمندسازي يهااولويت مورد در مدوني  نيازسنجي برنامه بايد مركز (52

 كند.  تعيين نيازسنجي نتايج  اساس بر را علمي  هيأت اعضاي آموزشي ي هااولويت بايد مركز (53

 كند.  اجرا را آن و داشته باشد مختلف يها هرد در علمي  هيأت  اعضاي يتوانمندساز براي  جامعي برنامه مركز (54

  مركز   ابالغي  آموزشي  توانمندسازي  الزامي  دوره  كيفيت  معيارهاي  براساس  جديدالورود  علمي   هيأت  اعضاي  براي  ايويژه  برنامه  مركز (55

 نمايد.  اجراء و طراحي ،وزارت  مطالعات

 كند.  استفاده نيز غيررسمي  يهاروش  از توانمندسازي ي هاهبرنام اجراي دربايد  مركز (56

 برگزار نمايد.  دوره  اهداف با منطبق تركيبي يا حضوري غير و حضوري صورت  به را آموزشي يهاهدوربايد  مركز (57

 داشته باشد.  توانمندسازي يهاهبرنام   در علمي هيأت  اعضاي مشاركت براي مدوني  سازوكاربايد  مركز (58

  اصلي  شروط از يكي عنوان به توانمندسازي يهاهبرنام در  علمي هيأت عضو مشاركت  لزوم بر مبني ليستي چک يا نامه شيوهمركز بايد  (59

 داشته باشد.  ساليانه و مرتبه ارتقا

 . نمايد  ارزشيابي روش يک  با  حداقل را شده برگزار هايدوره اثربخشي بايد مركز (60

 كند.  استفاده ،آموزش كيفيت  بر شده برگزار  هايدوره اثربخشي تعيين براي مختلفي  هايروش ازبايد  مركز (61

 اجرايي   امور  متولي  كه  دانشگاه  علمي   هيأت  امور  مركز  با  كه  باشد  ايكميته   داراي  علمي  هيأت  اعضاي  ارزشيابي  امور  براي  بايد  مركز (62

 .باشد داشته ايشده تعريف ارتباط است، علمي  هيأت ارزشيابي

 باشد.  مدون اختيارات و وظايف شرح  و ساختاربايستي داراي  مركز علمي هيأت  اعضاي ارزشيابي كميته (63
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  ارزشي   قضاوت  اطالعات،  جمعآوري  چارچوب  و  ها فرم تدوين  ارزشيابي،  يهاروش   تعيين  مسئول  بايد  مركز   علمي  هيأت  ارزشيابي  كميته (64

 توانمندسازي   هاي دوره  در  آنان   شركت   براي  پيشنهاد  و  بازخورد  ارائه  علمي،   هيأت  اعضاي   آموزشي  عملكرد   كيفيت  و  كميت  مورد  در

 .باشد  نياز مورد

  علمي  هيأت  اعضاي  آموزشي  عملكرد  كيفيت  و  كميت  مورد  در  ارزشي  قضاوت  اطالعات،  آوري  جمع  چارچوب  ،ها فرم  ارزشيابي،  يهاروش (65

 شده باشند. مصوب علمي  هيأت اعضاي ارزشيابي كميته بايد در و  تدوين

 دهد.  بازخورد مربوطه دانشكده  رئيس و  دانشگاه علمي  هيأت امور، علمي  هيأت اعضاي به را ارزشيابي نتايجمركز بايد  (66

  و  بازنگري  تدوين،   در  دانشگاه  آموزشي  گروههاي  و   ها هدانشكد  فني  حمايت   و  هدايت  سازي،  توانمند  براي  مدوني   سازوكار   بايد  مركز (67

 .باشد داشته درسي  هايبرنامه ارزشيابي

 هايبرنامه ارزشيابي و  بازنگري تدوين،  در دانشگاه آموزشي هايگروه و دانشكدهها توانمندسازي براي جامعي  و مدون بايد برنامهمركز  (68

 داشته باشد.  درسي

  ارزشيابي   و  بازنگري  تدوين،در خصوص     دانشگاه   آموزشي  گروههاي  و  ها دانشكده  فني  حمايت  و  هدايت  براي  جامعي  و  مدون  برنامه  مركز (69

 داشته باشد.  درسي  هايبرنامه

  درسي  هايبرنامه  ارزشيابي  و  بازنگري  تدوين،   در  آموزشي  روزآمد  و  علمي   مباني  و  اصول  بكارگيري  از  اطمينان   منظور  به  است  بهتر  مركز (70

 .، اجرا كند و بازخورد دهدباشد داشته  مدوني نظارتي  برنامة ، دانشگاه

 .باشد  داشته هادرس طرح و ها دوره طرح تدوين مورد در آموزشي گروههاي به مشاوره جهت مدوني  سازوكار بايد مركز (71

 تدوين  مورد  در  آموزشي  هايگروه  به  مشاوره  ارائه  براي  مشخص  وظايف  شرح  با  وقت  تمام  يا  وقت  پاره  انساني  نيرويمركز بايد داراي   (72

 باشد.  هادرس طرح و دورهها طرح

 قرار دهد.  مركز  سايت وب  طرح درس روزانه را تدوين و در و دوره  طرح تدوين ركز بايد راهنماهايم (73

 .كند تعيين..(  مشخص معيارهاي  با بندياولويت ذينفعان، همكاري)  علمي  روش يک از استفاده با را پژوهشي  ي هااولويت بايد مركز (74

 .باشد داشته آموزش در پژوهش ي هاپروپوزال  از حمايت براي مدوني  سازوكار است بهتر مركز (75

 . شته باشددا آموزش در  پژوهش طرحهاي تصويب و بررسي براي ايكميتهبايد  مركز (76

 باشد و آنها را اجرا نمايد.  آموزش در پژوهش   يهاطرح  مركز بايد داراي قراردادهايي براي (77

  مشاوره  و  راهنمايي  ،هاهبرنام  ارزشيابي  دانشجو،  ارزيابي  درسي،  ريزيبرنامه  يادگيري،  -ياددهي  يهاروش   توسعه  زمينه  در  بايد  مركز (78

 .باشد داشته مدوني  برنامه ،شواهد بهترين بر مبتني دانشجو
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  آموزشي   يهاهگرو  به  شواهد  بهترين  بر   مبتني  يادگيري  -ياددهي   يها روش  سازيپياده  زمينه  در  آموزش  توسعه  دفاتر  طريق  از  بايد   مركز (79

 .نمايد ارايه كارشناسي  و  علمي خدمات

 . نمايد ارايه كارشناسي خدمات  شي  آموز يهاهگرو  به يادگيري -  ياددهي يهاروش سازيپياده بايد درمورد مركز (80

 .نمايد تعيين را( آموزشي نوآورانه يهاطرح ) آموزشي توسعه يهاطرح ي هااولويت بايد مركز (81

 .باشد داشته( آموزشي نوآورانه يهاطرح) آموزشي توسعه ي هاطرح  از حمايت براي مدوني  سازوكار است بهتر مركز (82

  در  و   داده   تشكيل  ارتقاء  نامهآيين  اجرايي  نامهشيوه  هشت  شماره  پيوست  مطابق   را  آموزشي  پژوهي دانش  دانشگاهي  كميتهبايد    مركز (83

 . نمايد عمل آموزشي پژوهي دانش كشوري كميته توسط شده تفويض اختيارات محدوده

 مراحل   و  ثبت  نوآورانه  ي هافعاليت   سامانه  در  مناسب  به طور  را  آموزشي  پژوهيدانش  امتياز  كسب  متقاضي  فرايندهاي   بايد كليه  مركز (84

 . دهد انجام سامانه  اين در درستي به را ارزيابي

  نامهشيوه   براساس  را  آنها  امتيازدهي   و  نموده  تفكيک  و   شناسايي  درستي  به  را  پژوهانهدانش  و  آموزشي  پژوهيدانش  فرايندهايبايد    مركز (85

 . دهد انجام مربوطه جداول و

 كمک كند.  پژوهي آموزشيترويج و گسترش دانشنامه، حمايت مالي و توانمندسازي اساتيد به مركز بايد با تدوين شيوه (86

 .نمايد برگزار مربوطه مطهري شهيد جشنواره نامهآيين با  مطابق را مطهري شهيد دانشگاهي جشنواره بايد مركز (87

  داوري  و   شناسايي  برايهاي داوري(  )تشكيل دبيرخانه دائمي و كميته   جشنواره شهيد مطهري اقدامات الزم  نامهآيين  با  مطابق  بايد   مركز (88

 .انجام دهد مطهري شهيد جشنواره برتر فرايندهاي

 . نمايد  برگزار دانشگاه درساالنه  را مطهري شهيد جشنواره برتر فرآيندهاي  از تقدير  و  معرفي عمومي  مراسم بايد مركز (89

 . باشد داشته مطهري شهيد جشنواره در شركت به علمي  هيأت اعضاي تشويق براي سازوكاري است بهتر مركز (90

 از   را  مربوطه  يهافعاليت  و  داده  تشكيل  وزارت  مطالعات  مركز  ابالغي  نامهآيين  با  منطبق  را  آموزش  توسعه  دانشجويي  كميته  بايد  مركز (91

 .دهد انجام كميتهاين  طريق

 دهد.  قرار ذينفعان اختيار در را آموزش توسعه دانشجويي كميته  اهداف و عضويت شرايط و وظايف  شرحبايد  مركز (92

 و ابالغ كند.  تدوين را دانشجوي يهاهكميت داخلي نامهآيين بايد مركز (93

 نمايد.  برگزار يكبار  ماه هر  حداقل دانشجويي كميته جلساتمركز بايد  (94

 . باشد  داشته  دانشجويي  كميته  طريق  از  نوآورانه  هايايده  دانشجويي  جشنواره  در  دانشجويان  مشاركت  براي  ايمه برنا   است  بهتر  مركز (95
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 : شرح وظایف منشی مرکزب(  
 تالش در جهت تحقق اهداف سازماني  (1

 ها فعاليتها و مقررات اداري مرتبط با رعايت دستورالعمل  (2

 هاي تلفني و فاكس  به مسئول مافوق گويي به تلفن متقاضيان، اطالع پيامپاسخ (3

 .دريافت فاكس و ارجاع آن به كارشناسان مربوطه (4

 هاي دريافتي و ارائه گزارش به مسئول مافوق ثبت تماس (5

 اها و جلسات مسئول مافوق و پيگيري جهت تحقق آنهريزي قرار مالقاتبرنامه (6

 ها و جلسات به مسئول مربوطهيادآوري زمان تشكيل جلسات و قرار مالقات (7

 .سازي دستور جلسه با هماهنگي با مسئول مافوق و ارسال به اعضاي جلسهآماده (8

 ثبت و مستند نمودن جلسات در صورتجلسات در صورت نياز  (9

 . شدهريزي آن قبل از برگزاري جلسات برنامهسازي اتاق جلسات و اطمينان از آماده بودن تجهيزات آماده (10

 . هاي كاريهاي مرتبط با فعاليتدريافت و ارسال ايميل (11

 . هاي مورد نياز و ارائه به مسئول مافوق جهت تأييدتدوين گزارش  (12

 .هاي صادره  و ارائه به مسئول مافوق جهت تأييد آننويس نامهتنظيم پيش (13

 ( … شده )از طريق ايميل، پست، پيک و شده به گيرندگان مشخص  هاي تأييد ارسال نامه (14

 . هاي وارده از برون سازمانسازماني و نامههاي دروندريافت نامه (15

 ها و اسناد مختلف دريافتي نگهداري و بايگاني منظم مستندات كاغذي و الكترونيک دريافتي و ارسالي نظير نامه، فايل (16

 . هاي دريافتي و اعالم نتايج آن مسئول مافوق تماسگويي به پاسخ (17

 .گويي به ارباب رجوع به شكل حضوري و غير حضوريپاسخ (18

 صورت مستمر كنترل موجودي اقالم مصرفي دفتر به  (19

 . پيگيري كارهاي محوله از طرف مسئول مافوق تا حصول نتيجه (20

 ( …هاي كاركنان )نظير آژانس هواپيمايي، محل اقامت ومأموريتريزي و هماهنگي جهت انجام سفرها و برنامه (21

 . هماهنگي جهت خريد كاالي اداري مورد نياز (22

 . شدهها و خريدهاي انجامآوري فاكتور براي هزينهدريافت و جمع (23

 تكثير اسناد و مدارک در صورت نياز )كپي گرفتن اسناد با دستگاه كپي( (24

 . هاي مورد نياز مسئول مافوقهت تهيه گزارش آوري اطالعات ججمع  (25

 . محافظت و نگهداري از كليه اسناد و حفظ و نگهداري اطالعات محرمانه (26

 . هماهنگي جهت پذيرايي از مسئول مافوق و مهمانان (27

 … محافظت و مراقبت از اموال مورد استفاده نظير كامپيوتر و  (28

 يط كاررعايت نظم و انضباط و بهداشت در مح (29

 . انجام ساير وظايف محوله از سوي مسئول مافوق  (30



11 

 

 واحدهای مرکز مطالعاتشرح وظایف ( ج

 :شرح وظایف واحد آموزش مجازی یا الکترونیک -1
كيفيت گيرد و سعي در بهبود  هاي الكترونيک انجام ميآموزش الكترونيک عبارت است از هر نوع يادگيري يا آموزشي كه با كمک انواع محيط 

اي كه خواهان پيشرفت سازي و توسعه آن در هر جامعهبا در نظر داشتن اهميت باالي يادگيري الكترونيک، پياده  .يادگيري دارد- فرايند ياددهي

 :وظايف اين واحد عبارتند از .ناپذير خواهد بوداست، امري ضروري و اجتناب 

 هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز (1

 هاي كاري مربوطهدر جلسات و مأموريتشركت  (2

 هاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزومتهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليت (3

 ( ...پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد )هماهنگي، ارسال دعوتنامه، تشكيل جلسه، تايپ صورتجلسه و  (4

 رونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي آوري مستندات واحد به شكل الكتايجاد، حفظ و به روزي (5

 پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد  (6

روز ظارت بر عملكرد برنامه تحت وب آموزش الكترونيک، شامل بازديدهاي منظم به منظور اطمينان از كاركرد صحيح سايت، بهن (7

 . ي و فني برنامهداشتن آن و پيگيري قراردادهاي پشتيباني به منظور رفع نيازهاي آموزشنگه

 براي اساتيد و در صورت لزوم دانشجويان آموزش الكترونيک برگزاري جلسات توجيهي (8

 .هاي مادي و معنويربط دانشگاه به منظور جلب حمايتهماهنگي با مسئولين ذي (9

 . قرارگيري در سامانهرسيدگي به اشكالت فني مربوط به محتوا پس از و نيز  مديريت كاربران اعم از مدرسين و دانشجويان (10

 .هاي الكترونيک به منظور تبادل تجربياتارتباط با ساير مراكز مجري آموزش (11

 . مشي آموزش الكترونيک دانشگاهتدوين خط  (12

 . با همكاري واحد توانمندسازي اساتيد آموزش الكترونيک جلب مشاركت اساتيد به منظور ورود به عرصه (13

 . ش الكترونيکكنترل و نظارت بر برنامه راهبردي آموز (14

  همربوط هاي كارگاه و  هاها، سمينارها، همايششركت در نمايشگاه (15

امكان (16 مطالعه،  ارائه  بررسي،  نيازسنجي  و  دروسدوره سنجي  و  آيين  مجازي  آموزش  ها  و  ضوابط  اساس  و  نامهبر  آموزشي  هاي 

   . استانداردهاي موجود متناسب با اهداف و راهبردهاي دانشگاه

 .هاي آموزش مجازيهاي دروس و برنامهتعيين اولويت  (17
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 . با همكاري واحد توانمندسازي اساتيد آموزش مجازي در زمينهتوسعه يا ارتقا توانمندي اساتيد و دانشجويان  (18

 . با همكاري ساير واحدها آنها اجرايو نظارت بر  مجازي هاي آموزشنامهآيين گريبازن و  تدوين (19

 .مجازي تهيه تقويم آموزشي ساليانه آموزش (20

قوت و ضعف و بهبود عملكرد    هاي تعيين شده به منظور تعيين نقاطهاي آموزشي بر اساس شاخصارزيابي و تعيين اثربخشي دوره (21

 .فرآيند آموزش

نظارت   (22 و  كنترل  فعاليتبر  مديريت،  اجراي  آموزشحسن  از    مجازي  هاي  ارزيابي كيفيت هاي دورهآزمون اعم  و  الكترونيک  هاي 

 . تدريس استادان

دانشكده (23 با  اوليه  تعامالت  و  برگزاري دوره برگزاري جلسات  متقاضي  مراكز  و  الكترونيکها  آموزش   هاي  توسعه  دفاتر  با مشاركت 

   . هاپزشكي دانشكده

 .پيگيري تهيه متن عناوين درسي به صورت قابل ارائه در بستر فضاي مجازي و منطبق با استانداردهاي ملي آموزش مجازي (24

تهيه و ابالغ استانداردهاي    الكترونيکتوليد محتواي    ضوابط  آشناسازي بابرگزاري جلسات توجيهي و آموزشي براي اساتيد به منظور   (25

 .دروس به آنها محتواي

 . ونه كار اوليه اساتيد و سنجش كيفيت محتواي دروسبررسي نم (26

 . شناسايي و انتخاب پيمانكاران خارج از مركز به منظور توليد الكترونيكي دروس (27

محصول توليد شده به اساتيد و ارسال نقطه نظرات اصالحي آنها به پيمانكاران   ارائهتوسط پيمانكاران و  ارزيابي محتواي توليد شده (28

 .و پيگيري آن

هاي آموزشي كوتاه مدت حضوري و يا مجازي تخصصي براي اساتيد، مديران، كارشناسان به منظور ارتقاء ريزي و برگزاري دوره برنامه (29

   .نيکتوانايي آنها در مديريت و تدوين و ارائه محتواي الكترو

   .علمي دانشگاه با استفاده از امكانات مركزاعضاي هيأت  هاي آموزشي پيشنهادي برگزاري دورهنيازسنجي و  (30

 هاي تبليغاتي مناسب؛ هاي آموزشي از طريق پايگاه اينترنتي مركز و روشدوره رسانيانجام امور اطالع (31

و دانشگاه علوم   بهداشت درمان و آموزش پزشكيهاي وزارت  هنامآيينهاي مجازي مطابق  نظارت بر اجراي ضوابط آموزشي دوره (32

 . پزشكي مجازي

 طبق برنامه پيش بينى شده   صورت مجازي بره ها بتشكيل كالس بر نظارت و كنترل (33

 .نظارت بر حسن اجراي الگ بوک الكترونيک و رفع مشكالت مربوطه (34

 .صدا و تصوير براي توليد محتواي مجازيانجام هماهنگي الزم براي ارائه خدمات پشتيباني مربوط به ضبط  (35
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 . نامه توليد محتواي الكترونيک با دانشگاههاي كالن منطقه چهار كشوري و ساير دانشگاههاانعقاد تفاهم (36

 . هماهنگي با با دفاتر توسعه براي دريافت صورت جلسات مربوط به واحدهاي مصوب مجازي هر سه ماه يكبار (37

 .بررسي عملكرد اساتيد در حوزه آموزش مجازيگزارش گيري از سامانه نويد و  (38

 . سازي توليد محتواي الكترونيک موكس ملي آرمان و ارائه محتواها در موكس ملي آرمانهمكاري در زمينه غني (39

 آموزش مجازيواحد  تيوبسا  يبه روزسان (40

 تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد  (41

 ليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانهتهيه برنامه عملياتي سا (42

 آموزش دانشگاه  يفيتوسعه ك تيوضع يپرسشنامه بررس  يو به روزرسان ليتكم (43

 . گرددپيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول مي (44

 : هابرنامه

 . آموزش سازيعنوان بستري براي مجازي  اندازي سايت آموزش الكترونيک بهراه (1

 .هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در سطوح صفي و ستادي به منظور بسترسازي آموزش الكترونيکگسترش زيرساخت  (2

به منظور استفاده  (LMS: learning management system) يادگيريافزار سيستم مديريت  اندازي نرمطراحي و راهپيگيري   (3

 . ()تركيبيهاي مجازي آموزشي و ارائه رشته در كاربري كمک

 . هاي عملي و بالينيافزارهاي تخصصي براي ادغام آموزش مجازي در برنامهاندازي نرمتعيين اولويت، طراحي و راه (4

 .هاي مربوططراحي و استانداردسازي فرايند آموزش مجازي دانشگاه و اعتباربخشي برنامه (5

 .هاي مربوطها و دستورالعمل نامهتدوين و تصويب اساسنامه، آيين (6

 . اندازي مركز آموزش مجازي فعال در دانشگاه اهر (7

 دانشگاه  المللي شدنهاي آموزش مجازي براي توسعه و تسريع روند بيناستفاده از ظرفيت (8
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 واحد ارزیابی دانشجو / فراگیران -2
 هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز (1

 هاي كاري مربوطهشركت در جلسات و مأموريت (2

 هاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزومگانت و فلوچارت فعاليتتهيه جدول  (3

 ( ...پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد )هماهنگي، ارسال دعوتنامه، تشكيل جلسه، تايپ صورتجلسه و (4

 آوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي ايجاد، حفظ و به روزي (5

 ع مكاتبات اداري مرتبط با واحد پيگيري به موق (6

 هاي نظرسنجي فراگيران از اساتيد آوري فرمجمع  (7

 ورود اطالعات دروس ارزيابي شده به سيستم پرتوگستر طلوع  (8

 هاي تكميل شده در نرم افزار مربوطه هاي فرموارد كردن داده (9

 بندي و ارسال اطالعات نهايي به واحد ارزشيابي اساتيد گيري، جمعگزارش  (10

 هاي نظرسنجي فراگيران در سامانه سما كردن فرم  فعال (11

 بندي ساالنه و ارسال نمره نهايي به واحد ارزشيابي اساتيد هاي تكميل شده در سيستم سما، جمعگزارش گيري فرم  (12

 ها در سيستم سماسازي چارت آموزشي دانشكدهتعريف و فعال (13

 يد  بندي و ارسال اطالعات به واحد ارتقاء اساتگزارشگيري، جمع (14

 ها و نيز دانشجويان اخذكننده دروس از سيستم سماآپ گيري( دروس ارائه شده كليه دانشكدهتهيه فايل پشتيبان )بک (15

 افزار تحليل آزمون يگانهخوراندن اطالعات دروس ارائه شده به سرور نرم (16

 ها نامهها و تصحيح پاسخ  هاي امتحاني )پاسخنامه( امتحانات درخواستي دانشكدهآوري برگهجمع  (17

 ها براي فيدبک به اساتيد و دانشجويانارسال نمرات و برگه تحليل سؤاالت به دانشكده (18

 پيگيري امورات كميته ارزيابي دانشجو  (19

 علمي متناسب با مورد  هيأت  ارسال نمره كيفيت تدريس مدرسين به واحد امور  (20

 آپديت اطالعات اساتيد در سيستم سما به شكل ترمي  (21

ها در  نامهبه نحوي كه پاسخ  خوان نامهبراي تصحيح با دستگاه پاسخ  اي كهچند گزينههاي  اجراي آزمون   حسن  نظارت برانجام و يا   (22

 .ها قرار گيردآماده شده و در اختيار دانشكده مربوطهواحد 

 به روزساني وبسايت واحد مربوطه  (23
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 تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد  (24

 يه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانهته (25

 تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه  (26

 . گرددپيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول مي (27
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 شرح وظایف واحد ارزشیابی اساتید  -3
 واحدهاي مركزهماهنگي و همراهي كامل با ساير  (1

 هاي كاري مربوطهشركت در جلسات و مأموريت (2

 هاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزومتهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليت (3

 ( ...پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد )هماهنگي، ارسال دعوتنامه، تشكيل جلسه، تايپ صورتجلسه و (4

 واحد به شكل الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي  آوري مستنداتايجاد، حفظ و به روزي (5

 پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد  (6

 هاي ارزشيابي ساالنه آنها  رساني به اساتيد در موعد مقرر به منظور تكميل فرم اطالع (7

 نامه داخلي ارزشيابيآيينهاي ارزشيابي اساتيد براساس آوري و امتيازگذاري فرمجمع  (8

 عكاس مشكالت پرونده ارزشيابي اساتيد به آنها به منظور رفع نواقص و مستندات مربوطهان (9

 انعكاس امتياز ارزشيابي ساالنه اساتيد به مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي به شكل ليست تجمعي يا كلي  (10

 پاسخگويي به اساتيد در خصوص رفع مشكالت ارزشيابي ساالنه آنها  (11

 ساله  3-5هاي زماني نامه در بازهآييننامه ازرشيابي ساالنه به منظور بازبيني آيين نفعان در خصوص م نظرات ذيآوري منظجمع  (12

 بايگاني امتيازات ارزشيابي اساتيد به شكل فايل الكترونيک و كاغذي  (13

 هاي مربوطهنامه ارزشيابي ساالنه و نحوه تكميل فرمآيين آموزش اساتيد در خصوص  (14

 . افزاراندازي( و پيگيري رفع مشكالت مربوطه توسط سازنده نرمامانه آنالين ارزشيابي اساتيد )در صورت راهنظارت بر س (15

 گرفتن خروجي مورد انتظار از سامانه و انعكاس آن به مقامات ذيربط  (16

 تالش براي بهبود سامانه ارزشيابي و رفع اشكاالت آن (17

 رساني آنها به اساتيد دانشگاه  هاي مربوطه و اطالعنامهآيينحفظ و نگهداري  (18

نامه ارزشيابي ساالنه كه امكان ورود مقادير آنها توسط اساتيد مقدور نيست و ورود  آيينآوري مستندات و يا امتيازات بندهايي از  جمع  (19

 اين امتيازات در پرونده ارزشيابي ساالنه اساتيد 

 وبسايت واحد مربوطه  به روزساني (20

 تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد  (21

 تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه (22

 تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه  (23
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 . گرددحول ميپيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات م (24
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 : آموزشیریزی شرح وظایف واحد برنامه -4

 هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز (1

 ي كاري مربوطههاموريتأ شركت در جلسات و م  (2

 ي واحد و بازبيني آنها در صورت لزومهافعاليتتهيه جدول گانت و فلوچارت  (3

 ( ...جلسه ونامه، تشكيل جلسه، تايپ صورت )هماهنگي، ارسال دعوتپيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد  (4

 ترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي كمستندات واحد به شكل الآوري روزي ايجاد، حفظ و به (5

 پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد  (6

 ها دانشكدهي آموزشي در سطح دانشگاه و  هاتشكيل كميته بازنگري كوريكولوم  (7

 ها ي دانشگاهي براي بازنگري كوريكولومهاتوانمندسازي اساتيد و كميته (8

 طراحي آموزشي  كمک به تيم يادگيري الكترونيک از لحاظ (9

 ي كالن منطقههابرقراري تعامل با واحدهاي متناظر در دانشگاه (10

   .ي آموزشيهاو گروه   هاهمكاري دفاتر توسعه آموزش دانشكده مقاطع آموزشي و سرفصل واحدهاي درسي با    –  بازنگري برنامه درسي رشته (11

 ي آموزشيهاو مديران آموزشي براي بازنگري كوريكولوم   هاآموزش دانشكده   توجيه و جلب مشاركت مسئولين و كارشناسان دفاتر توسعه (12

 هاي ترمي و روزانهآموزش، مشاوره و هدايت اساتيد براي تدوين و بازنگري طرح درس (13

 مربوطه  يشكل ترمي به مديريت مركز و تشكيل بانک اطالعات  به ها )با مشاركت دفاتر توسعه( و ارسال ليست كلي ، بررسي و امتيازدهي طرح درسآوريجمع (14

 هاي آموزشيتوجيه، آموزش، مشاوره و هدايت اساتيد در اجراي روش (15

 مقاطع جديد  –كوريكولوم )برنامه درسي( رشته  تأييدبررسي و  (16

 هاي آموزشينظارت بر تهيه و به روزرساني شناسنامه دروس در گروه (17

 مشاركت در طراحي، اجرا و ارزشيابي مداخالت آموزشي و اصالح فرآيندهاي آموزشي  (18

 آموزشي ريزي برنامهي هابراي تشكيل كميته ها هماهنگي با دفاتر توسعه آموزش دانشكده (19

 سازي استانداردهاي پايه آموزش پزشكي عمومي پيگيري امور مربوط به پياده (20

 آموزشي در دانشگاهريزي برنامهكيفيت و كميت فرآيند  ءهاي كاربردي به منظور ارتقاانجام پژوهش (21

 ي درسي با نيازهاي جامعه و وظايف دانش آموختگان در آينده هاانطباق برنامه (22

 آموختگانهاي مورد انتظار دانشي درسي متناسب با قابليتهادر نيازسنجي آموزشي دانشجويان و بازنگري سرفصل برنامه  مشاركت (23

 برگزاري كارگاه  دري آموزشي مورد انتظار به واحد توانمندسازي اساتيد و در صورت لزوم مشاركت علمي هاكارگاهپيشنهاد  (24
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 پوشاني محتواي آموزشي براي حذف همي مختلف هال دروس رشته بررسي سرفص (25

 سايت واحد مربوطهروزساني وببه (26

 تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه (27

 تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه  (28

 . گرددميپيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول  (29
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 : شرح وظایف واحد توانمندسازی اساتید -5
  ههاي آموزشي اساتيد دانشگاهايي براي حفظ و ارتقا توانمندياز جمله اهداف مراكز مطالعات توسعه آموزش پزشكي، تدوين برنامه

نامه  آيين  ها و با توجه به دستورالعمل اجراييعلمي در راستاي شرح وظايف مراكز توسعه دانشگاه  هيأت  واحد توانمندسازي اعضاي    .است

دانش توانمندسازي  طرح  و  هيأت  افزايي  دوره  اعضاي  برگزاري  متولي  پژوهشي،  و  آموزشي  مؤسسات  واحد علمي  )مهارتي(،  عمومي  هاي 

روش و مديريت   - 3ها و فنون تدريس،  روش  - 2ضوابط و مقررات دانشگاهي،    -1 :ها شامل پنج عنواناين دوره  .توانمندسازي اساتيد است

فعاليت  -4تحقيق،   پ ارزيابي  و  آموزش  و  ژ هاي  است  -5وهشي  الكترونيک  منابع  و  علمي  اطالعات  بر دوره  .مديريت  توانمندسازي  هاي 

از دانشكدهنيازسنجي آموزشي كه با روش اساس اجرا  علمي انجام مي  هيأت  ها و اعضاي  هاي مختلف و به صورت مداوم  شوند، طراحي و 

 . گردندمي

 اهداف واحد

 علمي با قوانين و مقررات دانشگاهي  اعضاي هيأت آشنا نمودن  (1

 يادگيري - علمي در حوزه ياددهي اعضاي هيأت هاي ارتقاي دانش، نگرش و مهارت (2

 علمي در حوزه پژوهشي  اعضاي هيأت هاي ارتقاي دانش، نگرش و مهارت (3

 هاي آموزشي و پژوهشيعلمي در حوزه ارزشيابي فعاليت اعضاي هيأت  هاي ارتقاي دانش، نگرش و مهارت (4

 علمي در حوزه مديريت اطالعات علمي و منابع الكترونيک  اعضاي هيأت هاي ارتقاي دانش، نگرش و مهارت (5

 علمي  اعضاي هيأت  اي مينه رشد مداوم حرفهايجاد ز (6

 : شرح وظایف واحد

 هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز (1

 هاي كاري مربوطهشركت در جلسات و مأموريت (2

 هاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزومتهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليت (3

 ( ...)هماهنگي، ارسال دعوتنامه، تشكيل جلسه، تايپ صورتجلسه وپيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد  (4

 آوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي ايجاد، حفظ و به روزي (5

 پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد  (6

 هاي مورد نياز اساتيد دانشگاه انجام نيازسنجي به منظور تعيين كارگاه (7
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پژوهي  مركز توسعه شامل واحد ارزيابي و اعتباربخشي، واحد پژوهش در آموزش و دانش هاي مرتبط بادرونداد از ساير واحد  دريافت (8

برنامه واحد  و  بستهآموزشي  مسئول  كارشناسان  نيز  و  درسي  برنامهريزي  براي  پزشكي  آموزش  تحول  دورههاي طرح  هاي  ريزي 

 .آموزشي پيشنهادي

 هاي مرتبطنامههاي آموزشي با توجه به نيازسنجي آموزشي انجام شده و آيينبندي كارگاهريزي و زمانبرنامه (9

 هاي مناسبها به تمامي افراد ذينفع با روشرساني كارگاهاطالع (10

 هاي آموزشي هماهنگي امورات مربوط به برگزاري كارگاه (11

 عات و توسعه آموزش پزشكينام از طريق سايت مركز مطالهماهنگي امور ثبت (12

 ها حضور و غياب، ارزشيابي و صدورگواهي شركت در كارگاه (13

 ها و مدير مركز آناليز و اعمال نظر ارزشيابي كارگاه و ارسال به مدرسين كارگاه (14

 علمي در مسير ارتقا و راهنمايي ايشان  هيأت عضو   هاي موجودبررسي گواهي (15

 ارتقاء اساتيد صدور گواهي نهايي به منظور  (16

 پزشكي هاي آموزشعلمي به ويژه شركت كنندگان در دوره اعضاي هيأت   دعوت به همكاري (17

هاي  هاي آموزشي در رابطه با نيازهاي آموزشي در سطح گروهها و دورهها، كارگاههمايش هاي آموزشي براي برگزاريتشكيل گروه (18

 ها آموزشي و دانشكده

هاي مورد نياز اعضاء  ها در رابطه با طراحي و اجراي كارگاهارشناسان دفاتر توسعه آموزش دانشكدههاي آموزشي و كهمكاري با گروه (19

 علمي  هيأت 

 ها علمي و دفاتر توسعه آموزش پزشكي دانشكده هيأت  مستمر با مسئوولين واحد امور  همكاري (20

علمي    هيأت  و عملكرد اعضاي     شي، آگاهي نگرشآموز هاينيازسنجي، تأثير دوره هايطراحي و اجراي مطالعات پژوهشي در زمينه (21

هاي آموزشي  ها و دورهكارگاه ها و محتوايهاي آموزشي اين واحد و موارد مشابه براي بازنگري برنامهقبل و بعد از شركت در دوره

 .برگزارشده توسط واحد

 ها كارگاهمند به تدريس در برگزاري شناسايي و جلب مشاركت اساتيد عالقه (22

 . هاي آموزشي و شركت در آنها علمي در برگزاري دوره  هيأت هاي انگيزشي جهت مشاركت اعضاي استفاده از رويكردها و مكانيسم (23

سازي بسته توسعه آموزش مجازي در هاي توانمندسازي اساتيد با استفاده از آموزش مجازي در جهت پيادهتسهيل اجراي برنامه (24

 . رح تحول آموزش عالي سالمتعلوم پزشكي مربوط به ط

 . نامه يا فرايند توانمندسازي اساتيد تازه استخدام شده و پيشبرد اجراي فرايند مربوطهتدوين شيوه (25
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 به روزساني وبسايت واحد مربوطه  (26

 تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد  (27

 ملكرد فصلي و ساليانهتهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش ع  (28

 تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه  (29

 . گرددپيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول مي (30
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 :شرح وظایف واحد استعدادهای درخشان -6
 شناسايي، هدايت و پرورش دانشجويان استعداد درخشان  :وظیفه کلی

 هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز (1

 هاي كاري مربوطهشركت در جلسات و مأموريت (2

 هاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزومتهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليت (3

 ( ...)هماهنگي، ارسال دعوتنامه، تشكيل جلسه، تايپ صورتجلسه وپيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد  (4

 آوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي ايجاد، حفظ و به روزي (5

 پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد  (6

مقاطع تحصيلي دانشگاه به   –آوري اطالعات مورد نياز )شامل معدل و رتبه ورودي( براي شناسايي دانشجويان برتر كليه رشته  جمع  (7

 شكل ترمي 

 هاي داخلي و يا كشوري نامهآيين آوري شده به منظور شناسايي دانشجويان برتر طبق جمعهاي مدارک تحليل داده (8

هاي آموزشي )از قبيل آموزش زبان دوم، مديريت  ها و دورهه علمي اين دانشجويان از طريق برگزاري كارگاهريزي براي تقويت بنيبرنامه (9

 ( ...و

علمي همكار واحد استعدادهاي    هيأت  ارائه مشاوره و راهنمايي به دانشجويان براي بهبود وضعيت علمي ايشان از طريق تعامل با اعضاء   (10

 درخشان 

 نامه كشوري مربوطه آيينها طبق به دانشجويان مشمول دريافت اين مشوق  ... دي و رفاهي و غيرههاي ماپيگيري اختصاص مشوق  (11

 ها و دانشجويان رساني المپياد كشوري در زمان مقرر به كليه دانشكدهاطالع (12

 غربالگري و انتخاب دانشجويان عضو تيم المپياد دانشگاه  (13

ار تيم المپياد دانشجويي و صدور ابالغ براي آنها با هماهنگي مدير مركز  علمي سرپرست و همك  اعضاي هيأت  شناسايي و انتخاب   (14

 توسعه 

 هاي آموزشي الزم براي تقويت تيم المپياد دانشجويي ها يا دورهبرگزاري كالس  (15

 تأمين منابع الكترونيک الزم براي مطالعه دانشجويان عضو تيم المپياد (16

 م المپياد دانشجويي دانشگاه به المپياد كشوري ريزي و تأمين منابع مالي براي اعزام تيبرنامه (17

 برگزاري مراسم تقدير از برگزيدگان كشوري المپياد دانشجويي (18

 برگزاري مراسم تقدير از دانشجويان برتر دانشگاه به شكل ساالنه و مصادف با روز دانشجو (19



24 

 

آزمون كارشناسي (20 بدون  و  از سهميه  استفاده  با  مرتبط  امورات  كليه  انجام  و  توسط   پيگيري  يا دستياري  و دكتري تخصصي  ارشد 

 دانشجويان واجد شرايط 

 ارسال عملكرد مالي به وزارت بهداشت و درمان به صورت شش ماهه و يكساله   (21

 اي واحد استعدادهاي درخشان دانشگاه پيگيري دريافت اعتبارات مالي و رديفهاي بودجه (22

 به روزساني وبسايت واحد مربوطه  (23

 حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد  تهيه فرآيندهاي مرتبط به (24

 تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه (25

 تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه  (26

 . گرددپيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول مي (27
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 :ارزیابی و اعتباربخشیشرح وظایف واحد  -7
 هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز (1

 ي كاري مربوطههاشركت در جلسات و مأموريت (2

 ي واحد و بازبيني آنها در صورت لزومهافعاليتتهيه جدول گانت و فلوچارت  (3

 ( ...ايپ صورتجلسه وپيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد )هماهنگي، ارسال دعوتنامه، تشكيل جلسه، ت (4

 صورت لزوم به شكل كاغذي  مستندات واحد به شكل الكترونيک و درآوري روزيايجاد، حفظ و به  (5

 پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد  (6

 ي مرتبطهانامهآييندريافت مكاتبات واحد، تهيه جواب مكاتبات و بايگاني نظامند همه مكاتبات و  (7

و   (8 بيمارستاني  اعتباربخشي  )بسته  مربوطه  بسته  سازي  پياده  راستاي  در  دانشگاه  آموزش  تحول  طرح  دبيرخانه  با  كامل  همكاري 

 اي( مؤسسه 

 پزشكي عمومي مشاركت فعال و كامل در انجام اعتباربخشي دوره  (9

 ها اي دانشگاه و دانشكدهمؤسسه اجرا يا مشاركت در اجراي اعتباربخشي  (10

 اجرا يا مشاركت فعال در اجراي اعتباربخشي بيمارستانهاي آموزشي (11

و مقاطع تحصيلي    ها كليه رشته   يا ارزيابي دروني   ي آموزشيهايا كوريكولوم   ها هدايت، اجرا يا مشاوره در اجراي اعتباربخشي برنامه (12

 دانشگاه 

 ي انجام شده در واحدهاي مختلف دانشگاه هابررسي نتايج ارزشيابي (13

 ي مختلف انجام شده در دانشگاه هاتدوين گزارش نهايي و بايگاني نتايج اعتباربخشي (14

 ي آموزشي دانشگاه هاهدايت، مشاوره و مشاركت در انجام ارزيابي دروني و بيماريهاي گروه (15

 ( هافعال در اجراي طرح راد )رتبه بندي آموزشي دانشگاهمشاركت  (16

 ي ارزيابي و اعتباربخشي هافعاليتو    هاو بيمارستانهاي آموزشي در راستاي انجام برنامه   هاتوجيه و همكاري با دفاتر توسعه آموزش در دانشكده  (17

 به روزساني وبسايت واحد مربوطه  (18

 تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد   (19

 تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه (20

 تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه  (21

 . گرددپيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول مي (22
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  (Skill Lab) :های بالینیوظایف مرکز مهارت  شرح -8

 هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز (1

 هاي كاري مربوطهشركت در جلسات و مأموريت (2

 هاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزومتهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليت (3

 ( ...وتنامه، تشكيل جلسه، تايپ صورتجلسه وپيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد )هماهنگي، ارسال دع  (4

 آوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و در صورت لزوم به شكل كاغذي ايجاد، حفظ و به روزي (5

 پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد  (6

 يآموزش مهارتها  يشنهاديپ  يهاجهت ارسال برنامه  يي و ماما  يپرستار  ،يپزشك  هايدانشكده  و  ي آموزشيهابا گروه  ي هماهنگ (7

 .انيدانشجو ينيبال

 هاي دانشجويانهاي آموزشي در رابطه با اجراي كالسهمكاري با واحد آموزش باليني بيمارستان  (8

 . بلو اعالنات واحدا تدوين برنامه ترمي آموزشي واحد و نصب آن در ت (9

   .هاي دانشجويي مراجعه كننده به واحدمختلف و گروههاي وسايل جهت كارگاهسازي روزانه آماده (10

 .هماهنگي با اساتيد محترم قبل از شروع ترم در رابطه با قوانين واحد  (11

 . هاي واحد را دارندژبراي اساتيد و مربياني كه قصد اجراي برنامه آموزشي و استفاده از موال  نحوه كار كردن با موالژها مرور (12

 . صورت آسكي و سنتيه همكاري در برگزاري آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم ب (13

   .مورد نيازعملكرد   ات هاي مركز و تنظيم گزارشآوري كليه مستندات از تمامي فعاليتجمع  (14

 هاي مركز در دفتر گزارش روزانه روزانه فعاليت ثبت (15

 .كنترل حضور و غياب شركت كنندگان و گزارش روزانه به واحدهاي آموزشي مربوطه (16

تعمير و رفع نواقص تجهيزات و ملزومات نيازمند تعمير و سرويس    برايشناسايي تجهيزات كمک آموزشي معيوب واحد و پيگيري   (17

  .ايدوره

هاي آموزشي و تأكيد مكرر به اساتيد و دانشجويان در خصوص نحوه نگهداري و دقت نظر  تجهيزات و مانكن  حفظ و نگهداري اصولي (18

   .در استفاده و نگهداري موالژهاي واحد

پيگيري جهت اطالع از تجهيزات كمک آموزشي جديد و تماس با شركتهاي عرضه كننده جهت ارائه مشاوره الزم در زمان خريد   (19

   . مانكن براي واحد

 . هاهاي انجام پروسه خريد يا تعمير مانكنها و تجهيزات آموزشي در زمانهاي نماينده فروش مانكنهماهنگي با شركت (20

پيگيري و تحويل گرفتن وسايل مصرفي مورد نياز جهت تمرين دانشجويان و كارآموزان )اين وسايل از مراكز مختلف و با پيگيري و  (21

 . گردند(هزينه تهيه ميتاريخ گذشته  بوده و بدون  معموالً

 .ريزي پيگيري و تالش در جهت رسيدن به اهداف آموزشي مركزبرنامه (22

 پرستاري، مامايي، دندانپزشكي(   هاي پزشكي،هماهنگي و مشاركت در اجراي برنامه عملي دانشجويان گروههاي مختلف )گروه (23

 .هاي باليني به دانشجويان استعدادهاي درخشانآموزش عملي مهارت (24

   .آباد)ضمن خدمت( پرسنل مركز بهداشت شهرستان خرم همكاري در برگزاري و اجراي كارگاه هاي آموزشي (25

   .ها هاي مختلف دانشجويان در ساعات غير اداري و پوشش دادن اين برنامههاي آموزشي گروههماهنگي و اجراي برنامه (26
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  چيدمان ايستگاههاو  OSCE هماهنگي، نظارت و همكاري در برگزاري آزمون (27

 ها تر مطالب و تكنيکجهت يادگيري راحت  ... تهيه وسايل كمک آموزشي از قبيل تابلو، پوستر و (28

 و نظارت بر آنها  بندي تمرينات آزاد دانشجويانتهيه برنامه زمان (29

 هاي روزانه و چيدمان وسايل نسبت به نوع كارگاه آماده نمودن كارگاه (30

 و پيگيري براي خريد آنها  ل مركز توسعهاعالم كمبودهاي واحد به مسئو (31

 ها و پيگيري بازپس گرفتن وسايل همكاري در امانت دادن وسايل مورد نياز دانشجويان جهت تمرين تكنيک  (32

 به روزساني وبسايت واحد مربوطه  (33

 تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد  (34

 نظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانهتهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و ت (35

 تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه  (36

 . گرددپيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول مي (37
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 : شرح وظایف واحد رهبری و مدیریت آموزشی -9

مراكز            در  كه  است  مديريت  از  نوعي  آموزشي  ميمديريت  صورت  هماهنگآموزشي  مدير  عبارتي،  به  كنترلگيرد.  و  كننده  كننده 

جمعي براي رسيدن به هدف مطلوب سازمان با حداكثر كارآيي است. در تعريف جامع، مديريت را هماهنگي منابع انساني و  هاي دستهفعاليت

است منظم، در جهت تحقق اهداف معين كه از طريق ايجاد    توان گفت مديريت، فعاليتياند. ميهاي سازماني گفتهمادي در جهت تحقق هدف

ديگر، منظور اصلي  بيان  گيرد. به  گيري صورت ميروابط ميان منابع موجود، انجام دادن كار با مشاركت افراد ديگر و شركت فعال در تصميم

هاي سازمان است. در مؤسسات آموزشي تحقق هدفهاي افراد و استفاده از منابع ديگر براي سازي كوششمديريت در هر سازماني، هماهنگ

و پرورش و پيشبرد يادگيري و وظيفه مديريت آموزشي است. مديريت آموزشي غالباً به معني خاص مورد   اين اهداف مربوط به امور آموزش 

ورش و يادگيري مرتبط است. از هاي آموزشي است كه مستقيماً با امر آموزش، پرهاي سازماننظر است. يعني مديريت آن بخشي از فعاليت

اقدامات  هاي آموزشي، مواد و محتواي دروس، روشهاي مربوط به برنامهجمله فعاليت ها و وسايل آموزشي، مشاوره و راهنمايي تحصيلي، 

 توان نام برد.آموزان و غيره را ميآموزشي مكمل، امور معلمان و دانش

 

 . مركز در جهت كمک به انجام وظايف آنها و برقراري هماهنگي بين اين واحدها تعامل با و نظارت راهبردي بر كليه واحدهاي (1

 .مشاركت فعال در مشاوره، رهبري و مديريت آموزشي (2

 . هاي مربوطه در سطح دانشگاههاي كشوري توانمندسازي آموزشي اساتيد و برگزاري كارگاهها و دورهشركت در برنامه (3

 . و تدريس مشاركت در توسعه روشهاي نوين آموزشي (4

 .مشاوره و هدايت اساتيد در اجراي روشهاي نوين آموزشي (5

 .مشاركت در تدوين و اجرا و بازنگري مداخالت و فرآيندهاي آموزشي  (6

 . مشاركت فعال در تدوين و بازنگري كوريكولومهاي آموزشي (7

 .ريزي درسي مبتني بر ارزشتشكيل و هدايت كميته بازنگري برنامه (8

 .پژوهي آموزشي(اي آموزش )دانشهاي توسعههاي پژوهش در آموزش و طرحطرحمشاركت در انجام  (9

 .هاي طرح تحول واگذار شده به مركز با هماهنگي دبيرخانه مربوطهپيگيري امورات بسته  (10

 به روزساني وبسايت واحد مربوطه  (11

 تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد  (12

 ي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانهتهيه برنامه عمليات (13

 تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه  (14

 . گرددپيگيري ساير وظايف كه بعداً حسب مقتضيات محول مي (15
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 شرح وظایف واحد هماهنگی با دفتر توسعه آموزش -10
 و بيمارستانهاي آموزشي ها در دانشكده (EDO)كردي، پايش و نظارت بر دفاتر توسعه آموزش لسياست گذاري، توجيه عم :هدف اصلی

 هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز (1

 ي كاري مربوطههاشركت در جلسات و مأموريت (2

 ي واحد و بازبيني آنها در صورت لزومهافعاليتتهيه جدول گانت و فلوچارت  (3

 ( ...پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد )هماهنگي، ارسال دعوتنامه، تشكيل جلسه، تايپ صورتجلسه و (4

 مستندات واحد به شكل الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي آوري روزيايجاد، حفظ و به  (5

 پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد  (6

 توسعه  ر و ذخيره اطالعات مربوط به كارشناسان و مسئولين دفات آوريجمع  (7

 روز از سند مربوطهساله و در صورت لزوم تهيه نسخه به  3-5ي زماني هابازبيني شرح وظايف دفاتر توسعه در بازه (8

توسط دفاتر توسعه انجام    يي كه بايستيها فعاليتمطالعه شرح وظايف مركز توسعه و كليه واحدهاي آن به منظور شناسايي و استخراج   (9

 .رساني به دفاتر توسعهگيرد و اطالع

آنها در انجام وظايف    بنيه علمي  ي توجيهي براي كارشناسان و مسئولين دفاتر توسعه به منظور تقويتهاكارگاهيا    هابرگزاري نشست  (10

 محوله 

 تقويت ارتباط بين دفاتر توسعه و مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي   (11

 اي به كارشناسان دفاتر توسعهدمات مشاورهارائه خ (12

 محوله   و هدايت آنها براي انجام وظايف هافعاليتگيري عملكرد و گزارش اي از دفاتر توسعه براي نظارت بربازديد دوره (13

 اهمركز توسعه و دانشكده بندي آنها براساس چک ليست مربوطه و ارائه نتيجه به  بار( دفاتر و رتبه  تدوين گزارش عملكرد ترمي )سالي دو (14

 به روزساني وبسايت واحد مربوطه  (15

 تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد  (16

 تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه (17

 تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه  (18

 . گرددپيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول مي (19
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 آموزشی و پژوهش در آموزشپژوهی دانششرح وظایف واحد  -11
 وهش در آموزشژو پ  يآموزشپژوهي دانشمديريت اجرايي، حمايت و تسهيل فرآيندهاي    :هدف اصلی

 هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز (1

 ي كاري مربوطههامأموريتشركت در جلسات و  (2

 ي واحد و بازبيني آنها در صورت لزومهافعاليتتهيه جدول گانت و فلوچارت  (3

 ( ...پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد )هماهنگي، ارسال دعوتنامه، تشكيل جلسه، تايپ صورتجلسه و (4

 الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي مستندات واحد به شكل آوري روزيايجاد، حفظ و به  (5

 پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد  (6

 آموزشي پژوهي دانشو آموزش به اساتيد دانشگاه در خصوص رساني اطالع (7

 آموزشيپژوهي  دانشكارشناسان اين دفاتر با    آشناسازيهاي توجيهي دفاتر توسعه آموزش پزشكي به منظور  شركت فعال در نشست (8

 آموزشي به اساتيد  پژوهي دانشارائه خدمات حمايتي و مشورتي در خصوص  (9

 آموزشي و پژوهش در آموزش دانشگاه پژوهي دانشهاي  تعيين اولويت  (10

 ي كاري محوله هاخصوص حيطه  آموزشي دانشگاه درپژوهي دانشبررسي كارشناسانه و ارائه پيشنهاد به كميته  (11

   .و انجام كليه امور مرتبط با اين فرآيند  آموزشي شهيد مطهري در سطح دانشگاهبه موقع جشنواره رساني اطالع (12

ارائه شده توسط اساتيد و بررسي اوليه آنها به منظور رفع نوافص يا رد فرآيندهاي فاقد پيش  پژوهي  دانشفرآيندهاي    آوريجمع  (13

 هاي الزمشرط 

 پژوهش در آموزش در سطح دانشگاه ي  هاو طرحپژوهي دانشاعالم وصول و ثبت اوليه فرآيندهاي  (14

 . پس از امضا  به اعضا ها آموزش و ارسال ابالغپژوهي دانشي هافعاليتابالغ داوران كميته دانشگاهي ارزيابي   پيشنويستهيه  (15

 براي داوري غيرحضوري فرآيندهاي نوآورانه پژوهي دانشارسال كليه مستندات الزم به داوران عضو كميته دانشگاهي   (16

 امتيازات فرآيندها و شناسايي فرآيندهاي داراي بيشترين امتياز  بنديجمعي داوري تكميل شده توسط داوران و هافرم آوريجمع  (17

 براي بررسي و داوري حضوري فرآيندهاپژوهي دانشتشكيل جلسه كميته دانشگاهي   (18

 داوري   طا شده توسط كميتهنظرات كميته دانشگاهي و انتخاب فرآيندهاي برتر طبق امتيازات اع  بنديجمع  (19

 اعالم امتياز و صدور گواهي براي فرآيندهاي برتر در مرحله دانشگاهي (20

 ي مختلف به همراه مستندات مربوطه به وزارتخانه در موعد مقررهامعرفي فرآيندهاي برتر در حيطه (21

 برگزاري مراسم تقدير از صاحبان فرآيندهاي برتر نوآورانه در سطح دانشگاه  (22

 فعاليت ساعتي براي اعضاء كميته دانشگاهي نوآوري آموزشي و كميته پژوهش در آموزشصدور گواهي   (23

 آموزشي براي اساتيد و اعالم نتايج به دبيرخانه ارتقاء اساتيدپژوهي دانشتشكيل پرونده  (24

 . ر آموزشهاي پژوهش دهاي پژوهش در آموزش و جذب منابع جهت انجام طرح تشكيل كميته پژوهشي بررسي طرح  (25

 به روزساني وبسايت واحد مربوطه  (26

 تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد  (27

 تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه (28

 تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه  (29

 . گرددوظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول ميپيگيري ساير  (30
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 شرح وظایف واحد پزشکی پاسخگو: -12
   :مسئول و كارشناس واحد

 (200)داخلي  33120155 -169 :تلفن تماس

 : الكترونيکپست  آدرس

 :معرفی و شرح وظایف واحد

عبارت ديگر اين واحد در پي آن است كه با درگير هدف اين واحد آن است كه آموزش حرفه پزشكي بر واقعيات جامعه انطباق يابد و به 

ها را با مسايل، مشكالت و محيط ملموس ها و يادگيريكردن دانشجويان و كارورزان با واقعيات و نيازهاي اساسي محيط اطراف، آموزش

 . جامعه مرتبط كند

 توجیه برنامه با توجه به اصول قانون اساسی: 

ضمن محوري برشمردن سالمت كامل و جامع انسان، بهداشت و درمان را از جمله نيازهاي اساسي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  

هاي  خود را جهت تأمين، حفظ و ارتقاي سطح سالمت افراد شناسد و دولت را مكلف كرده است تا تمامي منابع،  امكانات و ظرفيتمي

 . ايران( قانون اساسي جمهوري اسالمي 43، 29، 3كشور بسيج كند )اصول 

 توجیه برنامه با توجه به سند برنامه چهارم: 

ها و نيازهاي   با توجه به سند ملي برنامه چهارم توسعه در بخش بهداشت و درمان كشور، نظام جامع سالمت به منظور  پاسخ به  نقش

 .عمل خواهد آوردجديد، توانمندسازي نيروي انساني موجود و تربيت نيروي انساني جديد اصالحات آموزشي به  

 ساله کشور: انداز بیستتوجیه برنامه با توجه به سند چشم

، دستيابي به جايگاه اول علمي و فناوري در سطح منطقه، تعيين شده  1404ساله كشور در افق  انداز بيست يكي از پنج محور اصلي چشم

از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي،  "  :ه استساله، مشخصات جامعه سالم ايراني چنين توصيف شدانداز بيستدر چشم  .است

انداز  چشم   . "مند از محيط زيست مطلوبهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهرهفرصت

ـ پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي مردم   2عه،  ـ تأمين، حفظ و ارتقاء سالمت افراد جام  1  :بخش سالمت در برنامه چهارم عبارت است از

 . ـ مشاركت عادالنه در تأمين منابع مالي 3و  

  ه:انداز برنام چشم

ه ما بر آنيم تا با اجراي اين برنامه، نظام آموزش پزشكي كشور را در راستاي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه، و در راستاي تحقق برنام

اي كه در انتهاي برنامه به يک ساختار مناسب و پويا در آموزش پزشكي در  گونهحوزه سالمت، ارتقا دهيم بهتوسعه چهارم كشور در  

 . تمامي مقاطع در كشور دست يابيم

 هدف اصلی برنامه: 

 ارتقاي نظام آموزش پزشكي كشور در راستاي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه 

 اهداف فرعی برنامه:  
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 زشي در راستاي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه به تفكيک رشته و مقطع تحصيليتدوين كوريكولوم آمو  (1

 .طراحي نظام پايش كوريكولوم آموزش در راستاي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه به منظور حفظ پويائي آن (2

 . هاي ارزشيابي برنامه آموزش در راستاي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعهطراحي شاخص (3

 .ي نظام شناسايي و ارزيابي نيازهاي واقعي جامعه در حوزه سالمت در كشورطراح (4

 .هاي آموزشي در راستاي پاسخگويي به نيازهاي جامعهها و گروههاي توانمندسازي در دانشگاهطراحي برنامه (5

 . هاي آموزشي در راستاي پاسخگويي به نيازهاي جامعهصالح كوريكولوم آموزشي گروه (6

انگي (7 براي سياستطراحي نظام  ارائه زشي مناسب  اساتيد، دانشجويان،  بهتر  گذاران،  به منظور تحقق هرچه  كنندگان خدمات 

 .پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه

 : شرح وظايف واحد

 .نامه مربوطابالغ براي اعضاي كميته آموزش پاسخگو طبق آيين  (1

 .آموزش پاسخگونامه به اعضاي كميته و برگزاري جلسه رسمي رسال دعوت (2

 . هاي برنامه آموزش پاسخگونامههاي معاونت دانشگاه با آيينآشنا نمودن حوزه  (3

گيري در خصوص توسعه برنامه پزشكي پاسخگو به ساير مراكز بهداشتي درماني با در نظر گرفتن شرايط و امكانات و  تصميم (4

 .صالحديد اعضاي كميته

 . ها نمودن برنامه آموزش پزشكي پاسخگو در ساير گروهگيري در خصوص معرفي و اجرايي تصميم (5

 . گيري در خصوص برآورد بودجه برنامه پزشكي پاسخگوتصميم (6

 . الزحمه كاركنان برنامه پزشكي پاسخگوگيري در خصوص تأمين محل پرداخت حق تصميم (7

 .كزگيري در خصوص تعيين وضعيت نسخ باطل شده پزشكان متخصص و ارجاع درآمد آن به مرتصميم (8

موقع ايشان در مركز و خودداري از جراي منظم برنامه طبق الگوي از پيش تعيين شده توسط اعضا هيئت علمي و حضور به  (9

 . تأخير و جابجايي برنامه بدون هماهنگي با مدير گروه

 .مهكارگيري اهرم مناسب به منظور ايجاد انگيزه بيشتر در اعضا هيئت علمي در خصوص اجراي هرچه بهتر برناهب (10

 EDCصدور گواهي آموزشي براي اساتيد و كاركنان درگير در اجراي برنامه با امضاي معاون آموزشي و مدير  (11

 . عطاي تقديرنامه به كاركنان درگير در برگزاري برنامه (12

 . رزشيابي برنامه پزشكي پاسخگو از ديدگاه دانشجويان و اعضا هيئت علمي (13

 . برنامه از ديدگاه دانشجويانارزشيابي ميزان موفقيت پزشک مركز در اجراي  (14

 . الزحمه به كاركنان و اعضا هيئت علمييگيري نامه تخصيص بودجه و پرداخت حق  (15

 

 فرایند انجام کار: 

 .تشكيل شوراي دانشگاهي آموزش پزشكي پاسخگو (1

 .معرفي برنامه آموزش پزشكي پاسخگو (2

 ( آموزشي داخلي و اطفالهاي برگزاري جلسات با مجريان برنامه پزشكي پاسخگو )گروه (3

 . هاي آموزشي و بهداشتي در راستاي اجرايي نمودن برنامه پزشكي پاسخگوتعامل و فعاليت مناسب كاري بين معاونت (4

 .انتخاب يک مركز بهداشتي درماني شهري به منظور اجراي برنامه (5



33 

 

 . شكي پاسخگوسازي برنامه آموزش پزساماندهي امكانات و تجهيزات مركز منتخب در راستاي پياده (6

 .برنامه آموزش پزشكي پاسخگو Course plan طرح دوره يا طراحي (7

 . ارائه گزارش پيشرفت كار به وزارتخانه و سعي در جهت دريافت بودجه اختصاص داده شده به واحد پزشكي پاسخگو (8

 . نجام ارزشيابي پايان دوره برنامه پزشكي پاسخگوا (9

 . فيدبک آن به معاونت آموزشيهاي ارزشيابي و ارائه آناليز برگه (10

 . الزحمه به مجريان برنامهپرداخت حق  (11

 . ريزي براي اجراي برنامه پزشكي پاسخگو در هر نيمسال تحصيليرنامهب (12

 . صدور گواهي براي مجريان برنامه (13
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 شرح وظایف کارشناس فناوری اطالعات واحد آموزش مجازی

 اطالعات واحد آموزش مجازيپيگيري و انجام كليه امورات تخصصي فناوري  (1

 پيگيري و انجام كليه امورات تخصصي فناوري اطالعات ساير واحدهاي مركز. (2

 هاي كاري مربوطه.شركت در جلسات و ماموريت (3

 . هاي كاربرديسازي نرم افزار مطالعه، طراحي و پياده (4

 . لزوم به شكل كاغذي همكاري در ايجاد، حفظ و به روزآوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و در صورت (5

 پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد.  (6

ها و پيگيري  داشتن آنروز نگههاي مرتبط، شامل بازديدهاي منظم به منظور اطمينان از كاركرد صحيح ، بهنظارت بر عملكرد سامانه (7

 .قراردادهاي پشتيباني به منظور رفع نيازهاي آموزشي و فني برنامه

 فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد. تهيه  (8

 افزارهاي كاربردي. نصب، راه اندازي و آموزش نرم (9

 آموزش كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي نصب شده.  (10

هاي  يه و تدوين گزارشافزاري واحد از طريق مطالعه سيستماتيک و مستمر و تهافزاري و سختشناسايي و تشخيص نيازهاي نرم (11

 هاي اجرايي.تحليلي همراه با ارائه راه حل

 . افزاري در دست اجراءهاي نرمرساني برنامهارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري و رفع اشكال و به روز (12

طمينان از اجراي صحيح  هاي طراحي شده و همكاري با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اافزار نظارت بر طراحي و اجراي نرم (13

 مفاد قراردادهاي منعقدشده. 

افزاري مورد نياز واحد و ارائه نظارت مشورتي براي خريد يا سفارش خريد آنها از منابع داخلي يا خارجي براساس بررسي نيازهاي نرم (14

 استانداردهاي مصوب. 

 سازي راهكارها و ارتقاء فناوري ارتباطات و اطالعات در واحد. يكپارچه  (15

 يري امورات پشتيباني فني شامل رفع مشكالت احتمالي سرور و تهيه نسخه پشتيبان. پيگ (16

افزاري مورد نياز واحد و تشخيص و تعيين چگونگي رفع نيازها با استفاده از امكانات موجود و ارائه نظارت  بررسي نيازهاي سخت (17

 ها. كارشناسي براي خريد يا سفارش خريد آن

 هاي مورد استفاده. هاي اسكاي روم، الگ بوک و نويد و ساير سامانهدانشجويان و اساتيد جهت استفاده از سامانهساخت راهنما براي   (18

 افزارهاي مورد نظر.نصب و راه اندازي سخت افزار مورد نياز كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم (19

 گردد. پيگيري ساير وظايفي كه بعداٌ حسب مقتضات محول مي (20

 


