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الف) مدیریت مرکز
مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي ) (EDCبه عنوان كانون هاي تفكر و نوآوري در راستاي ارتقاي كيفي آموزش
در دانشگاهها و دانشكدهها ي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور راه اندازي شده و فعاليت هاي متنوعي را در راستاي رسالت و
اهداف خود انجام مي دهند .شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي ) (EDCو دفاتر توسعه
آموزش دانشكدهها ) (EDOبا توجه به سياست ها و اولويتها به شرح زير است.
ماده  -1وظایف و فعالیت های اصلی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 )1مشاركت در تصميم سازي سياستهاي آموزشي نهادهاي سياستگذار دانشگاه اعم از شوراي آموزشي دانشگاه ،شوراي دانشگاه ،هيأت رئيسه ،هيأت
امنا و هيأت مميزه دانشگاه.
 )2ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشگاه براي برنامهريزي و عملياتي كردن برنامهها و سياستهاي كالن آموزشي دانشگاه.
 )3عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي دانشگاه.
)4

ارائه گزارش فعاليتها به تصميم گيرندگان آموزشي در سطح دانشگاه و وزارت متبوع.

 )5همكاري با  EDCدانشگاههاي علوم پزشكي به منظور تبادل تجربيات ،اطالعات و بهره مندي از پتانسيل هاي موجود در هر مركز.
 )6طراحي و مديريت برنامههاي نوآورانه آموزشي در زمينه روش تدريس ،ارزشيابي ،مشاوره و رهبري و مديريت در محدوده اختيارات دانشگاه و مطابق
با ضوابط و مقررات مربوطه.
 )7پايش ،ارزشيابي ،معرفي و انتشار برنامههاي نوآورانه در حوزه علوم پزشكي در سطح ملي و بينالمللي.
 )8نيازسنجي آموزشي اعضاء هيأت علمي.
)9

توانمندسازي اعضاي هيأت علمي در حيطهها ي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي ،سياستها و اولويتهاي آموزشي دانشگاه.

 )10توانمندسازي ،حمايت و هدايت دفاتر توسعه دانشكدهها ) (EDOو واحدهاي توسعه آموزش بيمارستانها در اجراي وظايف و برنامههاي مربوطه.
 )11توانمندسازي مديران آموزشي دانشگاه اعم از معاونين آموزشي دانشگاه ،دانشكده ،بيمارستانها و گروههاي آموزشي در زمينه رهبري و مديريت
آموزشي.
 )12برنامهريزي درسي در چارچوب اختيارات داده شده به دانشگاههاي علوم پزشكي
 )13طراحي ،مشاوره و مشاركت در اجراي ارزشيابي برنامه درسي ،استاد و دانشجو.
 )14طراحي ،مشاوره و مشاركت در اعتباربخشي مراكز آموزشي دانشگاه.
)15

ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش دانشكدهها و واحدهاي توسعه آموزش بيمارستانها.

 )16تعيين اولويت هاي پژوهش در آموزش دانشگاه و حمايت از اجراي پروژههاي تصويب شده.
 )17ايجاد و فعال كردن كميتههاي مشورتي دانشجويي ،استعدادهاي درخشان و دانشآموختگان با هدف بهرهگيري از نظرات و پيشنهادات دانشجويان
در راستاي ارتقاي كيفي آموزش مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.
 )18تبصره  :1وظايف مندرج در ماده  2در دانشگاههايي كه داراي  EDOفعال هستند ،با مشاركت آنان انجام خواهد شد.
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 )19تبصره  :2مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها در زير مجموعه معاونتهاي آموزشي دانشگاهها در راستاي سياستهاي مركز مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي فعاليت مينمايند.
 )20تبصره  :3مديرمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي توسط معاون آموزشي دانشگاه منصوب ميگردد.

ماده  -2وظایف و فعالیت های اصلی دفاتر توسعه آموزش دانشکدهها
 )1اجراي برنامهها ي آموزشي بر اساس سياست هاي ابالغ شده توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
)2

ارائه مشاوره به معاون آموزشي دانشكده براي عملياتي كردن برنامهها و سياستهاي آموزشي دانشكده.

 )3عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده.
 )4همكاري با  EDOساير دانشكدههاي دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربيات ،اطالعات و بهره مندي از پتانسيلهاي آنان
 )5پايش و نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي واحد توسعه آموزش بيمارستانها.
 )6ارائه گزارش عملكرد به  EDCدانشگاه و معاون آموزشي دانشكده.
 )7پايش ،ارزشيابي ،معرفي و انتشار برنامههاي نوآورانه در سطح دانشكده.
 )8توانمند سازي و حمايت از اعضاي هيأت علمي براي اجراي برنامههاي نوآورانه با حمايت .EDC
)9

نيازسنجي آموزشي اعضاء هيأت علمي دانشكده مربوطه و ارائه گزارش به .EDC

 )10توانمندسازي اعضاي هيأت علمي در حيطههاي مختلف آموزش علوم پزشكي بر اساس نتايج نيازسنجي ،سياست ها و اولويتهاي
آموزشي دانشكده با مشاركت .EDC
 )11نظارت ،ارزشيابي و تحليل آزمون هاي دانشكده مربوطه.
 )12اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش بر اساس اولويت هاي دانشكده و  EDCبا حمايت .EDC
 )13ايجاد كميته مشورتي دانشجويي در سطح دانشكده.
تبصره  : 1از نظر ساختاري دفاتر توسعه آموزش دانشكدهها زير نظر معاونين آموزشي دانشكدهها فعاليت مينمايند.
تبصره  :2وظايف دفاتر توسعه دانشكدهها تا زمان كسب توانمنديهاي الزم ،توسط مراكز مطالعات دانشگاهها و وظايف واحدهاي توسعه بيمارستانهاي
آموزشي توسط دفاتر توسعه دانشكدههاي پزشكي انجام خواهد شد.
تبصره : 3مدير دفتر توســعه دانشكده به پيشنهاد معاون آموزشي دانشكده و با هماهنگي مدير مركز مطالعات ،توسط رئيس دانشكده منصوب ميگردد.
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مأموریتهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه بر اساس اسناد باالدستی
(طرح رتبهبندی آموزشی (رعد) ،پرسشنامه اعتباربخشی مراکز توسعه ،برنامه عملیاتی کشوری حوزه معاونت آموزشی)

 )1تدوين يا بازنگري كوريكولومها بر اساس نياز جامعه در سطح منطقهاي و ملي
 )2ارتقاي تعداد و كيفيت برنامههاي برگزار شده در مراكز مهارتهاي باليني دانشگاه
 )3برگزاري كارگاه آموزشي و برنامه بازآموزي در حيطه اعتالي اخالق حرفهاي
 )4برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزشي مشترک بين دانشگاههاي كالن منطقه
 )5پيگيري ارزشيابي مركز آموزش مجازي دانشگاه توسط دبيرخانه شورايعالي مجازي
 )6برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزشي مشترک با دانشگاهها و مؤسسات علمي خارج از كشور
 )7افزايش تعداد و كميت گرنتهاي جذب شده بابت مأموريتهاي ويژه در كالن منطقه
 )8افزايش تعداد هيأت علمي مشاركت كننده در مأموريتهاي ويژه به تفكيک دانشگاههاي كالن منطقه.
 )9تصويب نقشه توسعه كالن منطقه در شوراي دانشگاه/شوراي كالن منطقه/هيئت امنا دانشگاه.
 )10پيگيري ميزان پيشرفت همكاري دانشگاه با مركز ملي تحقيقات راهبردي علوم پزشكي (نصر) در فرآيند برنامهريزي نيل به مرجعيت
علمي.
 )11پيگيري پيشرفت عملياتي مرجعيت علمي در دانشگاه مطابق تفاهمنامه كتاب سبز
 )12پيگيري فرآيندهاي منتخب در جشنواره شهيد مطهري كشوري و سامانه فعاليتهاي نوآورانه آموزشي مركز مطالعات وزارت متبوع
 )13تدوين برنامه اجرايي ،گزارش تعداد اعضاي هيأت علمي شركت كننده در دورههاي آموزش پزشكي و بروزرساني اطالعات.
 )14توسعه هدفمند و متوازن آموزش پزشكي در دانشگاه
 )15توانمندسازي اعضا هيأت علمي و فراگيران در زمينه آموزش.
 )16ادغام آموزش اخالق حرفهاي در برنامه درسي (تعداد برنامههايي كه آموزش اخالق حرفهاي به صورت تم طولي در آنها اجرا شده است).
 )17پايش و ارتقاء اخالق حرفهاي اعضاء هيأت علمي /طراحي ابزار ارزيابي ميزان رعايت اخالق حرفهاي توسط اساتيد و راهنماي اجراء تدوين
برنامه ارزيابي ميزان رعايت اخالق حرفهاي توسط اساتيد.
 )18پايش و ارتقاء اخالق حرفهاي اعضاء هيأت علمي /اجراي برنامه ارزيابي
 )19تبيين ابعاد و مؤلفههاي تعليم و تربيت معنوي درآموزش علوم پزشكي
 )20تدوين برنامههاي درسي مبتني بر شايستگي و توانمندي فراگيران و دانشآموختگان.
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 )21توسعه آموزش در عرصه و آموزش مبتني بر جامعه
 )22انجام نيازسنجي وسيع و همه جانبه از جامعه به عنوان محور اصلي برنامهريزيهاي آموزشي.
 )23گنجاندن برنامههاي آموزشي ترويجي در قالب دورههاي توانمندسازي ،بازآموزي و فرهنگي -اجتماعي براي اعضاي هيأت علمي و
كاركنان در زمينه پاسخگويي اجتماعي.
 )24تسهيل و ترغيب حضور اعضاي هيأت علمي در فعاليتهاي اجتماعي و سازمانهاي مردم نهاد با تخصيص امتيازات تشويقي.
 )25تسهيل و ترغيب تعامالت خارج برنامه آموزشي با دانشجويان و بدنه جامعه از طريق حضور در نشستها و مجامع اجتماعي.
 )26بازنگري آييننامههاي ترفيع و ارتقاء و پر رنگ كردن نقش فعاليتهاي اجتماعي در آنها.
 )27معرفي و تشويق اعضاي هيأت علمي داراي فعاليتهاي اجتماعي قابل توجه.
 )28گنجاندن مفاهيم پاسخگويي اجتماعي در كوريكولومهاي موجود رشته مقاطع علوم پزشكي.
 )29برگزاري كارگاههاي آموزشي مرتبط با مباحث پاسخگويي اجتماعي براي دانشجويان.
 )30استقرار نظام نيازسنجي آموزشي دانشگاههاي كشور جهت برگزاري برنامههاي آموزشي منتهي به گواهي بينالمللي مشترک ميان
دانشگاههاي داخلي و خارجي.
 )31ارتقاء فرآيندهاي آزمونهاي علوم پزشكي با بهرهگيري از تجارب بينالمللي.
 )32تأمين امنيت و اعتباربخشي ارزشيابيهاي از راه دور در آزمونهاي مجازي در علوم پزشكي
 )33تدوين برنامه اجرايي ارزيابي فرايندهاي ياددهي – يادگيري
 )34تدوين برنامه استانداردسازي سؤاالت آزمونهاي علوم پزشكي
 )35راهاندازي فرآيند توليد محتواي الكترونيک بر اساس استانداردهاي شوراي عالي آموزش مجازي
 )36راهاندازي فرآيند ارزشيابي دروس مجازي و تركيبي بر اساس الزامات مصوب شوراي عالي آموزش مجازي
)37

توسعه نرمافزارهاي تخصصي آموزش مجازي عالوه بر سيستم مديريت يادگيري LMS

 )38گسترش كوريكولومها و برنامههاي درسي مجازي و تركيبي
 )39طراحي و ارائه آموزشهاي مجازي پودماني و كوتاه مدت ،آموزش مداوم و ضمن خدمت
 )40تدوين برنامه راهبردي و عملياتي مركز و واحدهاي مربوطه از قبيل آموزش مجازي
 )41مركز بايد از طريق دفاتر توسعه آموزش با گروههاي آموزشي تعامل داشته باشد.
 )42مركز بايد با دانشگاهها و دانشكدههاي كالن منطقه مربوطه تعامل تعريف شدهاي داشته باشد.

 )43مركز بايد برنامه مدوني براي نظارت بر فعاليتهاي دفاتر توسعه آموزش داشته باشد.
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 )44مركز بايد همكاري تعريف شده يا دبيرخانه طرح تحول و نوآوري داشته باشد.
 )45مركز بايد شرح وظايف خود را منطبق با اسناد باالدستي بازنگري كند.
 )46مركز بايد سيستم پايش و ارزشيابي براي ميزان تحقق اهداف برنامه عملياتي را تدوين كند.
 )47مركز بايد سازوكار مدوني براي جلب مشاركت اعضاي هيأت علمي ،كاركنان و دانشجويان عالقمند جهت مشاركت در استقرار بستههاي
تحول و نوآوري در آموزش تدوين كند.
 )48بهتر است دبيرخانه طرح تحول و نوآوري در مركز باشد.

 )49مركز بايد كارگروهها و كميتههاي اجرايي بستههاي تحول در آموزش تشكيل دهد.
 )50مركز بايد فرايند منظمي جهت پايش دورهاي پيشرفت استقرار بستههاي تحول در آموزش توسط كارگروهها و كميتهها ،تدوين ،تصويب
و ابالغ كند.
 )51مركز بايد برنامه پايش دورهاي پيشرفت استقرار بستههاي تحول در آموزش را تدوين كند.
 )52مركز بايد برنامه نيازسنجي مدوني در مورد اولويتهاي توانمندسازي آموزشي اعضاي هيأت علمي داشته باشد.
 )53مركز بايد اولويتهاي آموزشي اعضاي هيأت علمي را بر اساس نتايج نيازسنجي تعيين كند.
 )54مركز برنامه جامعي براي توانمندسازي اعضاي هيأت علمي در ردههاي مختلف داشته باشد و آن را اجرا كند.
 )55مركز برنامه ويژهاي براي اعضاي هيأت علمي جديدالورود براساس معيارهاي كيفيت دوره الزامي توانمندسازي آموزشي ابالغي مركز
مطالعات وزارت ،طراحي و اجراء نمايد.
 )56مركز بايد در اجراي برنامههاي توانمندسازي از روشهاي غيررسمي نيز استفاده كند.
 )57مركز بايد دورههاي آموزشي را به صورت حضوري و غير حضوري يا تركيبي منطبق با اهداف دوره برگزار نمايد.
 )58مركز بايد سازوكار مدوني براي مشاركت اعضاي هيأت علمي در برنامههاي توانمندسازي داشته باشد.
 )59مركز بايد شيوه نامه يا چک ليستي مبني بر لزوم مشاركت عضو هيأت علمي در برنامههاي توانمندسازي به عنوان يكي از شروط اصلي
ارتقا مرتبه و ساليانه داشته باشد.
 )60مركز بايد اثربخشي دورههاي برگزار شده را حداقل با يک روش ارزشيابي نمايد.
 )61مركز بايد از روشهاي مختلفي براي تعيين اثربخشي دورههاي برگزار شده بر كيفيت آموزش ،استفاده كند.
 )62مركز بايد براي امور ارزشيابي اعضاي هيأت علمي داراي كميتهاي باشد كه با مركز امور هيأت علمي دانشگاه كه متولي امور اجرايي
ارزشيابي هيأت علمي است ،ارتباط تعريف شدهاي داشته باشد.

 )63كميته ارزشيابي اعضاي هيأت علمي مركز بايستي داراي ساختار و شرح وظايف و اختيارات مدون باشد.
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 )64كميته ارزشيابي هيأت علمي مركز بايد مسئول تعيين روشهاي ارزشيابي ،تدوين فرمها و چارچوب جمعآوري اطالعات ،قضاوت ارزشي
در مورد كميت و كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي ،ارائه بازخورد و پيشنهاد براي شركت آنان در دورههاي توانمندسازي
مورد نياز باشد.

 )65روشهاي ارزشيابي ،فرمها ،چارچوب جمع آوري اطالعات ،قضاوت ارزشي در مورد كميت و كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي
تدوين و بايد در كميته ارزشيابي اعضاي هيأت علمي مصوب شده باشند.
 )66مركز بايد نتايج ارزشيابي را به اعضاي هيأت علمي ،امور هيأت علمي دانشگاه و رئيس دانشكده مربوطه بازخورد دهد.
 )67مركز بايد سازوكار مدوني براي توانمند سازي ،هدايت و حمايت فني دانشكدهها و گروههاي آموزشي دانشگاه در تدوين ،بازنگري و
ارزشيابي برنامههاي درسي داشته باشد.

 )68مركز بايد برنامه مدون و جامعي براي توانمندسازي دانشكدهها و گروههاي آموزشي دانشگاه در تدوين ،بازنگري و ارزشيابي برنامههاي
درسي داشته باشد.
 )69مركز برنامه مدون و جامعي براي هدايت و حمايت فني دانشكدهها و گروههاي آموزشي دانشگاه در خصوص تدوين ،بازنگري و ارزشيابي
برنامههاي درسي داشته باشد.
 )70مركز بهتر است به منظور اطمينان از بكارگيري اصول و مباني علمي و روزآمد آموزشي در تدوين ،بازنگري و ارزشيابي برنامههاي درسي
دانشگاه ،برنامة نظارتي مدوني داشته باشد ،اجرا كند و بازخورد دهد.
 )71مركز بايد سازوكار مدوني جهت مشاوره به گروههاي آموزشي در مورد تدوين طرح دورهها و طرح درسها داشته باشد.

 )72مركز بايد داراي نيروي انساني پاره وقت يا تمام وقت با شرح وظايف مشخص براي ارائه مشاوره به گروههاي آموزشي در مورد تدوين
طرح دورهها و طرح درسها باشد.
 )73مركز بايد راهنماهاي تدوين طرح دوره و طرح درس روزانه را تدوين و در وب سايت مركز قرار دهد.
 )74مركز بايد اولويتهاي پژوهشي را با استفاده از يک روش علمي (همكاري ذينفعان ،اولويتبندي با معيارهاي مشخص  )..تعيين كند.
 )75مركز بهتر است سازوكار مدوني براي حمايت از پروپوزالهاي پژوهش در آموزش داشته باشد.

 )76مركز بايد كميتهاي براي بررسي و تصويب طرحهاي پژوهش در آموزش داشته باشد.
 )77مركز بايد داراي قراردادهايي براي طرحهاي پژوهش در آموزش باشد و آنها را اجرا نمايد.
 )78مركز بايد در زمينه توسعه روشهاي ياددهي -يادگيري ،برنامهريزي درسي ،ارزيابي دانشجو ،ارزشيابي برنامهها ،راهنمايي و مشاوره
دانشجو مبتني بر بهترين شواهد ،برنامه مدوني داشته باشد.
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 )79مركز بايد از طريق دفاتر توسعه آموزش در زمينه پيادهسازي روشهاي ياددهي -يادگيري مبتني بر بهترين شواهد به گروههاي آموزشي
خدمات علمي و كارشناسي ارايه نمايد.

 )80مركز بايد درمورد پيادهسازي روشهاي ياددهي  -يادگيري به گروههاي آموز شي خدمات كارشناسي ارايه نمايد.
 )81مركز بايد اولويتهاي طرحهاي توسعه آموزشي (طرحهاي نوآورانه آموزشي) را تعيين نمايد.
 )82مركز بهتر است سازوكار مدوني براي حمايت از طرحهاي توسعه آموزشي (طرحهاي نوآورانه آموزشي) داشته باشد.

 )83مركز بايد كميته دانشگاهي دانشپژوهي آموزشي را مطابق پيوست شماره هشت شيوهنامه اجرايي آييننامه ارتقاء تشكيل داده و در
محدوده اختيارات تفويض شده توسط كميته كشوري دانشپژوهي آموزشي عمل نمايد.
 )84مركز بايد كليه فرايندهاي متقاضي كسب امتياز دانشپژوهي آموزشي را به طور مناسب در سامانه فعاليتهاي نوآورانه ثبت و مراحل
ارزيابي را به درستي در اين سامانه انجام دهد.
 )85مركز بايد فرايندهاي دانشپژوهي آموزشي و دانشپژوهانه را به درستي شناسايي و تفكيک نموده و امتيازدهي آنها را براساس شيوهنامه
و جداول مربوطه انجام دهد.
 )86مركز بايد با تدوين شيوهنامه ،حمايت مالي و توانمندسازي اساتيد به ترويج و گسترش دانشپژوهي آموزشي كمک كند.
 )87مركز بايد جشنواره دانشگاهي شهيد مطهري را مطابق با آييننامه جشنواره شهيد مطهري مربوطه برگزار نمايد.

 )88مركز بايد مطابق با آييننامه جشنواره شهيد مطهري اقدامات الزم (تشكيل دبيرخانه دائمي و كميتههاي داوري) براي شناسايي و داوري
فرايندهاي برتر جشنواره شهيد مطهري انجام دهد.

 )89مركز بايد مراسم عمومي معرفي و تقدير از فرآيندهاي برتر جشنواره شهيد مطهري را ساالنه در دانشگاه برگزار نمايد.
 )90مركز بهتر است سازوكاري براي تشويق اعضاي هيأت علمي به شركت در جشنواره شهيد مطهري داشته باشد.
 )91مركز بايد كميته دانشجويي توسعه آموزش را منطبق با آييننامه ابالغي مركز مطالعات وزارت تشكيل داده و فعاليتهاي مربوطه را از
طريق اين كميته انجام دهد.

 )92مركز بايد شرح وظايف و شرايط عضويت و اهداف كميته دانشجويي توسعه آموزش را در اختيار ذينفعان قرار دهد.
 )93مركز بايد آييننامه داخلي كميتههاي دانشجوي را تدوين و ابالغ كند.
 )94مركز بايد جلسات كميته دانشجويي حداقل هر ماه يكبار برگزار نمايد.
 )95مركز بهتر است برنامهاي براي مشاركت دانشجويان در جشنواره دانشجويي ايدههاي نوآورانه از طريق كميته دانشجويي داشته باشد.
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ب) شرح وظایف منشی مرکز:
 )1تالش در جهت تحقق اهداف سازماني
 )2رعايت دستورالعملها و مقررات اداري مرتبط با فعاليتها
 )3پاسخگويي به تلفن متقاضيان ،اطالع پيامهاي تلفني و فاكس به مسئول مافوق
 )4دريافت فاكس و ارجاع آن به كارشناسان مربوطه.
 )5ثبت تماسهاي دريافتي و ارائه گزارش به مسئول مافوق
 )6برنامهريزي قرار مالقاتها و جلسات مسئول مافوق و پيگيري جهت تحقق آنها
 )7يادآوري زمان تشكيل جلسات و قرار مالقاتها و جلسات به مسئول مربوطه
 )8آمادهسازي دستور جلسه با هماهنگي با مسئول مافوق و ارسال به اعضاي جلسه.
 )9ثبت و مستند نمودن جلسات در صورتجلسات در صورت نياز
 )10آمادهسازي اتاق جلسات و اطمينان از آماده بودن تجهيزات آن قبل از برگزاري جلسات برنامهريزيشده.
 )11دريافت و ارسال ايميلهاي مرتبط با فعاليتهاي كاري.
 )12تدوين گزارشهاي مورد نياز و ارائه به مسئول مافوق جهت تأييد.
 )13تنظيم پيشنويس نامههاي صادره و ارائه به مسئول مافوق جهت تأييد آن.
 )14ارسال نامههاي تأييد شده به گيرندگان مشخص شده (از طريق ايميل ،پست ،پيک و …)
 )15دريافت نامههاي درونسازماني و نامههاي وارده از برون سازمان.
 )16نگهداري و بايگاني منظم مستندات كاغذي و الكترونيک دريافتي و ارسالي نظير نامه ،فايلها و اسناد مختلف دريافتي
 )17پاسخگويي به تماسهاي دريافتي و اعالم نتايج آن مسئول مافوق.
 )18پاسخگويي به ارباب رجوع به شكل حضوري و غير حضوري.
 )19كنترل موجودي اقالم مصرفي دفتر به صورت مستمر
 )20پيگيري كارهاي محوله از طرف مسئول مافوق تا حصول نتيجه.
 )21برنامهريزي و هماهنگي جهت انجام سفرها و مأموريتهاي كاركنان (نظير آژانس هواپيمايي ،محل اقامت و…)
 )22هماهنگي جهت خريد كاالي اداري مورد نياز.
 )23دريافت و جمعآوري فاكتور براي هزينهها و خريدهاي انجامشده.
 )24تكثير اسناد و مدارک در صورت نياز (كپي گرفتن اسناد با دستگاه كپي)
 )25جمعآوري اطالعات جهت تهيه گزارشهاي مورد نياز مسئول مافوق.
 )26محافظت و نگهداري از كليه اسناد و حفظ و نگهداري اطالعات محرمانه.
 )27هماهنگي جهت پذيرايي از مسئول مافوق و مهمانان.
 )28محافظت و مراقبت از اموال مورد استفاده نظير كامپيوتر و …
 )29رعايت نظم و انضباط و بهداشت در محيط كار
 )30انجام ساير وظايف محوله از سوي مسئول مافوق.
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ج) شرح وظایف واحدهای مرکز مطالعات
 -1شرح وظایف واحد آموزش مجازی یا الکترونیک:
آموزش الكترونيک عبارت است از هر نوع يادگيري يا آموزشي كه با كمک انواع محيطهاي الكترونيک انجام ميگيرد و سعي در بهبود كيفيت
فرايند ياددهي-يادگيري دارد .با در نظر داشتن اهميت باالي يادگيري الكترونيک ،پيادهسازي و توسعه آن در هر جامعهاي كه خواهان پيشرفت
است ،امري ضروري و اجتنابناپذير خواهد بود .وظايف اين واحد عبارتند از:
 )1هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز
 )2شركت در جلسات و مأموريتهاي كاري مربوطه
 )3تهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليتهاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزوم
 )4پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد (هماهنگي ،ارسال دعوتنامه ،تشكيل جلسه ،تايپ صورتجلسه و )...
 )5ايجاد ،حفظ و به روزيآوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي
 )6پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد
 )7ن ظارت بر عملكرد برنامه تحت وب آموزش الكترونيک ،شامل بازديدهاي منظم به منظور اطمينان از كاركرد صحيح سايت ،بهروز
نگهداشتن آن و پيگيري قراردادهاي پشتيباني به منظور رفع نيازهاي آموزشي و فني برنامه.
 )8برگزاري جلسات توجيهي آموزش الكترونيک براي اساتيد و در صورت لزوم دانشجويان
 )9هماهنگي با مسئولين ذيربط دانشگاه به منظور جلب حمايتهاي مادي و معنوي.
 )10مديريت كاربران اعم از مدرسين و دانشجويان و نيز رسيدگي به اشكالت فني مربوط به محتوا پس از قرارگيري در سامانه.
 )11ارتباط با ساير مراكز مجري آموزشهاي الكترونيک به منظور تبادل تجربيات.
 )12تدوين خطمشي آموزش الكترونيک دانشگاه.
 )13جلب مشاركت اساتيد به منظور ورود به عرصه آموزش الكترونيک با همكاري واحد توانمندسازي اساتيد.
 )14كنترل و نظارت بر برنامه راهبردي آموزش الكترونيک.
 )15شركت در نمايشگاهها ،سمينارها ،همايشها و كارگاههاي مربوطه
 )16بررسي ،مطالعه ،امكانسنجي و نيازسنجي ارائه دورهها و دروس آموزش مجازي بر اساس ضوابط و آييننامههاي آموزشي و
استانداردهاي موجود متناسب با اهداف و راهبردهاي دانشگاه.
 )17تعيين اولويتهاي دروس و برنامههاي آموزش مجازي.
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 )18توسعه يا ارتقا توانمندي اساتيد و دانشجويان در زمينه آموزش مجازي با همكاري واحد توانمندسازي اساتيد.
 )19تدوين و بازنگري آييننامههاي آموزش مجازي و نظارت بر اجراي آنها با همكاري ساير واحدها.
 )20تهيه تقويم آموزشي ساليانه آموزش مجازي.
 )21ارزيابي و تعيين اثربخشي دورههاي آموزشي بر اساس شاخصهاي تعيين شده به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف و بهبود عملكرد
فرآيند آموزش.
 )22مديريت ،كنترل و نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي آموزش مجازي اعم از آزمونهاي دورههاي الكترونيک و ارزيابي كيفيت
تدريس استادان.
 )23برگزاري جلسات و تعامالت اوليه با دانشكدهها و مراكز متقاضي برگزاري دورههاي الكترونيک با مشاركت دفاتر توسعه آموزش
پزشكي دانشكدهها.
 )24پيگيري تهيه متن عناوين درسي به صورت قابل ارائه در بستر فضاي مجازي و منطبق با استانداردهاي ملي آموزش مجازي.
 )25برگزاري جلسات توجيهي و آموزشي براي اساتيد به منظور آشناسازي با ضوابط توليد محتواي الكترونيک و ابالغ استانداردهاي تهيه
محتواي دروس به آنها.
 )26بررسي نمونه كار اوليه اساتيد و سنجش كيفيت محتواي دروس.
 )27شناسايي و انتخاب پيمانكاران خارج از مركز به منظور توليد الكترونيكي دروس.
 )28ارزيابي محتواي توليد شده توسط پيمانكاران و ارائه محصول توليد شده به اساتيد و ارسال نقطه نظرات اصالحي آنها به پيمانكاران
و پيگيري آن.
 )29برنامهريزي و برگزاري دورههاي آموزشي كوتاه مدت حضوري و يا مجازي تخصصي براي اساتيد ،مديران ،كارشناسان به منظور ارتقاء
توانايي آنها در مديريت و تدوين و ارائه محتواي الكترونيک.
 )30نيازسنجي و برگزاري دورههاي آموزشي پيشنهادي اعضاي هيأت علمي دانشگاه با استفاده از امكانات مركز.
 )31انجام امور اطالعرساني دورههاي آموزشي از طريق پايگاه اينترنتي مركز و روشهاي تبليغاتي مناسب؛
 )32نظارت بر اجراي ضوابط آموزشي دورههاي مجازي مطابق آييننامههاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه علوم
پزشكي مجازي.
 )33نظارت و كنترل بر تشكيل كالسها به صورت مجازي بر طبق برنامه پيش بينى شده
 )34نظارت بر حسن اجراي الگ بوک الكترونيک و رفع مشكالت مربوطه.
 )35انجام هماهنگي الزم براي ارائه خدمات پشتيباني مربوط به ضبط صدا و تصوير براي توليد محتواي مجازي.
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 )36انعقاد تفاهم نامه توليد محتواي الكترونيک با دانشگاههاي كالن منطقه چهار كشوري و ساير دانشگاهها.
 )37هماهنگي با با دفاتر توسعه براي دريافت صورت جلسات مربوط به واحدهاي مصوب مجازي هر سه ماه يكبار.
 )38گزارش گيري از سامانه نويد و بررسي عملكرد اساتيد در حوزه آموزش مجازي.
 )39همكاري در زمينه غني سازي توليد محتواي الكترونيک موكس ملي آرمان و ارائه محتواها در موكس ملي آرمان.
 )40به روزساني وبسايت واحد آموزش مجازي
 )41تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد
 )42تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه
 )43تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه
 )44پيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول ميگردد.
برنامهها:
 )1راهاندازي سايت آموزش الكترونيک به عنوان بستري براي مجازيسازي آموزش.
 )2گسترش زيرساختهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در سطوح صفي و ستادي به منظور بسترسازي آموزش الكترونيک.
 )3پيگيري طراحي و راهاندازي نرمافزار سيستم مديريت يادگيري ) (LMS: learning management systemبه منظور استفاده
در كاربري كمکآموزشي و ارائه رشتههاي مجازي (تركيبي).
 )4تعيين اولويت ،طراحي و راهاندازي نرمافزارهاي تخصصي براي ادغام آموزش مجازي در برنامههاي عملي و باليني.
 )5طراحي و استانداردسازي فرايند آموزش مجازي دانشگاه و اعتباربخشي برنامههاي مربوط.
 )6تدوين و تصويب اساسنامه ،آييننامهها و دستورالعملهاي مربوط.
 )7راهاندازي مركز آموزش مجازي فعال در دانشگاه.
 )8استفاده از ظرفيتهاي آموزش مجازي براي توسعه و تسريع روند بينالمللي شدن دانشگاه
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 -2واحد ارزیابی دانشجو  /فراگیران
 )1هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز
 )2شركت در جلسات و مأموريتهاي كاري مربوطه
 )3تهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليتهاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزوم
 )4پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد (هماهنگي ،ارسال دعوتنامه ،تشكيل جلسه ،تايپ صورتجلسه و)...
 )5ايجاد ،حفظ و به روزيآوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي
 )6پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد
 )7جمعآوري فرمهاي نظرسنجي فراگيران از اساتيد
 )8ورود اطالعات دروس ارزيابي شده به سيستم پرتوگستر طلوع
 )9وارد كردن دادههاي فرمهاي تكميل شده در نرم افزار مربوطه
 )10گزارشگيري ،جمعبندي و ارسال اطالعات نهايي به واحد ارزشيابي اساتيد
 )11فعال كردن فرمهاي نظرسنجي فراگيران در سامانه سما
 )12گزارش گيري فرمهاي تكميل شده در سيستم سما ،جمعبندي ساالنه و ارسال نمره نهايي به واحد ارزشيابي اساتيد
 )13تعريف و فعالسازي چارت آموزشي دانشكدهها در سيستم سما
 )14گزارشگيري ،جمعبندي و ارسال اطالعات به واحد ارتقاء اساتيد
 )15تهيه فايل پشتيبان (بکآپ گيري) دروس ارائه شده كليه دانشكدهها و نيز دانشجويان اخذكننده دروس از سيستم سما
 )16خوراندن اطالعات دروس ارائه شده به سرور نرمافزار تحليل آزمون يگانه
 )17جمعآوري برگههاي امتحاني (پاسخنامه) امتحانات درخواستي دانشكدهها و تصحيح پاسخ نامهها
 )18ارسال نمرات و برگه تحليل سؤاالت به دانشكدهها براي فيدبک به اساتيد و دانشجويان
 )19پيگيري امورات كميته ارزيابي دانشجو
 )20ارسال نمره كيفيت تدريس مدرسين به واحد امور هيأت علمي متناسب با مورد
 )21آپديت اطالعات اساتيد در سيستم سما به شكل ترمي
 )22انجام و يا نظارت بر حسن اجراي آزمونهاي چند گزينهاي كه براي تصحيح با دستگاه پاسخنامهخوان به نحوي كه پاسخنامهها در
واحد مربوطه آماده شده و در اختيار دانشكدهها قرار گيرد.
 )23به روزساني وبسايت واحد مربوطه
14

 )24تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد
 )25تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه
 )26تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه
 )27پيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول ميگردد.
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 -3شرح وظایف واحد ارزشیابی اساتید
 )1هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز
 )2شركت در جلسات و مأموريتهاي كاري مربوطه
 )3تهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليتهاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزوم
 )4پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد (هماهنگي ،ارسال دعوتنامه ،تشكيل جلسه ،تايپ صورتجلسه و)...
 )5ايجاد ،حفظ و به روزيآوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي
 )6پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد
 )7اطالعرساني به اساتيد در موعد مقرر به منظور تكميل فرمهاي ارزشيابي ساالنه آنها
 )8جمعآوري و امتيازگذاري فرمهاي ارزشيابي اساتيد براساس آييننامه داخلي ارزشيابي
 )9انعكاس مشكالت پرونده ارزشيابي اساتيد به آنها به منظور رفع نواقص و مستندات مربوطه
 )10انعكاس امتياز ارزشيابي ساالنه اساتيد به مديريت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي به شكل ليست تجمعي يا كلي
 )11پاسخگويي به اساتيد در خصوص رفع مشكالت ارزشيابي ساالنه آنها
 )12جمعآوري منظم نظرات ذينفعان در خصوص آييننامه ازرشيابي ساالنه به منظور بازبيني آييننامه در بازههاي زماني  3-5ساله
 )13بايگاني امتيازات ارزشيابي اساتيد به شكل فايل الكترونيک و كاغذي
 )14آموزش اساتيد در خصوص آييننامه ارزشيابي ساالنه و نحوه تكميل فرمهاي مربوطه
 )15نظارت بر سامانه آنالين ارزشيابي اساتيد (در صورت راهاندازي) و پيگيري رفع مشكالت مربوطه توسط سازنده نرمافزار.
 )16گرفتن خروجي مورد انتظار از سامانه و انعكاس آن به مقامات ذيربط
 )17تالش براي بهبود سامانه ارزشيابي و رفع اشكاالت آن
 )18حفظ و نگهداري آييننامههاي مربوطه و اطالعرساني آنها به اساتيد دانشگاه
 )19جمعآوري مستندات و يا امتيازات بندهايي از آييننامه ارزشيابي ساالنه كه امكان ورود مقادير آنها توسط اساتيد مقدور نيست و ورود
اين امتيازات در پرونده ارزشيابي ساالنه اساتيد
 )20به روزساني وبسايت واحد مربوطه
 )21تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد
 )22تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه
 )23تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه
16

 )24پيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول ميگردد.
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 -4شرح وظایف واحد برنامهریزی آموزشی:
 )1هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز
 )2شركت در جلسات و مأموريتهاي كاري مربوطه
 )3تهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليتهاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزوم
 )4پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد (هماهنگي ،ارسال دعوتنامه ،تشكيل جلسه ،تايپ صورتجلسه و)...
 )5ايجاد ،حفظ و بهروزيآوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي
 )6پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد
 )7تشكيل كميته بازنگري كوريكولومهاي آموزشي در سطح دانشگاه و دانشكدهها
 )8توانمندسازي اساتيد و كميتههاي دانشگاهي براي بازنگري كوريكولومها
 )9كمک به تيم يادگيري الكترونيک از لحاظ طراحي آموزشي
 )10برقراري تعامل با واحدهاي متناظر در دانشگاههاي كالن منطقه
 )11بازنگري برنامه درسي رشته – مقاطع آموزشي و سرفصل واحدهاي درسي با همكاري دفاتر توسعه آموزش دانشكدهها و گروههاي آموزشي.
 )12توجيه و جلب مشاركت مسئولين و كارشناسان دفاتر توسعه آموزش دانشكدهها و مديران آموزشي براي بازنگري كوريكولومهاي آموزشي

 )13آموزش ،مشاوره و هدايت اساتيد براي تدوين و بازنگري طرح درسهاي ترمي و روزانه
 )14جمعآوري ،بررسي و امتيازدهي طرح درسها (با مشاركت دفاتر توسعه) و ارسال ليست كلي به شكل ترمي به مديريت مركز و تشكيل بانک اطالعاتي مربوطه

 )15توجيه ،آموزش ،مشاوره و هدايت اساتيد در اجراي روشهاي آموزشي
 )16بررسي و تأييد كوريكولوم (برنامه درسي) رشته – مقاطع جديد
 )17نظارت بر تهيه و به روزرساني شناسنامه دروس در گروههاي آموزشي
 )18مشاركت در طراحي ،اجرا و ارزشيابي مداخالت آموزشي و اصالح فرآيندهاي آموزشي
 )19هماهنگي با دفاتر توسعه آموزش دانشكدهها براي تشكيل كميتههاي برنامهريزي آموزشي
 )20پيگيري امور مربوط به پيادهسازي استانداردهاي پايه آموزش پزشكي عمومي
 )21انجام پژوهشهاي كاربردي به منظور ارتقاء كيفيت و كميت فرآيند برنامهريزي آموزشي در دانشگاه
 )22انطباق برنامههاي درسي با نيازهاي جامعه و وظايف دانش آموختگان در آينده
 )23مشاركت در نيازسنجي آموزشي دانشجويان و بازنگري سرفصل برنامههاي درسي متناسب با قابليتهاي مورد انتظار دانشآموختگان
 )24پيشنهاد كارگاههاي آموزشي مورد انتظار به واحد توانمندسازي اساتيد و در صورت لزوم مشاركت علمي در برگزاري كارگاه
18

 )25بررسي سرفصل دروس رشتههاي مختلف براي حذف همپوشاني محتواي آموزشي
 )26بهروزساني وبسايت واحد مربوطه
 )27تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه
 )28تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه
 )29پيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول ميگردد.
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 -5شرح وظایف واحد توانمندسازی اساتید:
از جمله اهداف مراكز مطالعات توسعه آموزش پزشكي ،تدوين برنامههايي براي حفظ و ارتقا توانمنديهاي آموزشي اساتيد دانشگاه
است .واحد توانمندسازي اعضاي هيأت علمي در راستاي شرح وظايف مراكز توسعه دانشگاهها و با توجه به دستورالعمل اجرايي آييننامه
طرح دانشافزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي ،متولي برگزاري دورههاي عمومي (مهارتي) ،واحد
توانمندسازي اساتيد است .اين دورهها شامل پنج عنوان -1 :ضوابط و مقررات دانشگاهي -2 ،روشها و فنون تدريس -3 ،روش و مديريت
تحقيق -4 ،ارزيابي فعاليتهاي آموزش و پژوهشي و  -5مديريت اطالعات علمي و منابع الكترونيک است .دورههاي توانمندسازي بر
اساس نيازسنجي آموزشي كه با روشهاي مختلف و به صورت مداوم از دانشكدهها و اعضاي هيأت علمي انجام ميشوند ،طراحي و اجرا
ميگردند.
اهداف واحد
 )1آشنا نمودن اعضاي هيأت علمي با قوانين و مقررات دانشگاهي
 )2ارتقاي دانش ،نگرش و مهارتهاي اعضاي هيأت علمي در حوزه ياددهي -يادگيري
 )3ارتقاي دانش ،نگرش و مهارتهاي اعضاي هيأت علمي در حوزه پژوهشي
 )4ارتقاي دانش ،نگرش و مهارتهاي اعضاي هيأت علمي در حوزه ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
 )5ارتقاي دانش ،نگرش و مهارتهاي اعضاي هيأت علمي در حوزه مديريت اطالعات علمي و منابع الكترونيک
 )6ايجاد زمينه رشد مداوم حرفهاي اعضاي هيأت علمي
شرح وظایف واحد:
 )1هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز
 )2شركت در جلسات و مأموريتهاي كاري مربوطه
 )3تهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليتهاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزوم
 )4پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد (هماهنگي ،ارسال دعوتنامه ،تشكيل جلسه ،تايپ صورتجلسه و)...
 )5ايجاد ،حفظ و به روزيآوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي
 )6پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد
 )7انجام نيازسنجي به منظور تعيين كارگاههاي مورد نياز اساتيد دانشگاه
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 )8دريافت درونداد از ساير واحدهاي مرتبط با مركز توسعه شامل واحد ارزيابي و اعتباربخشي ،واحد پژوهش در آموزش و دانشپژوهي
آموزشي و واحد برنامهريزي درسي و نيز كارشناسان مسئول بستههاي طرح تحول آموزش پزشكي براي برنامهريزي دورههاي
آموزشي پيشنهادي.
 )9برنامهريزي و زمانبندي كارگاههاي آموزشي با توجه به نيازسنجي آموزشي انجام شده و آييننامههاي مرتبط
 )10اطالعرساني كارگاهها به تمامي افراد ذينفع با روشهاي مناسب
 )11هماهنگي امورات مربوط به برگزاري كارگاههاي آموزشي
 )12هماهنگي امور ثبتنام از طريق سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 )13حضور و غياب ،ارزشيابي و صدورگواهي شركت در كارگاهها
 )14آناليز و اعمال نظر ارزشيابي كارگاه و ارسال به مدرسين كارگاهها و مدير مركز
 )15بررسي گواهيهاي موجود عضو هيأت علمي در مسير ارتقا و راهنمايي ايشان
 )16صدور گواهي نهايي به منظور ارتقاء اساتيد
 )17دعوت به همكاري اعضاي هيأت علمي به ويژه شركت كنندگان در دورههاي آموزش پزشكي
 )18تشكيل گروههاي آموزشي براي برگزاري همايشها ،كارگاهها و دوره هاي آموزشي در رابطه با نيازهاي آموزشي در سطح گروههاي
آموزشي و دانشكدهها
 )19همكاري با گروههاي آموزشي و كارشناسان دفاتر توسعه آموزش دانشكدهها در رابطه با طراحي و اجراي كارگاههاي مورد نياز اعضاء
هيأت علمي
 )20همكاري مستمر با مسئوولين واحد امور هيأت علمي و دفاتر توسعه آموزش پزشكي دانشكدهها
 )21طراحي و اجراي مطالعات پژوهشي در زمينههاي نيازسنجي ،تأثير دورههاي آموزشي ،آگاهي نگرش و عملكرد اعضاي هيأت علمي
قبل و بعد از شركت در دورههاي آموزشي اين واحد و موارد مشابه براي بازنگري برنامهها و محتواي كارگاهها و دورههاي آموزشي
برگزارشده توسط واحد.
 )22شناسايي و جلب مشاركت اساتيد عالقهمند به تدريس در برگزاري كارگاهها
 )23استفاده از رويكردها و مكانيسمهاي انگيزشي جهت مشاركت اعضاي هيأت علمي در برگزاري دورههاي آموزشي و شركت در آنها.
 )24تسهيل اجراي برنامههاي توانمندسازي اساتيد با استفاده از آموزش مجازي در جهت پيادهسازي بسته توسعه آموزش مجازي در
علوم پزشكي مربوط به طرح تحول آموزش عالي سالمت.
 )25تدوين شيوهنامه يا فرايند توانمندسازي اساتيد تازه استخدام شده و پيشبرد اجراي فرايند مربوطه.
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 )26به روزساني وبسايت واحد مربوطه
 )27تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد
 )28تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه
 )29تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه
 )30پيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول ميگردد.
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 -6شرح وظایف واحد استعدادهای درخشان:
وظیفه کلی :شناسايي ،هدايت و پرورش دانشجويان استعداد درخشان
 )1هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز
 )2شركت در جلسات و مأموريتهاي كاري مربوطه
 )3تهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليتهاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزوم
 )4پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد (هماهنگي ،ارسال دعوتنامه ،تشكيل جلسه ،تايپ صورتجلسه و)...
 )5ايجاد ،حفظ و به روزيآوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي
 )6پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد
 )7جمع آوري اطالعات مورد نياز (شامل معدل و رتبه ورودي) براي شناسايي دانشجويان برتر كليه رشته – مقاطع تحصيلي دانشگاه به
شكل ترمي
 )8تحليل دادههاي مدارک جمعآوري شده به منظور شناسايي دانشجويان برتر طبق آييننامههاي داخلي و يا كشوري
 )9برنامهريزي براي تقويت بنيه علمي اين دانشجويان از طريق برگزاري كارگاهها و دورههاي آموزشي (از قبيل آموزش زبان دوم ،مديريت
و)...
 )10ارائه مشاوره و راهنمايي به دانشجويان براي بهبود وضعيت علمي ايشان از طريق تعامل با اعضاء هيأت علمي همكار واحد استعدادهاي
درخشان
 )11پيگيري اختصاص مشوقهاي مادي و رفاهي و غيره ...به دانشجويان مشمول دريافت اين مشوقها طبق آييننامه كشوري مربوطه
 )12اطالعرساني المپياد كشوري در زمان مقرر به كليه دانشكدهها و دانشجويان
 )13غربالگري و انتخاب دانشجويان عضو تيم المپياد دانشگاه
 )14شناسايي و انتخاب اعضاي هيأت علمي سرپرست و همك ار تيم المپياد دانشجويي و صدور ابالغ براي آنها با هماهنگي مدير مركز
توسعه
 )15برگزاري كالسها يا دورههاي آموزشي الزم براي تقويت تيم المپياد دانشجويي
 )16تأمين منابع الكترونيک الزم براي مطالعه دانشجويان عضو تيم المپياد
 )17برنامهريزي و تأمين منابع مالي براي اعزام تيم المپياد دانشجويي دانشگاه به المپياد كشوري
 )18برگزاري مراسم تقدير از برگزيدگان كشوري المپياد دانشجويي
 )19برگزاري مراسم تقدير از دانشجويان برتر دانشگاه به شكل ساالنه و مصادف با روز دانشجو
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 )20پيگيري و انجام كليه امورات مرتبط با استفاده از سهميه و بدون آزمون كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي يا دستياري توسط
دانشجويان واجد شرايط
 )21ارسال عملكرد مالي به وزارت بهداشت و درمان به صورت شش ماهه و يكساله
 )22پيگيري دريافت اعتبارات مالي و رديفهاي بودجهاي واحد استعدادهاي درخشان دانشگاه
 )23به روزساني وبسايت واحد مربوطه
 )24تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد
 )25تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه
 )26تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه
 )27پيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول ميگردد.
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 -7شرح وظایف واحد ارزیابی و اعتباربخشی:
 )1هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز
 )2شركت در جلسات و مأموريتهاي كاري مربوطه
 )3تهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليتهاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزوم
 )4پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد (هماهنگي ،ارسال دعوتنامه ،تشكيل جلسه ،تايپ صورتجلسه و)...
 )5ايجاد ،حفظ و به روزيآوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و در صورت لزوم به شكل كاغذي
 )6پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد
 )7دريافت مكاتبات واحد ،تهيه جواب مكاتبات و بايگاني نظامند همه مكاتبات و آييننامههاي مرتبط
 )8همكاري كامل با دبيرخانه طرح تحول آموزش دانشگاه در راستاي پياده سازي بسته مربوطه (بسته اعتباربخشي بيمارستاني و
مؤسسهاي)
 )9مشاركت فعال و كامل در انجام اعتباربخشي دوره پزشكي عمومي
 )10اجرا يا مشاركت در اجراي اعتباربخشي مؤسسهاي دانشگاه و دانشكدهها
 )11اجرا يا مشاركت فعال در اجراي اعتباربخشي بيمارستانهاي آموزشي
 )12هدايت ،اجرا يا مشاوره در اجراي اعتباربخشي برنامهها يا كوريكولومهاي آموزشي يا ارزيابي دروني كليه رشتهها و مقاطع تحصيلي
دانشگاه
 )13بررسي نتايج ارزشيابيهاي انجام شده در واحدهاي مختلف دانشگاه
 )14تدوين گزارش نهايي و بايگاني نتايج اعتباربخشيهاي مختلف انجام شده در دانشگاه
 )15هدايت ،مشاوره و مشاركت در انجام ارزيابي دروني و بيماريهاي گروههاي آموزشي دانشگاه
 )16مشاركت فعال در اجراي طرح راد (رتبه بندي آموزشي دانشگاهها)
 )17توجيه و همكاري با دفاتر توسعه آموزش در دانشكدهها و بيمارستانهاي آموزشي در راستاي انجام برنامهها و فعاليتهاي ارزيابي و اعتباربخشي

 )18به روزساني وبسايت واحد مربوطه
 )19تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد
 )20تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه
 )21تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه
 )22پيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول ميگردد.
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 -8شرح وظایف مرکز مهارتهای بالینی(Skill Lab) :
 )1هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز
 )2شركت در جلسات و مأموريتهاي كاري مربوطه
 )3تهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليتهاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزوم
 )4پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد (هماهنگي ،ارسال دعوتنامه ،تشكيل جلسه ،تايپ صورتجلسه و)...
 )5ايجاد ،حفظ و به روزيآوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و در صورت لزوم به شكل كاغذي
 )6پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد
 )7هماهنگي با گروههاي آموزشي و دانشكدههاي پزشكي ،پرستاري و مامايي جهت ارسال برنامههاي پيشنهادي آموزش مهارتهاي
باليني دانشجويان.
 )8همكاري با واحد آموزش باليني بيمارستانهاي آموزشي در رابطه با اجراي كالسهاي دانشجويان
 )9تدوين برنامه ترمي آموزشي واحد و نصب آن در تابلو اعالنات واحد.
 )10آمادهسازي روزانه وسايل جهت كارگاههاي مختلف و گروههاي دانشجويي مراجعه كننده به واحد.
 )11هماهنگي با اساتيد محترم قبل از شروع ترم در رابطه با قوانين واحد.
 )12مرور نحوه كار كردن با موالژها براي اساتيد و مربياني كه قصد اجراي برنامه آموزشي و استفاده از موالژهاي واحد را دارند.
 )13همكاري در برگزاري آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم به صورت آسكي و سنتي.
 )14جمعآوري كليه مستندات از تمامي فعاليتهاي مركز و تنظيم گزارشات عملكرد مورد نياز.
 )15ثبت روزانه فعاليتهاي مركز در دفتر گزارش روزانه
 )16كنترل حضور و غياب شركت كنندگان و گزارش روزانه به واحدهاي آموزشي مربوطه.
 )17شناسايي تجهيزات كمک آموزشي معيوب واحد و پيگيري براي تعمير و رفع نواقص تجهيزات و ملزومات نيازمند تعمير و سرويس
دورهاي.
 )18حفظ و نگهداري اصولي تجهيزات و مانكنهاي آموزشي و تأكيد مكرر به اساتيد و دانشجويان در خصوص نحوه نگهداري و دقت نظر
در استفاده و نگهداري موالژهاي واحد.
 )19پيگيري جهت اطالع از تجهيزات كمک آموزشي جديد و تماس با شركتهاي عرضه كننده جهت ارائه مشاوره الزم در زمان خريد
مانكن براي واحد.
 )20هماهنگي با شركتهاي نماينده فروش مانكنها و تجهيزات آموزشي در زمانهاي انجام پروسه خريد يا تعمير مانكنها.
 )21پيگيري و تحويل گرفتن وسايل مصرفي مورد نياز جهت تمرين دانشجويان و كارآموزان (اين وسايل از مراكز مختلف و با پيگيري و
معموالً تاريخ گذشته بوده و بدون هزينه تهيه ميگردند).
 )22برنامهريزي پيگيري و تالش در جهت رسيدن به اهداف آموزشي مركز.
 )23هماهنگي و مشاركت در اجراي برنامه عملي دانشجويان گروههاي مختلف (گروههاي پزشكي ،پرستاري ،مامايي ،دندانپزشكي)
 )24آموزش عملي مهارتهاي باليني به دانشجويان استعدادهاي درخشان.
 )25همكاري در برگزاري و اجراي كارگاه هاي آموزشي (ضمن خدمت) پرسنل مركز بهداشت شهرستان خرمآباد.
 )26هماهنگي و اجراي برنامههاي آموزشي گروههاي مختلف دانشجويان در ساعات غير اداري و پوشش دادن اين برنامهها.
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 )27هماهنگي ،نظارت و همكاري در برگزاري آزمون  OSCEو چيدمان ايستگاهها
 )28تهيه وسايل كمک آموزشي از قبيل تابلو ،پوستر و  ...جهت يادگيري راحتتر مطالب و تكنيکها
 )29تهيه برنامه زمانبندي تمرينات آزاد دانشجويان و نظارت بر آنها
 )30آماده نمودن كارگاههاي روزانه و چيدمان وسايل نسبت به نوع كارگاه
 )31اعالم كمبودهاي واحد به مسئول مركز توسعه و پيگيري براي خريد آنها
 )32همكاري در امانت دادن وسايل مورد نياز دانشجويان جهت تمرين تكنيکها و پيگيري بازپس گرفتن وسايل
 )33به روزساني وبسايت واحد مربوطه
 )34تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد
 )35تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه
 )36تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه
 )37پيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول ميگردد.
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 -9شرح وظایف واحد رهبری و مدیریت آموزشی:
مديريت آموزشي نوعي از مديريت است كه در مراكز آموزشي صورت ميگيرد .به عبارتي ،مدير هماهنگكننده و كنترلكننده
فعاليتهاي دسته جمعي براي رسيدن به هدف مطلوب سازمان با حداكثر كارآيي است .در تعريف جامع ،مديريت را هماهنگي منابع انساني و
مادي در جهت تحقق هدفهاي سازماني گفتهاند .ميتوان گفت مديريت ،فعاليتي است منظم ،در جهت تحقق اهداف معين كه از طريق ايجاد
روابط ميان منابع موجود ،انجام دادن كار با مشاركت افراد ديگر و شركت فعال در تصميمگيري صورت ميگيرد .به بيان ديگر ،منظور اصلي
مديريت در هر سازماني ،هماهنگسازي كوششهاي افراد و استفاده از منابع ديگر براي تحقق هدفهاي سازمان است .در مؤسسات آموزشي
اين اهداف مربوط به امور آموزش و پرورش و پيشبرد يادگيري و وظيفه مديريت آموزشي است .مديريت آموزشي غالباً به معني خاص مورد
نظر است .يعني مديريت آن بخشي از فعاليتهاي سازمانهاي آموزشي است كه مستقيماً با امر آموزش ،پرورش و يادگيري مرتبط است .از
جمله فعاليتهاي مربوط به برنامههاي آموزشي ،مواد و محتواي دروس ،روشها و وسايل آموزشي ،مشاوره و راهنمايي تحصيلي ،اقدامات
آموزشي مكمل ،امور معلمان و دانشآموزان و غيره را ميتوان نام برد.

 )1تعامل با و نظارت راهبردي بر كليه واحدهاي مركز در جهت كمک به انجام وظايف آنها و برقراري هماهنگي بين اين واحدها.
 )2مشاركت فعال در مشاوره ،رهبري و مديريت آموزشي.
 )3شركت در برنامهها و دورههاي كشوري توانمندسازي آموزشي اساتيد و برگزاري كارگاههاي مربوطه در سطح دانشگاه.
 )4مشاركت در توسعه روشهاي نوين آموزشي و تدريس.
 )5مشاوره و هدايت اساتيد در اجراي روشهاي نوين آموزشي.
 )6مشاركت در تدوين و اجرا و بازنگري مداخالت و فرآيندهاي آموزشي.
 )7مشاركت فعال در تدوين و بازنگري كوريكولومهاي آموزشي.
 )8تشكيل و هدايت كميته بازنگري برنامهريزي درسي مبتني بر ارزش.
 )9مشاركت در انجام طرحهاي پژوهش در آموزش و طرحهاي توسعهاي آموزش (دانشپژوهي آموزشي).
 )10پيگيري امورات بستههاي طرح تحول واگذار شده به مركز با هماهنگي دبيرخانه مربوطه.
 )11به روزساني وبسايت واحد مربوطه
 )12تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد
 )13تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه
 )14تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه
 )15پيگيري ساير وظايف كه بعداً حسب مقتضيات محول ميگردد.
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 -10شرح وظایف واحد هماهنگی با دفتر توسعه آموزش
هدف اصلی :سياست گذاري ،توجيه عملكردي ،پايش و نظارت بر دفاتر توسعه آموزش ) (EDOدر دانشكدهها و بيمارستانهاي آموزشي
 )1هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز
 )2شركت در جلسات و مأموريتهاي كاري مربوطه
 )3تهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليتهاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزوم
 )4پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد (هماهنگي ،ارسال دعوتنامه ،تشكيل جلسه ،تايپ صورتجلسه و)...
 )5ايجاد ،حفظ و به روزيآوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي
 )6پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد
 )7جمعآوري و ذخيره اطالعات مربوط به كارشناسان و مسئولين دفاتر توسعه
 )8بازبيني شرح وظايف دفاتر توسعه در بازههاي زماني  3-5ساله و در صورت لزوم تهيه نسخه بهروز از سند مربوطه
 )9مطالعه شرح وظايف مركز توسعه و كليه واحدهاي آن به منظور شناسايي و استخراج فعاليتهايي كه بايستي توسط دفاتر توسعه انجام
گيرد و اطالعرساني به دفاتر توسعه.
 )10برگزاري نشستها يا كارگاهها ي توجيهي براي كارشناسان و مسئولين دفاتر توسعه به منظور تقويت بنيه علمي آنها در انجام وظايف
محوله
 )11تقويت ارتباط بين دفاتر توسعه و مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
 )12ارائه خدمات مشاورهاي به كارشناسان دفاتر توسعه
 )13بازديد دورهاي از دفاتر توسعه براي نظارت بر عملكرد و گزارشگيري فعاليتها و هدايت آنها براي انجام وظايف محوله
 )14تدوين گزارش عملكرد ترمي (سالي دو بار) دفاتر و رتبهبندي آنها براساس چک ليست مربوطه و ارائه نتيجه به مركز توسعه و دانشكدهها

 )15به روزساني وبسايت واحد مربوطه
 )16تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد
 )17تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه
 )18تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه
 )19پيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول ميگردد.
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 -11شرح وظایف واحد دانشپژوهی آموزشی و پژوهش در آموزش
هدف اصلی :مديريت اجرايي ،حمايت و تسهيل فرآيندهاي دانشپژوهي آموزشي و پژوهش در آموزش
 )1هماهنگي و همراهي كامل با ساير واحدهاي مركز
 )2شركت در جلسات و مأموريتهاي كاري مربوطه
 )3تهيه جدول گانت و فلوچارت فعاليتهاي واحد و بازبيني آنها در صورت لزوم
 )4پيگيري صفر تا صد تشكيل جلسات مرتبط با واحد (هماهنگي ،ارسال دعوتنامه ،تشكيل جلسه ،تايپ صورتجلسه و)...
 )5ايجاد ،حفظ و به روزيآوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و درصورت لزوم به شكل كاغذي
 )6پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد
 )7اطالعرساني و آموزش به اساتيد دانشگاه در خصوص دانشپژوهي آموزشي
 )8شركت فعال در نشستهاي توجيهي دفاتر توسعه آموزش پزشكي به منظور آشناسازي كارشناسان اين دفاتر با دانشپژوهي آموزشي
 )9ارائه خدمات حمايتي و مشورتي در خصوص دانشپژوهي آموزشي به اساتيد
 )10تعيين اولويتهاي دانشپژوهي آموزشي و پژوهش در آموزش دانشگاه
 )11بررسي كارشناسانه و ارائه پيشنهاد به كميته دانشپژوهي آموزشي دانشگاه در خصوص حيطههاي كاري محوله
 )12اطالعرساني به موقع جشنواره آموزشي شهيد مطهري در سطح دانشگاه و انجام كليه امور مرتبط با اين فرآيند.
 )13جمعآوري فرآيندهاي دانشپژوهي ارائه شده توسط اساتيد و بررسي اوليه آنها به منظور رفع نوافص يا رد فرآيندهاي فاقد پيش
شرطهاي الزم
 )14اعالم وصول و ثبت اوليه فرآيندهاي دانشپژوهي و طرحهاي پژوهش در آموزش در سطح دانشگاه
 )15تهيه پيشنويس ابالغ داوران كميته دانشگاهي ارزيابي فعاليتهاي دانشپژوهي آموزش و ارسال ابالغها به اعضا پس از امضا.
 )16ارسال كليه مستندات الزم به داوران عضو كميته دانشگاهي دانشپژوهي براي داوري غيرحضوري فرآيندهاي نوآورانه
 )17جمعآوري فرمهاي داوري تكميل شده توسط داوران و جمعبندي امتيازات فرآيندها و شناسايي فرآيندهاي داراي بيشترين امتياز
 )18تشكيل جلسه كميته دانشگاهي دانشپژوهي براي بررسي و داوري حضوري فرآيندها
 )19جمعبندي نظرات كميته دانشگاهي و انتخاب فرآيندهاي برتر طبق امتيازات اعطا شده توسط كميته داوري
 )20اعالم امتياز و صدور گواهي براي فرآيندهاي برتر در مرحله دانشگاهي
 )21معرفي فرآيندهاي برتر در حيطههاي مختلف به همراه مستندات مربوطه به وزارتخانه در موعد مقرر
 )22برگزاري مراسم تقدير از صاحبان فرآيندهاي برتر نوآورانه در سطح دانشگاه
 )23صدور گواهي فعاليت ساعتي براي اعضاء كميته دانشگاهي نوآوري آموزشي و كميته پژوهش در آموزش
 )24تشكيل پرونده دانشپژوهي آموزشي براي اساتيد و اعالم نتايج به دبيرخانه ارتقاء اساتيد
 )25تشكيل كميته پژوهشي بررسي طرح هاي پژوهش در آموزش و جذب منابع جهت انجام طرحهاي پژوهش در آموزش.
 )26به روزساني وبسايت واحد مربوطه
 )27تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد
 )28تهيه برنامه عملياتي ساليانه واحد و تنظيم گزارش عملكرد فصلي و ساليانه
 )29تكميل و به روزرساني پرسشنامه بررسي وضعيت توسعه كيفي آموزش دانشگاه
 )30پيگيري ساير وظايفي كه بعداً حسب مقتضيات محول ميگردد.
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 -12شرح وظایف واحد پزشکی پاسخگو:
مسئول و كارشناس واحد:
تلفن تماس( 33120155 -169 :داخلي )200
آدرس پست الكترونيک:
معرفی و شرح وظایف واحد:
هدف اين واحد آن است كه آموزش حرفه پزشكي بر واقعيات جامعه انطباق يابد و به عبارت ديگر اين واحد در پي آن است كه با درگير
كردن دانشجويان و كارورزان با واقعيات و نيازهاي اساسي محيط اطراف ،آموزشها و يادگيريها را با مسايل ،مشكالت و محيط ملموس
جامعه مرتبط كند.
توجیه برنامه با توجه به اصول قانون اساسی:
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ضمن محوري برشمردن سالمت كامل و جامع انسان ،بهداشت و درمان را از جمله نيازهاي اساسي
مي شناسد و دولت را مكلف كرده است تا تمامي منابع ،امكانات و ظرفيتهاي خود را جهت تأمين ،حفظ و ارتقاي سطح سالمت افراد
كشور بسيج كند (اصول  43 ،29 ،3قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران).
توجیه برنامه با توجه به سند برنامه چهارم:
با توجه به سند ملي برنامه چهارم توسعه در بخش بهداشت و درمان كشور ،نظام جامع سالمت به منظور پاسخ به نقشها و نيازهاي
جديد ،توانمندسازي نيروي انساني موجود و تربيت نيروي انساني جديد اصالحات آموزشي به عمل خواهد آورد.
توجیه برنامه با توجه به سند چشمانداز بیستساله کشور:
يكي از پنج محور اصلي چشمانداز بيستساله كشور در افق  ،1404دستيابي به جايگاه اول علمي و فناوري در سطح منطقه ،تعيين شده
است .در چشمانداز بيستساله ،مشخصات جامعه سالم ايراني چنين توصيف شده است" :از سالمت ،رفاه ،امنيت غذايي ،تأمين اجتماعي،
فرصتهاي برابر ،توزيع مناسب درآمد ،نهاد مستحكم خانواده ،به دور از فقر ،فساد ،تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب" .چشمانداز
بخش سالمت در برنامه چهارم عبارت است از 1 :ـ تأمين ،حفظ و ارتقاء سالمت افراد جامعه 2 ،ـ پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي مردم
و  3ـ مشاركت عادالنه در تأمين منابع مالي.
چشمانداز برنامه:
ما بر آنيم تا با اجراي اين برنامه ،نظام آموزش پزشكي كشور را در راستاي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه ،و در راستاي تحقق برنامه
توسعه چهارم كشور در حوزه سالمت ،ارتقا دهيم بهگونه اي كه در انتهاي برنامه به يک ساختار مناسب و پويا در آموزش پزشكي 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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 )1تدوين كوريكولوم آموزشي در راستاي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه به تفكيک رشته و مقطع تحصيلي
 )2طراحي نظام پايش كوريكولوم آموزش در راستاي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه به منظور حفظ پويائي آن.
 )3طراحي شاخصهاي ارزشيابي برنامه آموزش در راستاي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه.
 )4طراحي نظام شناسايي و ارزيابي نيازهاي واقعي جامعه در حوزه سالمت در كشور.
 )5طراحي برنامههاي توانمندسازي در دانشگاهها و گروههاي آموزشي در راستاي پاسخگويي به نيازهاي جامعه.
 )6صالح كوريكولوم آموزشي گروههاي آموزشي در راستاي پاسخگويي به نيازهاي جامعه.
 )7طراحي نظام انگيزشي مناسب براي سياستگذاران ،اساتيد ،دانشجويان ،ارائهكنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر
پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه.
شرح وظايف واحد:
 )1ابالغ براي اعضاي كميته آموزش پاسخگو طبق آييننامه مربوط.
 )2رسال دعوتنامه به اعضاي كميته و برگزاري جلسه رسمي آموزش پاسخگو.
 )3آشنا نمودن حوزههاي معاونت دانشگاه با آييننامههاي برنامه آموزش پاسخگو.
 )4تصميم گيري در خصوص توسعه برنامه پزشكي پاسخگو به ساير مراكز بهداشتي درماني با در نظر گرفتن شرايط و امكانات و
صالحديد اعضاي كميته.
 )5تصميمگيري در خصوص معرفي و اجرايي نمودن برنامه آموزش پزشكي پاسخگو در ساير گروهها.
 )6تصميمگيري در خصوص برآورد بودجه برنامه پزشكي پاسخگو.
 )7تصميمگيري در خصوص تأمين محل پرداخت حقالزحمه كاركنان برنامه پزشكي پاسخگو.
 )8تصميمگيري در خصوص تعيين وضعيت نسخ باطل شده پزشكان متخصص و ارجاع درآمد آن به مركز.
 )9جراي منظم برنامه طبق الگوي از پيش تعيين شده توسط اعضا هيئت علمي و حضور بهموقع ايشان در مركز و خودداري از
تأخير و جابجايي برنامه بدون هماهنگي با مدير گروه.
 )10به كارگيري اهرم مناسب به منظور ايجاد انگيزه بيشتر در اعضا هيئت علمي در خصوص اجراي هرچه بهتر برنامه.
 )11صدور گواهي آموزشي براي اساتيد و كاركنان درگير در اجراي برنامه با امضاي معاون آموزشي و مديرEDC
 )12عطاي تقديرنامه به كاركنان درگير در برگزاري برنامه.
 )13رزشيابي برنامه پزشكي پاسخگو از ديدگاه دانشجويان و اعضا هيئت علمي.
 )14ارزشيابي ميزان موفقيت پزشک مركز در اجراي برنامه از ديدگاه دانشجويان.
 )15يگيري نامه تخصيص بودجه و پرداخت حقالزحمه به كاركنان و اعضا هيئت علمي.

فرایند انجام کار:
 )1تشكيل شوراي دانشگاهي آموزش پزشكي پاسخگو.
 )2معرفي برنامه آموزش پزشكي پاسخگو.
 )3برگزاري جلسات با مجريان برنامه پزشكي پاسخگو (گروههاي آموزشي داخلي و اطفال)
 )4تعامل و فعاليت مناسب كاري بين معاونتهاي آموزشي و بهداشتي در راستاي اجرايي نمودن برنامه پزشكي پاسخگو.
 )5انتخاب يک مركز بهداشتي درماني شهري به منظور اجراي برنامه.
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 )6ساماندهي امكانات و تجهيزات مركز منتخب در راستاي پيادهسازي برنامه آموزش پزشكي پاسخگو.
 )7طراحيطرح دوره يا  Course planبرنامه آموزش پزشكي پاسخگو.
 )8ارائه گزارش پيشرفت كار به وزارتخانه و سعي در جهت دريافت بودجه اختصاص داده شده به واحد پزشكي پاسخگو.
 )9انجام ارزشيابي پايان دوره برنامه پزشكي پاسخگو.
 )10آناليز برگههاي ارزشيابي و ارائه فيدبک آن به معاونت آموزشي.
 )11پرداخت حقالزحمه به مجريان برنامه.
 )12برنامهريزي براي اجراي برنامه پزشكي پاسخگو در هر نيمسال تحصيلي.
 )13صدور گواهي براي مجريان برنامه.
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شرح وظایف کارشناس فناوری اطالعات واحد آموزش مجازی
 )1پيگيري و انجام كليه امورات تخصصي فناوري اطالعات واحد آموزش مجازي
 )2پيگيري و انجام كليه امورات تخصصي فناوري اطالعات ساير واحدهاي مركز.
 )3شركت در جلسات و ماموريتهاي كاري مربوطه.
 )4مطالعه ،طراحي و پيادهسازي نرم افزارهاي كاربردي.
 )5همكاري در ايجاد ،حفظ و به روزآوري مستندات واحد به شكل الكترونيک و در صورت لزوم به شكل كاغذي.
 )6پيگيري به موقع مكاتبات اداري مرتبط با واحد.
 )7نظارت بر عملكرد سامانههاي مرتبط ،شامل بازديدهاي منظم به منظور اطمينان از كاركرد صحيح  ،بهروز نگهداشتن آنها و پيگيري
قراردادهاي پشتيباني به منظور رفع نيازهاي آموزشي و فني برنامه.
 )8تهيه فرآيندهاي مرتبط به حوزه كاري و آپلود آنها در سايت واحد.
 )9نصب ،راه اندازي و آموزش نرمافزارهاي كاربردي.
 )10آموزش كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي نصب شده.
 )11شناسايي و تشخيص نيازهاي نرمافزاري و سختافزاري واحد از طريق مطالعه سيستماتيک و مستمر و تهيه و تدوين گزارشهاي
تحليلي همراه با ارائه راه حلهاي اجرايي.
 )12ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري و رفع اشكال و به روزرساني برنامههاي نرمافزاري در دست اجراء.
 )13نظارت بر طراحي و اجراي نرمافزارهاي طراحي شده و همكاري با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح
مفاد قراردادهاي منعقدشده.
 )14بررسي نيازهاي نرمافزاري مورد نياز واحد و ارائه نظارت مشورتي براي خريد يا سفارش خريد آنها از منابع داخلي يا خارجي براساس
استانداردهاي مصوب.
 )15يكپارچهسازي راهكارها و ارتقاء فناوري ارتباطات و اطالعات در واحد.
 )16پيگ يري امورات پشتيباني فني شامل رفع مشكالت احتمالي سرور و تهيه نسخه پشتيبان.
 )17بررسي نيازهاي سخت افزاري مورد نياز واحد و تشخيص و تعيين چگونگي رفع نيازها با استفاده از امكانات موجود و ارائه نظارت
كارشناسي براي خريد يا سفارش خريد آنها.
 )18ساخت راهنما براي دانشجويان و اساتيد جهت استفاده از سامانههاي اسكاي روم ،الگ بوک و نويد و ساير سامانههاي مورد استفاده.
 )19نصب و راه اندازي سخت افزار مورد نياز كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرمافزارهاي مورد نظر.
 )20پيگيري ساير وظايفي كه بعداٌ حسب مقتضات محول ميگردد.
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