
 

  کیمطالعات و توسعه آموزش علوم پزششرح وظایف بخش های مختلف مرکز 
 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

 

 استعداد درخشان

:شرح وظایف  

 تشکیل جلسات کمیته کارشناسی جهت تدوین پیش نویس آئین نامه ها

 برنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پیگیری مصوبات

 ابالغ آئین نامه های مصوب به مراجع ذیربط

 براساس شاخص های عملکرد  بودجه بندی و تخصیص اعتبارات برای پرورش و حفظ استعدادهای درخشان و نخبگان علمی

 دانشگاه بازدید از دفاتر استعدادهای درخشان و نظارت و ارزیابی برنامه های اجرا شده برای استعدادهای درخشان در سطح 

 معرفی دانشجویان واجد شرایط استفاده از آئین نامه های مربوط به استعدادهای درخشان به مراجع ذیربط

 

موزشیآبرنامه ریزی    

 شرح وظایف:

  

    ه ریزی استراتژیک و عملیاتی مرکزهماهنگی برگزاری جلسات تدوین برنام  
برنامه استراتژیک و عملیاتی مرکزپایش اجرای      
و طرح درس برای گروه های آموزشی تدوین طرح دوره مشارکت در     
تایید برنامه های آموزشی پیشنهادی و جدید )طرح دوره، برنامه رشته تحصیلی     
  وزشی و اصالح فرآیند های آموزشیمشارکت در تدوین مداخالت آم   

یابی برنامه ها و مداخالت آموزشیپایش و ارزش     
    آموزشی در مرکز مهارتهای بالینی و پایش و ارزشیابی برنامه ها همکاری در تدوین برنامه های   
یل کمیته های برنامه ریزی آموزشیهماهنگی با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها برای تشک     
    بروز رسانی صفحه وب واحد برنامه ریزی آموزشی   
رشته های مختلف ازنگری کوریکولومتدوین فلوچارت نحوه مشارکت مرکز در پایش و ب     
مختلف ترجیحا به صورت جمع آوری و تهیه بانک اطالعاتی طرح درس ها، طرح دوره ها و برنامه های آموزشی دانشکده های    

       الکترونیکی  
   بسط همکاری با سایر دانشگاه های کشور در خصوص برنامه ریزی اموزشی    
 وم های آموزشی و برنامه های راهبردی رشته های تخصصی و تحصیالت تکمیلی مکاتبه و پیگیری روند پیاده سازی کوریکول   

   از دانشکده ها   

 

 

واحد آموزش پاسخگو    

:شرح وظایف   

های آموزشی در راستاي پاسخگویي به نیازهاي واقعي جامعه بازنگری و تدوین کوریکولوم  

های انجام شده نیازسنجيتدوین و بازنگری طرح دوره وطرح دروس باتوجه به   

 توسعه برنامه توانمند سازي اعضاي هیأت علمی در خصوص آموزش پاسخگو



هاي کاربردي بر اساس نیازهاي جامعه و ازتقاء سالمت توسعه پژوهش  

 انجام پژوهش و تالیف درارتباط با آموزش پزشکي پاسخگو

 آموزش همگانی جهت پیشگیری از بیماری

مت در جامعه از طریق همگانی کردن علمایجاد و افزایش سواد سال  

های مرتبط با نیازهای جامعه انجام آموزش  

دهند قابل دسترس شدن مرکز ارائه خدمات بهداشتی برای مردم که در این مراکز دانشجویان خدمات بهداشتی ارائه می  

ی امکان پذیر نیستایجاد توانایی های الزم برای دانشجویان که در داخل دانشگاه و بیمارستانهای آموزش  

 ایجاد توانایی های الزم برای دانشجویان جهت تعامل هرچه بهتر با جامعه

 ارتباط و همکاری بین دانشگاه ،دولت و جامعه

 ارتقاء كیفیت آموزش پزشكي در راستای استانداردها

 توانمند سازي نیروي انساني موجود در جهت تامین سالمت جامعه

ات، براي دستیابي به استانداردها ی کشوری در عرصههاي ارائه خدم ارتقاء شاخص  

هاي بومي ودستورالعمل درمان تدوین رفرنس بیماري  

 توسعه فضاهای آموزش در عرصه جهت دانشجویان

 تجهیز مراکز آموزش در عرصه

 

 واحد ارزشیابی

:شرح وظایف  

 تشکیل ساختار و سیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده ها و گروههای آموزشی

هیئت علمی و کارشناسان عضو کمیته ارزشیابی تدوین فرم های ارزشیابی با توجه به نظر اعضاء محترم  

 تدوین روشهای ارزشیابی با توجه به نظر اعضاء کمیته ارزشیابی

 جمع بندی اطالعلت ارزشیابی دانشکده ها و تجزیه و تحلیل علمی داده ها

ع ذیصالح در صورت نیازانعکاس نتایج استخراج شده ارزشیابی به مراج  

 انعکاس نتایج ارزشیابی به اعضاء محترم هیئت علمی

 تفسیر و توصیف نتایج ارزشیابی و ارزش گذاری روی نتایج

 پژوهش در خصوص مباحث ارزشیابی

 کمک به مدیران در تصمیم گیری های آموزشی و برنامه های استراتژیک درازمدت

برنامه های اینترنتی جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی در ارزشیابی اساتیدایجاد روش های نوین ارزشیابی از طریق   

 

 

 واحد پژوهش در آموزش:

   شرح وظایف:
     فزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه پژوهش در آموزش پزشکیا  
ارتقاء مهارت های پژوهشی اساتید و دانشجویان   
  جهت دهی پژوهش های اعضای هیأت علمی به سمت ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی آنان  
  هدایت پژوهش های دانشجویی در راستای سیاست های ارتقای سالمت جامعه  
  تعیین اعضای کمیته پژوهش در آموزش  
  تنظیم و برگزاری شوراهای پژوهش در آموزش 
مراجعین محترم حوزه پژوهش در آموزش تعیین روند و فرآیندهای مرتبط با    



اطالع رسانی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در مورد فعالیت ها و برنامه های واحد پژوهش در آموزش    

تعیین محورها و اولویت های پژوهش در آموزش بر اساس نیازها    

پژوهش در آموزشکارشناسی طرحهای تحقیقاتی براساس دیدگاه علمی از طریق طرح در کمیته      

  نظارت بر حسن اجرای طرحهای تحقیقاتی   
      تعیین اولویت های تحقیقات آموزشی در دانشگاه   

ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری در بین اساتید و دانشجویان     

ندارائه مشاوره های پژوهشی به اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان عالقه م     

هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی     

 

 واحد توانمند سازی

 وظایف:

های ریزی، اجرا و نظارت بر فعالیتهای توانمندسازی مدرسین را در زمینه واحد آموزش اساتید مسوولیت سازماندهی، برنامه  

 اصول و مبانی آموزش پزشکی؛

ای؛ های آموزشی و مشاوره مهارت  

ای در آموزش؛ رفتار حرفهاخالق و   

؛رهبری و مدیریت تغییر آموزشی  

هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی     

 

ومشارکت آموزشی دانشجویان واحد توانمند سازی  

 شرح وظایف:

های مختلف آموزشیشناسایي و جذب دانشجویان عالقه مند به فعالیت در حوزه   

و اجراي پروژه ها و طرح هاي توسعه اي آموزشي دانشجویيبرنامه ریزي به منظور ترویج   

تشویق و تقدیر از دانشجویان فعال در زمینه ارائه ایده نوآورانه، فرایند آموزشي و پژوهش در آموزش از طریق برگزاري جشنواره 
 ها و سمینارهاي آموزشي دانشجویي

دفاتر توسعه در حوزه آموزش پزشكيترغیب به تعامل هر چه بیشتر دانشجویان با اساتید و مدیران   

 نظارت و پایش مشاركت كارگروه هاي دانشكده ها و كمیته دانشجویي توسعه آموزش دانشگاه در امر ارتقاء كیفیت آموزش

 

آموزش بالینی و اعتباربخشیواحد  

 شرح وظایف:

   نظارت بر واحد آموزش بالیني و حسن انجام كار

آموزش پزشكي بیمارستانبرنامه ریزي براي ارتقاء كیفیت   

 پایش مستمر عوامل موثر بر كیفیت آموزش و ارائه باز خورد الزم به مراجع ذیربط

آموزشي هدایت و نظارت بر برنامه ریزي سالیانه فعالیت هاي آموزشي و پژوهشي بخش هاي  

عملهاي  نظارت بر حضور فعالیت اعضاء هیات علمي در بخش هاي آموزشي ، درمانگاه و اتاق   

 استانداردهای اعتباربخشی اعالم شده از سوی وزارت متبوع  بررسی

 هماهنگ سازی و اماده سازی واحد های مورد نظر جهت اجرای اعتباربخشی

ارائه آموزش و مشاوره پیرامون مراحل اعتباربخشی و اجرای خود ارزیابی از طریق جلسات ادواری، شبکه های اطالع رسانی و 
 یابازدیدهای دوره ای



 بررسی و جمع اوری فرم های خود ارزیابی و انجام اصالحات الزم

 تنظیم گزارشات خود ارزیابی و ارائه آن به وزارت به صورت مکاتبه ای یا از طریق سامانه معرفی شده

 یتعامل با گروه های ارزیاب بیرونی، فراهم سازی مقدمات و آماده سازی واحد ها به منظور اجرای مرحله ارزیابی بیرون

 بررسی نتایج اعتباربخشی و همراهی با گروه ها به منظور ارتقاء وضعیت متناسب با استانداردها

 

طرح های  توسعه ای  واحد  

:شرح وظایف    

اي در آموزشهاي توسعهدریافت، داوري، و تصویب طرح  

هاي دانش پژوهي آموزشي اعضاي هیات علمي دانشگاهدریافت، داوري و امتیازدهي فعالیت  

هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي دانشگاهبررسي و داوري طرح  

اي به منظور ایجاد تغییرات مثبت در شرایط و محیط هاي توسعهكمك به اعضاي هیات علمي براي تهیه، تدوین و اجراي طرح
 آموزش واحد تابعه

ايهاي توسعههاي نحوه آشنایي با تدوین و داوري طرحبرگزاري كارگاه  

اي در آموزشهاي توسعهترغیب اعضاي هیئت علمي دانشگاه جهت حمایت از طرح  

ايهاي توسعهارائه مشاوره به اعضاي هیات علمي در حوزه طرح  

هاها و بیمارستانارتقاء عملكرد مشاوران واحد با جذب و آموزش افراد عالقه مند به ویژه مدیران دفاتر توسعه دانشكده  

 

 




