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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

 معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

و توسعه آموزش علوم مرکز مطالعات شرح وظایف 

 دانشگاه پزشکی
 

 

 

 

 

 
در یکصد و پنجاهمین جلسه شورای آموزش دانشگاه مورد بازنگری و  شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 تصویب قرار گرفت.
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

 مقدمه

کانون های تفکر و نوآوری در راستای  ( به عنوانEDCمراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی )

ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور راه اندازی  ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه

مرکز مطالعات و توسعه آموزش شده و فعالیت های متنوعی را در راستای رسالت و اهداف خود انجام می دهند. 

ی تربت حیدریه نیز در راستای این هدف مهم، اقدام به تهیه و تدوین شرح وظایف  علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشک

شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، بر اساس شرح وظایف ابالغی نموده است. 

ی وم پزشکمرکز مطالعات وزارت متبوع، سنجه های استانداردهای اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش عل

در یکصد و پنجاهمین جلسه شورای آموزش و بهره گیری از تجارب سایر دانشگاه و افراد صاحب نظر تدوین و 

 دانشگاه مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت.

 تعاریف -1ماده  

  منظور از مرکز مطالعات در این آئین نامه؛

و دفتر توسعه؛ دفتر  ((Education Development Center,EDCمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 است. (Education Development Office,EDOتوسعه آموزش دانشکده ها )

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مراکز اصلی های فعالیت و وظایف-2 ماده

 آموزشی شورای از اعم دانشگاه گذار سیاست نهادهای آموزشی های سیاست سازی تصمیم در مشارکت  -1

 شگاه.دان امناء تأهیو  رئیسه تأهی دانشگاه، شورای  دانشگاه،

 کالن های سیاست و ها برنامه کردن عملیاتی و ریزی برنامه برای دانشگاه آموزشی معاون به مشاوره ارائه -2

 .دانشگاه آموزشی

 .دانشگاه پژوهشی و آموزشی شورای جلسات در فعال شرکت و عضویت -3

 اه و وزارت متبوع.دانشگ سطح در آموزشی گیرندگان تصمیم به ها فعالیت گزارش ارائه -4

دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تبادل تجربیات، اطالعات و بهره مندی از پتانسیل های EDC با همکاری -5

 موجود در هر مرکز.
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 مدیریت و رهبری و  مشاوره ارزشیابی، تدریس، روش  زمینه در آموزشی نوآورانه های برنامه مدیریت و طراحی -6

 یارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.اخت محدوده در

 .یالملل بین و ملی سطح در پزشکی علوم حوزه در نوآورانه های برنامه انتشار و معرفی ارزشیابی،  پایش،    -7

 .علمی تأهی اعضاء آموزشی نیازسنجی -8

پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی،  علوم آموزش مختلف های حیطه در علمی تأهی اعضای توانمندسازی -9

 سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشگاه.

ها  و واحدهای توسعه آموزش بیمارستان (EDOا )ه دانشکده توسعه دفاتر هدایت و حمایت سازی، توانمند -10

 در اجرای وظایف و برنامه های مربوطه.

 ، بیمارستان ها و گروهها دانشکده موزشی دانشگاه،آ معاونین از اعم دانشگاه آموزشی مدیران توانمندسازی  -11

 های آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت آموزشی.

 .های علوم پزشکی برنامه ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاه-12

 .دانشجو و استاد درسی، برنامه ارزشیابی اجرای در مشارکت و مشاوره طراحی، -13

 بخشی مراکز آموزشی دانشگاه. مشارکت در اعتبار و مشاوره طراحی،  -14

  .اه بیمارستان آموزش توسعه واحدهای و ها دانشکده آموزش توسعه دفاتر های فعالیت و عملکرد ارزشیابی -15

 .شده تصویب های پروژه اجرای از حمایت و دانشگاه آموزش در پژوهش های اولویت تعیین -16

های مشورتی دانشجویی، استعدادهای درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره  کمیته کردن فعال و ایجاد  -17

 ضوابط و مقررات مربوطه. گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق با

 ایجاد دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش در مرکز مطالعات  -18

 استقرار و پیشبرد بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش  -19

فعال هستند، با مشارکت آنان انجام خواهد  EDO که دارایکده هایی در دانش 2وظایف مندرج در ماده  :1تبصره 

 شد.
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 در دانشگاه آموزشی معاونت مجموعه زیر در دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز  :2تبصره 

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز های سیاست راستای

 .نماید می فعالیت

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی توسط معاون آموزشی دانشگاه منصوب می گردد. مدیر  :3تبصره 

 دانشکده هاوظایف و فعالیت های اصلی دفاتر توسعه آموزش  -3ماده 

 دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط شده ابالغ های سیاست اساس بر آموزشی های برنامه اجرای  -1

 مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده. ارائه -2

 .دانشکده آموزشی شورای جلسات در فعال شرکت و عضویت -3

سایر دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات، اطالعات و بهره مندی از  EDO با همکاری -4

 .پتانسیل های آنان

 .ها بیمارستان آموزش توسعه واحد های فعالیت و عملکرد بر نظارت و پایش -5

 دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده. EDC به عملکرد گزارش ارائه -6

 .دانشکده سطح در نوآورانه های برنامه انتشار و معرفی ارزشیابی، پایش، -7

 .EDC حمایت با نوآورانه های برنامه اجرای برای  علمی تأهی اعضای از حمایت و سازی توانمند -8

 .EDC به گزارش ارائه و مربوطه دانشکده علمی تأهی اعضاء آموزشی نیازسنجی -9

 نیازسنجی، نتایج اساس بر پزشکی علوم آموزش مختلف های حیطه در علمی تأهی اعضای توانمندسازی -10

 .EDC مشارکت با دانشکده آموزشی های اولویت و ها سیاست

 .مربوطه دانشکده های آزمون تحلیل و ارزشیابی نظارت،  -11

 .EDC ا حمایتب EDC اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و-12

 کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده.ایجاد -13

 می فعالیت ها دانشکده آموزشی معاونین نظر زیر ها دانشکده آموزش توسعه دفاتر ساختاری نظر از: 1تبصره

 .نمایند
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 و دانشگاه وظایف دفاتر توسعه دانشکده ها تا زمان کسب توانمندی های الزم، توسط مرکز مطالعات: 2تبصره

 یو پرستاری و مای پزشکی دانشکده توسعه دفاتر توسط آموزشی های بیمارستانآموزش  توسعه واحدهای وظایف

 .شد خواهد انجام

 ،مطالعات مرکز مدیر هماهنگی با و دانشکده آموزشی معاون پیشنهاد به دانشکده توســعه دفتر مدیر:  3تبصره

 .گردد می منصوب دانشکده رئیس توسط
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 تفصیلی واحدها و کمیته های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهشرح وظایف 

 واحد توانمندسازی اساتید

 تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات -1

 ایجاد کمیته توانمندسازی اساتید  -2

 برگزاری جلسات منظم کمیته توانمند سازی  -3

 ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات -4

انجام نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی، تحلیل نتایج نیاز سنجی و تدوین گزارش تحلیل نیاز  -5

 سنجی

توانمندسازی اعضای هیأت علمی در حیطه های مختلف آموزش پزشکی بر اساس نتایج   -6

 اولویت های آموزشی دانشگاه نیازسنجی، سیاست ها و

توانمندسازی اعضای هیأت علمی جدید الورود بر اساس شیوه نامه اجرایی توانمندسازی آموزشی  -7

اعضای هیأت علمی جدید الورود وزارت متبوع و برنامه جامع توانمندسازی اعضای هیأت علمی 

 مصوب شورای آموزشی دانشگاه 

م از معاون آموزشی دانشگاه، دانشکده ها، بیمارستان ها و توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه اع -8

 گروه های آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت آموزشی

جلب مشارکت حداکثری اعضای هیأت علمی در برنامه های توانمند سازی؛ اطالع رسانی در وب  -9

 سایت، شبکه های اجتماعی مجازی و ...

 دوین گزارش مربوطهارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده و ت -10

همکاری با سایر واحدهای مرکز مطالعات و بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش در راستای  -11

 برگزاری دوره های توانمندسازی بر اساس نیاز واحد/بسته مربوطه مربوطه

 تعامل با دانشگاه های کالن منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی -12

 یانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد توانمندسازی اساتیدارائه گزارش سال -13

 بروز رسانی اطالعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات -14
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 واحد ارزشیابی

 تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات -1

 ایجاد کمیته ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی  -2

 برگزاری جلسات منظم کمیته ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی  -3

 ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات -4

 انجام ارزشیابی کمی و کیفی اساتید -5

 ج ارزشیابی و ارزش گذاری نتایجتفسیر و توصیف نتایتجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی،  -6

 ارائه بازخورد به اساتید در خصوص نتایج ارزشیابی -7

 گزارش نتیجه ارزشیابی اساتید به امور  هیأت علمی دانشگاه -8

 ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به روسای دانشکده ها -9

نتایج هماهنگی با واحد توانمندسازی اساتید جهت برگزاری دوره های آموزشی متناسب با  -10

 ارزشیابی

برگزاری جلسات با اعضای هیأت علمی دانشکده ها و دریافت نظرات و پیشنهادات در خصوص  -11

 فرآیند و نتایج ارزشیابی

در حوزه ارزشیابی و  برنامه ریزی جهت اجرای طرح های تحقیقاتی  پژوهشی اولویت های تدوین -12

 در این حوزه

 اساتید شیابیارز ابزارهای و ها روش مداوم بهبود و بازنگری -13

 انجام ارزشیابی اساتید مشاور -14

  آموزشی در راستای ارتقاء ارزشیابی اساتید برنامه ریزی های در روسای دانشکده ها به مشاوره   -15

 همکاری با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش در زمینه های مربوطه -16

 و هم افزایی تعامل با دانشگاه های کالن منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات -17

 ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد ارزشیابی -18

 بروز رسانی اطالعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات -19
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 واحد برنامه ریزی درسی

 استراتژیک مرکز مطالعات تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه -1

 ایجاد کمیته برنامه ریزی درسی  -2

 برگزاری جلسات منظم کمیته برنامه ریزی درسی -3

 ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات -4

ده درسی دانشکهماهنگی با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها برای تشکیل کمیته های برنامه ریزی  -5

 ها

 توانمند سازی دانشکده ها و گروه های آموزشی در تدوین، بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی  -6

برگزاری جلسات منظم با دانشکده یا گروه های آموزشی جهت ارائه مشاوره و هدایت و حمایت فنی  -7

 دانشکده ها و گروه های آموزشی

 د به گروه ها و دانشکده هانظارت بر دانشکده ها و گروه های آموزشی و ارائه بازخور -8

هماهنگی با واحد توانمندسازی اساتید جهت برگزاری دوره های آموزشی متناسب با نیازهای واحد  -9

 برنامه ریزی درسی

 مشاوره در تدوین طرح دوره ها، طرح درس ها، الگ بوک، پورتفولیو و... -10

درس برای اعضای هیأت  تأیید طرح دوره ها/ طرح درس ها و صدور گواهی ارائه طرح دوره/ طرح -11

 علمی

 تهرش کوریکولوم بازنگری و/ یا تدوین در واحد برنامه ریزی درسی مشارکت نحوه فلوچارت تدوین  -12

 مختلف های

 های جدید در دانشگاههای آموزشی برای راه اندازی رشتهمشارکت در تدوین و بازبینی برنامه -13

  آموزشی های فرآیند اصالح و آموزشی مداخالت تدوین در مشارکت -14

در حوزه برنامه ریزی درسی و  برنامه ریزی جهت اجرای طرح های  پژوهشی اولویت های تدوین -15

 تحقیقاتی در این حوزه

از طریق تعامل با واحد آموزش  انطباق برنامه های درسی با نیازهای جامعهبرنامه ریزی جهت  -16

 پاسخگو و  بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش

جهت طراحی دروس جدید و رشته های جدید تحصیلی متناسب با نیاز های جامعه از  برنامه ریزی -17

 طریق تعامل با واحد آموزش پاسخگو و بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش 

 برنامه ریزی درسی حوزه در ها بیمارستان و ها دانشکده توسعه دفاتر عملیاتی ی برنامه پایش -18

 و طرح درس در وب سایت مرکز درج راهنماهای تدوین طرح دوره -19
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 ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد برنامه ریزی درسی -20

 تعامل با دانشگاه های کالن منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی -21

 مطالعاتبروز رسانی اطالعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز  -22

 

 واحد پژوهش در آموزش

 تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات -1

 ایجاد کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات  -2

 برگزاری جلسات منظم کمیته پژوهش در آموزش -3

 مدیر مرکز مطالعاتارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به  -4

 تعیین اولویت های پژوهش در آموزش با استفاده از روش های علمی -5

برنامه ریزی جهت پیاده سازی فعالیت های بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش در قالب  -6

طرح های پژوهش در آموزش از طریق تعامل با مسئوالن بسته های طرح تحول و نوآوری در 

 آموزش

هت انتشار اولویت های پژوهش در آموزش و اجرای طرح های پژوهشی بر اساس برنامه ریزی ج -7

 اولویت ها

 فزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه پژوهش در آموزشبرنامه ریزی جهت ا -8

 در پژوهش واحد های برنامه و ها فعالیت مورد دراساتید، دانشجویان و محققان  رسانی به اطالع -9

 آموزش

  مشاوره برای تدوین و اجرای طرح های پژوهش در آموزش ارائه -10

 انجام داوری و تصویب طرح های پژوهش در آموزش در کمیته پژوهش در آموزش -11

 حمایت از اجرای طرح های مصوب پژوهش در آموزش -12

 های تحقیقاتی نظارت بر حسن اجرای طرح -13

 آموزشی دانشگاه بکار گرفتن نتایج پژوهش ها در برنامه ریزی های کالن و مدیریت  -14

ارائه مشاوره و راهنمایی به محققان جهت ارسال طرح ها به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش  -15

 پزشکی وزارت متبوع )نصر(

 تعامل با دانشگاه های کالن منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی -16

 بخشی واحد پژوهش در آموزشارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار  -17

 بروز رسانی اطالعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات -18
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 واحد دانش پژوهی آموزشی

 تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات -1

 ایجاد کمیته دانش پژوهی آموزشی دانشگاه  -2

 اری جلسات منظم کمیته دانش پژوهی آموزشیبرگز -3

 ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات -4

 تعیین اولویت های طرح های نوآورانه آموزشی -5

برنامه ریزی جهت پیاده سازی فعالیت های بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش در قالب  -6

 ی از طریق تعامل با مسئوالن بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزشطرح های نوآورانه آموزش

 برنامه ریزی جهت حمایت از طرح های نوآورانه آموزشی -7

انجام طرح های دانش فزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه برنامه ریزی جهت ا -8

 پژوهی آموزشی

 دانش پژوهی واحد های برنامه و ها فعالیت وردم دراساتید، دانشجویان و محققان  رسانی به اطالع -9

برگزاری کارگاه های آشنایی با جشنواره شهید مطهری، شیوه انجام طرح های دانش پژوهی و  -10

 نحوه امتیاز دهی آن در ارتقاء مرتبه صاحب یا صاحبان فرآیندهای آموزشی

 ( MEDED)  ارت بهداشتسامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی وزبرگزاری کارگاه آشنایی با  -11

 به سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت یارسال یو نظارت بر طرح ها تیریمد -12

(MEDED ) طرح ها یو داور 

 کمیته دانش پژوهی تشکیل از قبل نواقص پیگیری و پژوهی دانش مستندات کارشناسی -13

 یعلم أتیه یاعضا یدانش پژوه ازاتیو محاسبه امت یدانش پژوه تهیجلسات کم لیتشک -14

 ارتقاء مرتبه یمتقاض

ارسال صورتجلسات امتیازات دانش پژوهی اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه به کمیته  -15

 دانش پژوهی کالن منطقه

 یدانش پژوه یطرح ها یابیاجرا و ارزش ن،یجهت تدو و دانشجویان دیمشاوره به اسات ارائه -16

ارائه مشاوره و راهنمایی به محققان جهت ارسال طرح ها به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش  -17

 پزشکی وزارت متبوع )نصر( 

 تعامل با دانشگاه های کالن منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی -18

 پژوهیارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد دانش  -19

 بروز رسانی اطالعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات -20
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی کمیته متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات -1

 غی وزارت متبوعایجاد کمیته دانشجویی توسعه آموزش منطبق با آیین نامه ابال -2

 تدوین و تصویب آیین نامه داخلی کمیته دانشجویی توسعه آموزش -3

 برگزاری جلسات منظم کمیته دانشجویی توسعه آموزش -4

 ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی کمیته به مدیر مرکز مطالعات -5

 ی قمند به فعالیت در حوزه های مختلف آموزشعالشناسایی و جذب دانشجویان  -6

 برنامه ریزی به منظور ترویج و اجرای پروژه ها و طرح های توسعه ای آموزشی دانشجویی  -7

 برنامه ریزی جهت مشارکت گسترده دانشجویان در جشنواره ایده های نوآورانه دانشجویی -8

آموزشی و  های ، فرایندآموزشی تشویق و تقدیر از دانشجویان فعال در زمینه ارائه ایده نوآورانه -9

جشنواره دانشگاهی ایده های نوآورانه دانشجویی)فراخوان، در آموزش از طریق برگزاری پژوهش 

 دریافت ایده ها، داوری، انتخاب ایده های برتر و تقدیر از صاحبان ایده های برتر دانشگاهی(

 آموزشی دانشجویان برتر طرح ها و ایده های نوآورانه نتایج از  زمینه سازی برای بهره گیری -10

 ومعل به تعامل هر چه بیشتر دانشجویان با اساتید و مدیران دفاتر توسعه در حوزه آموزشترغیب   -11

 پزشکی 

انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی از طریق کمیته  ،انتقال مشکالت -12

 متبوعمشورتی به سطوح مدیریت کالن آموزشی دانشگاه و وزارت 

 مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشیایجاد فرهنگ مشارکت و احساس  -13

علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء ه، بستر سازی برای تعامل آگاهان -14

 برنامه های آموزشی

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت مرکزی دانشجویی کمیته با همکاری -15

 در وزارت پزشکی علوم آموزش در نوآوری  تحول های بسته سازی پیاده در فعال مشارکت -16

 دانشگاه مطالعات مرکز های فعالیت چارچوب

 عهتوس و مطالعات مرکز واحدهای با دانشجویی کمیته بین مستمر ارتباطی ها زمینه و کانال ایجاد -17

 آموزشی فرایندهای کلیه توسعه و اصالح بهبود، منظور به پزشکی آموزش

 منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزاییتعامل با دانشگاه های کالن  -18

ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی کمیته دانشجویی توسعه  -19

 آموزش
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 بروز رسانی اطالعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات -20

 

 واحد آموزش پاسخگو

 ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعاتتدوین، اجرا، پایش و  -1

 ایجاد کمیته آموزش پاسخگو -2

 برگزاری جلسات منظم کمیته آموزش پاسخگو -3

 ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات -4

نوآوری در آموزش از طریق تعامل  همکاری جهت پیاده سازی فعالیت های بسته های طرح تحول و -5

 با مسئوالن بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش

 آموزش پاسخگو یطرح ها یابیاجرا و ارزش ن،یجهت تدو و دانشجویان دیمشاوره به اسات ارائه -6

 تعیین و جامعه نیازهای ارزیابی و شناسایی در خدمات عرضه نظام و آموزشی نظام فعال مشارکت -7

 ها اولویت

 خدمات عرضه نظام سطوح کلیه در آموزشی نظام حضور -8

 منظور به خدمات عرضه در ها نوآوری ارائه خدمات، عرضه نظام اصالح در آموزشی نظام مشارکت -9

 نیازها تأمین

 سنتی آموزشی مرزهای از شدن دور و آموزشی های استراتژی بازنگری -10

 قطری از جامعه واقعی نیازهای به پاسخگویی راستای در آموزشی هایکوریکولوم تدوین و بازنگری -11

 درسی ریزی برنامه واحد با تعامل

 با تعامل طریق از شده انجام هاینیازسنجی به باتوجه دروس وطرح دوره طرح بازنگری و تدوین -12

 درسی ریزی برنامه واحد

 پاسخگو آموزش خصوص در علمی هیأت اعضای سازی توانمند برنامه توسعه -13

 سالمت ازتقاء و جامعه نیازهای اساس بر کاربردی هایپژوهش توسعه -14

 پاسخگو پزشکی آموزش با ارتباط در تألیف و پژوهش انجام -15

 دانشجویان و اساتید طریق از بیماری از پیشگیری جهت همگانی آموزش -16

 علم کردن همگانی طریق از جامعه در سالمت سواد افزایش و ایجاد -17

 جامعه نیازهای با مرتبط هایآموزش انجام -18

 توسط خدمت ارائه جهت مردم برای آموزشی سالمت جامع خدمات ارائه مرکز شدن دسترس قابل -19

  دانشجویان
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 برای آموزشی های بیمارستان و دانشگاه داخل در که الزم های توانمندی ارتقاء و ایجاد -20

 .نیست پذیر امکان دانشجویان

 جامعه با بهتر هرچه تعامل جهت دانشجویان برای الزم های توانایی ایجاد -21

 جامعه با عمومی و دولتی های بخش سایر دانشگاه، بین همکاری و ارتباط -22

  کشوری استانداردهای به دستیابی برای خدمات، ارائه هایشاخص ارتقاء -23

 درمان و دستورالعمل بومی هایبیماری رفرنس تدوین -24

 دانشجویان جهت عرصه در آموزش فضاهای تجهیز و توسعه -25

 آموزش پاسخگو حوزه در ها بیمارستان و ها دانشکده توسعه دفاتر عملیاتی ی برنامه پایش -26

 تعامل با دانشگاه های کالن منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی -27

 ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد آموزش پاسخگو -28

 و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعاتبروز رسانی اطالعات واحد در وب سایت  -29

 

 واحد ارزیابی دانشجو

 تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات -1

 ایجاد کمیته ارزیابی دانشجو  -2

 برگزاری جلسات منظم کمیته ارزیابی دانشجو -3

 عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه -4

برنامه ریزی جهت پیاده سازی فعالیت های بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش در حوزه  -5

 آزمون ها از طریق تعامل با مسئوالن بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش

 برنامه ریزی جهت انجام طرح های پژوهشی در حوزه ارزیابی دانشجو -6

  اساتید توانمندسازی واحد همکاری با اساتید در زمینه طراحی انواع آزمون ها زیتوانمندسا -7

 دانشجویان ارزیابی با ارتباط در آموزشی های نامه شیوه و ها بسته تدوین -8

 ها با همکاری دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها آزمون کمی و کیفی تحلیل -9

 دروس های آزمون انواع آزمون ها از جمله کیفیت ارتقاء راستای در علمی هیأت اعضای به مشاوره -10

 بالینی و نظری

 اساتید به نتایج ارائه و افزار نرم طریق از ای گزینه چهار سواالت تحلیل و تجزیه -11

 دانشجو ارزیابی روش های دستورالعمل و برنامه تدوین -12

 نیاز مورد های بوک الگ تهیه بر نظارت -13
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

  آسکی های آزمون برگزاریمقدمات و مشاوره های الزم جهت  سازی فراهم -14

 آنها رفع برای تالش و ها دانشکده در ها آزمون موجود مشکالت بررسی -15

 مجازی و حضوری غیر های آزمون ویژه به ها آزمون کیفیت ارتقای -16

 ها دانشکده در ها آزمون مشورتی و اجرایی کمیته عملکرد و تشکیل بر نظارت -17

 مشورتی و اجرایی های کمیته محوریت با بالینی و نظری های آزمون کلیه برگزاری بر نظارت -18

 ها دانشکده در ها آزمون

 ها آزمون حوزه در ها بیمارستان و ها دانشکده توسعه دفاتر عملیاتی ی برنامه پایش -19

 دانشجویان ارزیابی مختلف های روش توسعه و ارتقا زمینه در کاربردی های پژوهش انجام -20

 دانشجو ارزیابی موجود وضعیت تعیین -21

 ارتقای برای استراتژیک هدفی عنوان به گروه در دانشجو ارزیابی عملکرد ارتقای برنامه تدوین -22

 آموزش

 ارزیابی دانشجو یطرح ها یابیاجرا و ارزش ن،یجهت تدو و دانشجویان دیمشاوره به اسات ارائه -23

 تعامل با دانشگاه های کالن منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی -24

 گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد ارزیابی دانشجوارائه  -25

 بروز رسانی اطالعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات -26

 

 واحد آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد

 اتژیک مرکز مطالعاتتدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استر -1

 ایجاد کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد  -2

 برگزاری جلسات منظم کمیته آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد -3

 ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات -4

در حوزه  برنامه ریزی جهت پیاده سازی فعالیت های بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش -5

آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد از طریق تعامل با مسئوالن بسته های طرح تحول و نوآوری در 

 آموزش

یادگیری، برنامه ریزی درسی، ارزیابی دانشجو،  -تدوین برنامه جامع توسعه روش های یاددهی -6

 ارزشیابی، راهنمایی و مشاروه دانشجو مبتنی بر شواهد 

اساتید از طریق تعامل با واحد  برایپزشکی مبتنی بر شواهد آموزش های برگزاری کارگاه -7

 توانمندسازی اساتید و واحد دانش پژوهی 
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

 آموزش پزشکیبه عنوان اساس  جدیدهای های پژوهشجستجو، ارزیابی نقادانه و کاربرد یافته -8

ی مورد علوم پزشکی در راستای ارتقاء شواهد علمی در حوزه ها های مرتبط با آموزشانجام پژوهش -9

 نیاز آموزش دانشگاه

گزارش منظم و ساختارمند نتایج مطالعات مختلف انجام گرفته در زمینه عملکرد مبتنی بر شواهد  -10

 ریزی هاعلوم پزشکی برای برنامهآموزش  مختلف های حیطه در

برنامه ریزی در راستای پیاده سازی فرآیند های برتر کشوری جشنواره شهید مطهری در دروس  -11

 مربوطه 

انجام طرح های فزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه برنامه ریزی جهت ا -12

 آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد

آموزش  واحد های برنامه و ها فعالیت مورد دراساتید، دانشجویان و محققان  رسانی به اطالع -13

 پزشکی مبتنی بر شواهد

 آموزش پزشکی مبتنی بر شواهددر خصوص  و دانشجویان دیمشاوره به اسات ارائه -14

 تعامل با دانشگاه های کالن منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی -15

ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد آموزش پزشکی مبتنی  -16

 بر شواهد

 ت مرکز مطالعاتبروز رسانی اطالعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سای -17

 

 

 واحد طرح های توسعه ای

 تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات -1

 ایجاد کمیته طرح های توسعه ای  -2

 برگزاری جلسات منظم کمیته طرح های توسعه ای -3

 مدیر مرکز مطالعاتارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به  -4

برنامه ریزی جهت پیاده سازی فعالیت های بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش در حوزه  -5

 طرح های توسعه ای از طریق تعامل با مسئوالن بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش

 ای در آموزش های توسعهدریافت، داوری، و تصویب طرح -6

ای به منظور ایجاد های توسعهتهیه، تدوین و اجرای طرحکمک به اعضای هیات علمی برای  -7

 تغییرات مثبت در شرایط و محیط آموزش واحد تابعه 
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

از طریق تعامل با واحد  ایهعهای توسهای نحوه آشنایی با تدوین و داوری طرحبرگزاری کارگاه -8

  توانمندسازی اساتید

 ای در آموزش توسعه هایاز طرح انجامت علمی دانشگاه جهت أترغیب اعضای هی -9

 ای های توسعهارائه مشاوره به اعضای هیات علمی در حوزه طرح -10

قمند به ویژه مدیران دفاتر توسعه الارتقاء عملکرد مشاوران واحد با جذب و آموزش افراد ع -11

 هاها و بیمارستاندانشکده

 افزاییتعامل با دانشگاه های کالن منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم  -12

 ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد طرح های توسعه ای -13

 بروز رسانی اطالعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات -14

 

 واحد استعدادهای درخشان

 برنامه استراتژیک مرکز مطالعاتتدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با  -1

 دانشگاه درخشان استعدادهای از حمایت ویژه کمیسیون ایجاد -2

 دانشگاه درخشان استعدادهای از حمایت ویژه برگزاری جلسات منظم کمیسیون -3

 ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات -4

های بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش در حوزه  برنامه ریزی جهت پیاده سازی فعالیت -5

 استعدادهای درخشان از طریق تعامل با مسئوالن بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش

 ی مربوطهتشکیل جلسات کمیته کارشناسی جهت تدوین پیش نویس آئین نامه ها -6

 یگیری مصوباتبرنامه ریزی و برگزاری جلسات شورای هدایت استعدادهای درخشان و پ -7

 ربط ابالغ آئین نامه های مصوب به مراجع ذی -8

 اطالع رسانی به دانشجویان در خصوص آیین نامه های مربوطه -9

 آنان شکوفایی جهت تالش و درخشان استعدادهای هدایت حمایت، جذب، شناسایی -10

 درخشان استعدادهای پرورش برای مناسب پژوهشی و آموزشی های برنامه و تسهیالت ایجاد -11

 پرورش برای مناسب پژوهشی و آموزشی های برنامه و امکانات ساختن برنامه ریزی جهت فراهم -12

 درخشان استعدادهای

 درخشان استعدادهای شرایط احراز جهت بیشتر تالش به درخشان استعداد غیر دانشجویان تشویق -13

 کشوری و داخلی های نامه آئین اساس بر درخشان استعدادهای دانشجویان از عضوگیری -14

 مکاتبات جهت موجود های نامه آیین مطابق درخشان استعداد شرایط حائز دانشجویان معرفی -15

 مربوطه اداری
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

  بودجه بندی و تخصیص اعتبارات برای پرورش و حفظ استعدادهای درخشان و نخبگان علمی -16

به مراجع معرفی دانشجویان واجد شرایط استفاده از آئین نامه های مربوط به استعدادهای درخشان  -17

 ذیربط

اعطای امتیاز خاص به دانشجویان برگزیده براساس آیین نامه استعداد درخشان وزارت بهداشت   -18

 ودرمان آموزش پزشکی

تعامل و همکاری نزدیک با سایر واحدها و کمیته های مرکز مطالعات به ویژه واحدهای المپیاد و  -19

 کمیته دانشجویی توسعه آموزش 

 ن منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزاییتعامل با دانشگاه های کال -20

 ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد استعداد درخشان -21

 بروز رسانی اطالعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات -22

 

 واحد المپیاد

 مه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعاتتدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنا -1

 ایجاد کمیته علمی المپیاد و کمیته های تخصصی در حیطه های مختلف المپیاد  -2

 ایجاد کمیته اجرایی المپیاد -3

 برگزاری جلسات منظم کمیته های علمی و اجرایی المپیاد -4

 ه مدیر مرکز مطالعاتارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد ب -5

 دانشجویی المپیادهای در شرکت برای شرایط واجد دانشجویان نام ثبت و رسانی اطالع -6

 مرحله دو در المپیادها در شرکت متقاضی دانشجویان سازی آماده آموزشی کارگاه های برگزاری -7

 پیشرفته و مقدماتی

المپیاد از جمله کارگاه های مربوط به برگزاری کارگاه های آموزشی برای اساتید جهت آشنایی با  -8

 شیوه طراحی سواالت المپیاد

های آموزشی مورد نیاز دانشجویان شرکت کننده  و کتاب لوح فشرده تهیه و جزوات تکثیر و چاپ -9

 در المپیاد

 معرفی برای دانشگاهی درون غربالگری آزمون های برگزاری زمینه در اقدام و هماهنگی  -10

 کشوردر کالن منطقه و های نهایی المپیاد  شرکت در آزمونن برتر جهت دانشجویا

ها و کمیته های مرکز مطالعات از جمله واحد استعدادهای درخشان و همکاری و تعامل با واحد -11

  کمیته دانشجویی توسعه آموزش
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 العات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مط

ر  به منظور عرصه المپیاد علمی کشو صاحب نام در دانشگاه های مطرح وبا برقراری ارتباط  -12

 تجارب آن ها استفاده از

 تعامل با دانشگاه های کالن منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی -13

 ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد المپیاد -14

 بروز رسانی اطالعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات -15

 

 

 

 

 
 


