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 مقدهم :

ظایف درون نامه شرح ومرکز مطالعات و توسعه و آموزش پزشکی و دفاتر توسعه دانشگاه در راستای ارتقای کیفی آموزش بر اساس آیین

نجام اهای کالن دانشگاه و رسالت حوزه معاونت آموزشی نامه کشوری در راستای سیاستنامه مصوب آییندانشگاهی همسو به آیین

به شورای پرستاری و پیراپزشکی و مراکز درمانی طبق مصو ،گیری دفاتر توسعه در دانشکده پزشکیه به شکلبا توج می نمایند.فعالیت 

وسعه با با توجه به ارتباط دفاتر ت .آیین نامه شرح وظایف تفکیک مرکز توسعه و دفاتر توسعه مصوب گردید71/90/7900آموزشی مورخ 

مشاوره و همراهی با دفاتر توسعه  ،ازی نقش مراکز توسط مرکز توسعه در حمایتبه منظور انجام شفاف س ،مرکز مطالعات و توسعه

شیوه نامه نظارت مرکز ،  71/90/7900شورای آموزشی و شورای عالی مرکز توسعه71/90/7900عالوه بر آیین نامه مصوب مورخ

تعریف گردید که در شورای عالی مرکز توسعه مورخ  ماده31مطالعات و توسعه و فعالیتهای دفاتر توسعه به شرح زیر در قالب 

معاون آموزشی دانشگاه و مدیر ، دفاتر توسعه  ،با حضور مسئولین دانشکده ها  ،71/77/7900و صورتجلسه دفاتر توسعه 71/90/7900

 .توسعه مصوب گردیده است  مطالعات ومرکز

ن آموزشی های کالز مطالعات و توسعه و دفاتر توسعه و تاکید بر اینکه سیاستمرک وظایف شرح خلیبا توجه به آیین نامه :  ۱ماده 

نظور این شیوه نامه به ملذا ، ها ایفای نقش نمایند آن سیاست همسو باتر توسعه از فرآیندهای اجرایی تدوین گردد و دفا EDCتوسط 

ز رکز توسعه بر روند شرح وظایف دفاتر توسعه دانشکده و مراکشفاف سازی فرایند کارها و نحوه فعالیت دفاتر توسعه و فرایند نظارت م

 .درمانی تبیین گردیده است 

 تعاریف  :۲ماده  

 توسعه دانشگاه علوم پزشکی جهرم مطالعات و منظور از مرکز توسعه در این شیوه نامه مرکز  مرکز توسعه :

دانشگاه علوم  و مطهری هپیمانیبیمارستان درمانی  و مراکز آموزشی ،پیراپزشکی ،دفاتر توسعه دانشکده های پزشکی : دفتر توسعه

 پزشکی جهرم است 



 : وظایف و فعالیت اصلی مرکز مطالعات و توسعه:  ۳ماده 

مشارکت در تصمیم سازی سیاست های آموزشی نهادهای سیاست گذار دانشگاه اعم از شورای آموزشی دانشگاه،  شورای                  -7

 ات امناء و هیات ممیزه دانشگاه .دانشگاه ، هیات رئیسه ، هی

ارائه مشاااوره به معاون آموزشاای دانشااگاه برای برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه ها و ساایاساات های کالن آموزشاای    -1

 دانشگاه. 

 عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه. -9

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

سیل های موجود       EDCهمکاری با  -1 شکی به منظور تبادل تجربیات ، اطالعات و بهره مندی از پتان شگاه های علوم پز دان

 در هر مرکز.

، ارزشااایابی ، مشااااوره  و رهبری و مدیریت در طراحی و مدیریت برنامه های نوآورانه آموزشااای در زمینه  روش تدری   -6

 محدوده اختیارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.

 پایش ،  ارزشیابی ، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی. -1

 نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی . -8

ضای هیات      -0 سازی اع ست ها و         توانمند سیا سنجی،  ساس نتایج نیاز شکی بر ا علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پز

 اولویت های آموزشی دانشگاه.

و واحدهای توسااعه آموزش بیمارسااتانها در اجرای   EDO) (توانمند سااازی ، حمایت و هدایت دفاتر توسااعه دانشااکده ها -79

 وظایف و برنامه های مربوطه.

شی    -77 سازی مدیران آموز شی در         توانمند ستان ها و گروههای آموز شکده ، بیمار شگاه ،دان شی دان شگاه اعم از معاونین آموز دان

 زمینه رهبری و مدیریت آموزشی.

 برنامه ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاههای علوم پزشکی -71

 طراحی ، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی ، استاد و دانشجو.  -79

 طراحی، مشاوره و مشارکت در اعتباربخشی مراکز آموزشی دانشگاه.    -74

 ارزشیابی عملکرد و فعالیت های دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها  و واحدهای توسعه آموزش بیمارستانها.       -71



 تعیین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه و حمایت از اجرای پروژه های تصویب شده.  -76

ن کمیته های مشااورتی دانشااجویی، اسااتعدادهای درخشااان و دانش آموختگان با هدف بهره گیری از  ایجاد و فعال کرد   -71

 نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه.

 :و مراکز درمانی های اصلی دفتر توسعه دانشکدهلیتشرح وظایف و فعا: 4ماده

 اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابالغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه  .7

 ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده.   .1

 عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده . .9

دانشکده های دانشگاه مربوطه به منظور تبادل تجربیات ، اطالعات و بهره مندی از پتانسیل های      سایر  EDOهمکاری با  .4

 آنان

 پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها . .1

 دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده . EDCارائه گزارش عملکرد به  .6

 های نوآورانه در سطح دانشکده. پایش،ارزشیابی ،معرفی و انتشار برنامه .1

 .EDCتوانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی  برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت   .8

 .EDCو ارائه گزارش به  نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه   .0

شکی بر ا      .79 ضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پز سازی اع ست ها و        توانمند سیا سنجی،  ساس نتایج نیاز

 .EDCاولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت 

 نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه. .77

 .EDCبا حمایت  EDCاجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و  .71

 ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده. .79

ها و مراکز آموزشی درمانی دفاتر توسعه با شرح وظایف ضرورت دارد در دانشکده :ضرورت فعال بودن دفاتر توسعه :  ۵ماده 

 .مشخص راه اندازی گردد



  : مسئول دفاتر توسعه دانشکده : 6ماده  

دانشگاه  عهطالعات و توسو با هماهنگی و مشورت مدیر مرکز مها دفاتر توسعه دانشکده به پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده  مسئول

 .شود میمنصوب توسط رئی  دانشکده 

 :مسئول دفتر توسعه مراکز آموزشی درمانی:  ۷ماده 

مسئول دفتر توسعه مراکز آموزشی درمانی به پیشنهاد معاونت آموزشی بالینی بیمارستان و مشورت ریاست بیمارستان به ریاست  

 .گردددانشکده پزشکی معرفی می گردد و پ  از رایزنی و هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه منصوب می

 :ساختار دفاتر توسعه :  ۸ماده 

 .کنندنشکده ها مراکز درمانی زیر نظر معاون آموزشی ایفای نقش میدفاتر توسعه دا

 :توسعه انتخاب مسئول و کارشناس دفتر:  ۹ماده 

وزش مدت آمهای کوتاهدورهبالینی که و مسئول دفتر توسعه دانشکده ها و بیمارستان ها از بین اعضای هیئت علمی علوم پایه  

سعه انتخاب می گردند و کارشناسان دفاتر تو ،یا آشنا با مفاهیم آموزش پزشکی می باشندآموزش پزشکی را گذرانده باشند پزشکی 

ترجیحاً از کارشناسان آشنا با فعالیت در دفاتر توسعه یا کارشناسانی که یکی از رشته های علوم پزشکی حداقل دارای مدرک 

 .انتخاب می گردد ،کارشناسی باشند

  :نظارتی مرکز مطالعات و توسعه بر فرآیند شرح وظایف دفاتر توسعههای راهبردها و سیاست:  ۱۱ماده  

استقرار یک نظام جامع نظارتی بر طراحی اجرا و فعالیتهای دفاتر توسعه دانشکده و مراکز آموزشی درمانی با توجه به تازه : 31-3

 تاسی  بودن آنها

 درسی و تعامل با اساتیدمطالعات و توسعه در جهت تدوین برنامه ریزی توانمندی مرکز و استفاده از نظر مشورتیضرورت  :31-2

 گروه ها در خصوص تدوین طرح دوره و طرح درس 

وری به ط ،تعامل بین بخشی مرکز مطالعات و توسعه با دفاتر توسعه در طراحی و اجرای کارگاه های توانمندسازی ضرورت  :31-1



ند فرآی. های توانمندسازی به مرکز مطالعات و توسعه ارسال گردد سنجی جهت دورهکه طبق هماهنگی دفاتر توسعه نتایج نیاز

باشد و  های توانمندسازی محیط های آموزشی به عهده مرکز مطالعات و توسعه مییابی دورهبرنامه ریزی اجرا و ارزش ، طراحی

 .دفاتر توسعه دانشکده ها می باشد عهده های تخصصی موضوعی بهاجرا و ارزشیابی کارگاه ،برگزاری فرآیند طراحی

مشارکت در بازنگری کوریکولوم درسی با هماهنگی و دریافت مشاوره مراکز مطالعات و توسعه و با همکاری گروه : ضرورت 31-4

 ریزی فرادستی مستقر در مرکز مطالعات و توسعه های آموزشی در دانشکده با نظارت کمیته برنامه

هده دفتر طریق سامانه الکترونیکی ماد به عتدری  اساتید توسط دانشجویان از کیفیت ارزشیابی امپیگیری انج مسئولیت :31-5

 با نظارت مرکز مطالعات و توسعه ،توسعه دانشکده پرستاری 

ایان هر ای در پواگذاری مسئولیت پیگیری انجام ارزشیابی کیفیت آموزش بالینی در مراکز آموزشی درمانی به صورت دوره :31-6

  مرکز مطالعات و توسعه دریافت مشاوره و بخش توسط دانشجویان به عهده دفتر توسعه بیمارستان و تحت نظارت 

فاتر توسعه دانشکده پرستاری و پیراپزشکی و دفاتر توسعه مرکز آموزشی دتوسط به مسئولیت ارسال منظم نتایج ارزشیابی : 31-7

 درمانی به مرکز مطالعات و توسعه 

تعامل مرکز مطالعات و توسعه و دفاتر توسعه در خصوص داوری طرح های پژوهش در آموزش قبل از ثبت در سامانه پژوهان : 31-8

به  دفاتر توسعهتوسط اساتید متقاضی معرفی  ،همچنینپژوهش در آموزش  نسبت به ارائه مشاوره جهت تدوین طرح هایهمکاری و 

 مسئول دفاتر توسعه عضو کمیته های پژوهش در آموزش و عضویت مرکز مطالعات و توسعه 

 دفاتر توسعه به به مرکز مطالعات و توسعه  ارسال گزارش ماهانه عملکرد:  31-9

جهت برگزاری آزمون صالحیت های بالینی کشوری آزمون آسکی درون دانشگاهی دفاتر توسعه با مرکز توسعه تعامل : 31-31

لمی مسئولیت اصلی از نظر ع واطالع رسانی زمان و همکاری در اجرای آزمون ، نسبت به ارسال لیست دانشجویان ، پزشکی دانشجویان

 .ه می باشدها به عهده مرکز توسعه و دفتر سنجش آزمون های دانشگاو مقدمات چینش ایستگاه

ارزشیابی نوین در دانشکده و بیمارستان بر عهده مرکز مطالعات  ومسئولیت هدایت نظارت بر اجرای روشهای نوین آموزشی  :31-33

 .توسعه نقش معرفی اساتید و مجریان به مرکز مطالعات و توسعه را دارنددفترباشد و  و توسعه می



 دفاتر توسعه و گروههای باهماهنگیهای نوین و آموزش روشهای ارزیابی نوین در دانشکده پزشکی مسئولیت اجرای روش :31-32

 .آموزشی می باشد 

 به طوری که طبق هماهنگی ،نقش مرکز مطالعات و توسعه جنبه مشورتی در طراحی و نظارتی بر فرآیندهای اجرای روشهای نوین دارد

قش هدایت ن .)توسعه و اساتید گروه های آموزشی نشستهای علمی جهت هدایت و ارائه مشاوره برگزار می گردد دفاتر توسعه بین مرکز

 (مشاوره نظارت فرایندهای آموزشی علمی و دریافت گزارش

کز ابا توجه به مسئولیت مرکز مطالعات و توسعه در بسته های اعتباربخشی موسسه و همکاری با مسئول اعتبار بخشی مر :31-31

جلسات مشترکی با مرکز توسعه و  ،اعتباربخشی های لذا دفاتر توسعه موظفند در خصوص اجرایی شدن شاخص، آموزشی درمانی 

های منظم ماهانه خواهد های اعتباربخشی نشستتوسعه جهت بررسی میزان تحقق شاخص و مرکز گروههای ذیربط هماهنگ نمایند

 (وص بسته اعتبار بخشی به عهده دفاتر توسعههماهنگی در سطح دانشکده در خص .)داشت

و  کمیته درون دانشگاهی در دانشکده پرستاری لذا ،با توجه به مسئولیت بسته آموزش پاسخگو با مرکز مطالعات و توسعه :31-34

افت هماهنگی و دری ،و مرکز توسعه نقش هدایت تشکیلمراکز آموزشی درمانی با مسئولیت معاون آموزشی و همکاری دفاتر توسعه 

 .گزارش را خواهد داشت 

دفاتر توسعه گزارش عملکرد خویش را به صورت ماهانه به مرکز مطالعات و توسعه ارسال می نمایند و به صورت سه هفته  :31-35 

 .شد خواهد برگزار توسعه مرکز و توسعه دفاتر بین هاینشست یازنیا چهار هفته ای در صورت 

رزشیابی ا به های اعتباربخشی اقداممطالعات و توسعه به صورت ساالنه در راستای شرح وظایف دفاتر توسعه و شاخصمرکز  :31-36

 .های آموزشی با همکاری دفاتر توسعه خواهد نموددرون دانشگاهی گروه یبیرون

ارزشیابی های دوره توسط مرکز مطالعات و توسعه بر حسب ضرورت از دفاتر توسعه دانشکده و دفاتر توسعه مراکز آموزشی  :31-37

 .درمانی انجام خواهد شد

 



 :اتبات اداریمک :۱۱ماده

ف حق تعریف گردد و تعری کارتابل به منظور تسهیل در مکاتبات درون دانشگاهی در اتوماسیون اداری جهت مسئولین دفاتر توسعه 

 .رسد امضا جهت مراودات درون دانشگاهی ضروری به نظر می

و  جام انهای تحقق خود ارزیابی دفاتر توسعه موظفند در راستای شرح وظایف برنامه عملیاتی تدوین و بر اساس شاخص :۱۲ماده

 .های آینده ارسال نمایندریزینامهلحاظ نمودن در بر جهت گزارشی از این خود ارزیابی مرکز مطالعات و توسعه

 لینک بین سایت مرکز توسعه و دفاتر توسعه یا دانشکده ها ایجاد گردد  :۱۳ماده 

یمارستان آموزش بالینی ب،معاون آموزشی دانشکده باشد، شده ندر مواردی که برای مسئول دفتر توسعه حقوق امضا تعریف  :تبصره 

  انضا خواهند داشت.حق ها 

  . مصوب گردیده است35/19/3199 مورخ EDCماده و یک تبصره در شورای عالی  31این شیوه نامه در 

 

 

 

 


