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  حيطه اول: 
  حاكميت و رهبري/ سازمان و مديريت توسعه آموزش علوم پزشكي

  
 شرح وظايف مصوب  -1-1

  را شامل شود.مركز مطالعات وزارت  يشرح وظايف ابالغحداقل  ي داشته باشد كهشرح وظايف مصوب مركز بايدالزامي: 
  

  راهبرديبرنامه -1-2
هاي داشــته باشــد و نشــان دهد كه اين برنامه هم راســتا با برنامه دانشــگاه بوده و برنامه راهبرديمركز بايد برنامه  الزامي:

  كند.عملياتي خود را منطبق با آن اجرا مي
   چارچوب مدوني جهت ارزيابي ميزان تحقق اهداف راهبردي و عملياتي داشته باشد.بهتر است مركز  ترجيحي:

  
  دانشگاه/دانشكدهتعامل با ساير نهاد هاي  -1-3
شي    : الزامي ستان هاي آموز شكده ها و بيمار شته      ،نفر هيات علمي 30با بيش از  مركز بايد در دان سعه آموزش دا دفاتر تو
  باشد.

  مركز در تمام دانشكده ها و بيمارستان هاي آموزشي دفاتر توسعه آموزش داشته باشد. بهتر است ترجيحي:
  .باشد داشته تعامل يآموزش يها گروه با آموزش توسعه دفاتر قيطر از ديبا مركز :يالزام
 با دانشگاه ها و دانشكده هاي كالن منطقه مربوطه تعامل تعريف شده اي داشته باشد. ديبا مركز :يالزام

  .باشد داشته آموزش توسعه دفاتر يها تيفعال بر نظارت يبرا مدوني برنامه ديبا مركز :يالزام
شته دانشكده عضويت   /دانشگاه  يآموزش  يشورا در  آموزشي  نهادهاي با اثربخش تعامل براي بايد مركز :يالزام و   باشد  دا
 شركت نمايد. جلسات مربوطه بطور منظم در 

  
 تيريمد-1-4
  باشد. ساعت در هفته 25با حضور فيزيكي حداقل  فعال و مستقل ريمد يدارا ديبا مركز :يالزام
  مركز را داشته باشد و تمام وقت باشد. پست سازماني بهتر است مركزمدير  :يحيترج
، توســعه آموزش و مديريت  مدير مركز بايد قبل از انتصــاب، تجربيات اثبات شــده اي در حوزه آموزش پزشــكي :يالزام

 داشته باشد. آموزشي

 .باشد يپزشك آموزش التيتحص يدارا بهتر است مركزمدير  :يحيترج
 يانسان يروين-1-5
  باشد. ياختصاص يعلم اتيه و يكارشناسپست هاي  يدارا خود وظايف سازماني با متناسب بايد مركز :يالزام



شده است   مركز سازماني  هاي  پست افرادي كه  :الزامي ساعات موظف     70حداقل بايد  ، به آنان اختصاص داده  درصد از 
  نمايند.ارائه خدمت كاري خود را در مركز 

  به افرادي اختصاص داده شود كه در مركز ارائه خدمت نمايند. بايد مركزتمام پست هاي سازماني  :ترجيحي
صورت مامور         مركز است  بهتر :يحيترج شگاه به  ساني دان ساير نيروهاي ان ستاي گسترش فعاليت هاي خود از  بهره   در را

  گيرد.
 

 تيسا وب -1-6
  فعال داشته باشدمركز بايد پايگاه اينترنتي (وب سايت) يا صفحه اينترنتي اختصاصي پويا و  :يالزام
 صفحات مربوطه يواحدها از كي هر يبرابايد  مركزصفحه اينترنتي اختصاصي  يا )سايت وب( ينترنتيا گاهيپا در :يالزام

شته  وجود روز به و فعال اخبار بخش و جداگانه يايپو ياختصاص   شد  دا  در يپزشك  آموزش ديجد منابع و اطالعات و با
  .شوداده د قرار مندان	عالقه ارياخت
 

 التيتشك و ساختار -1-7

ضا  يزسا توانمند يواحدها يدارا حداقل ديبا مركز :يالزام ش  ،يعلم اتيه ياع  در پژوهش ،يس رد يزيربرنامه ،يابيارز
  .باشد توسعه آموزش ييدانشجو تهيكم و يپژوه دانش و يآموزش نوآورانه يها طرح، آموزش

 مجازي، آموزش پاسخگو و ارزيابي دانشجو باشد.موزش داراي واحد هاي آ است بهترمركز  :يحيترج

خدمات  ينيبال يها مهارت مركز و مداوم آموزش ،اديالمپ و درخشان  ياستعدادها  يواحدها به است  بهترمركز  :يحيترج
  .دينما ارائه علمي و كارشناسي

 

 يكيزيف يفضا -1-8
 .باشد خود ساختار با متناسب زاتيتجه و ساختمان شامل فيزيكي فضايداراي  ديبا مركز :يالزام
 كارگاه يبرگزار سالن و ياصل يواحدها از كي هر يبرا مناسب و مستقل يكيزيف يفضاداراي  است بهترمركز  :يحيترج
  باشد ياختصاص صورت به
  
  
  
 
 
 

  
  



  حيطه دوم:
 طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي

  
  و نوآوري در آموزش علوم پزشكي تحول طرح يها بسته راستاي در يهمكار-2-1
  داشته باشد. و نوآوري تحولطرح  همكاري تعريف شده اي يا دبيرخانه بايد مركز: الزامي

  و نوآوري در مركز باشد. تحولطرح  دبيرخانه است بهتر :يحيجتر
  

  حيطه سوم:
  يعلم أتيه ياعضا يآموزش يتوانمندساز

  
  يازسنجين -3-1
  .باشد داشته يعلم أتيه ياعضا يآموزش يتوانمندساز يها تياولو مورد در يمدون يازسنجين برنامه ديبا مركز: يالزام
 

 يآموزش يها دوره -3-2
 .طراحي و اجرا نمايد مختلف يها رده در يعلم اتيه ياعضا يساز توانمند يبرا يجامع برنامه ديبا مركز: يالزام
 دوره الزامي معيارهاي كيفيت براساس الورود ديجد يعلم اتيه ياعضا يبرابرنامه ويژه اي  ديبا مركز: يالزام

 .دينما و اجراء يطراح وزارت مطالعات مركزابالغي آموزشي  توانمندسازي
 .دينما هيارارا  يعلم اتيهاعضاي  گزارش مدوني از فعاليت هاي توانمندسازي ديبا مركز: يالزام

 .دينما اجرا رفرماليغ و فرمال صورت به را يمتنوع يساز توانمند يها برنامه بهتر است مركز: ترجيحي
 با منطبق يبيترك اي يحضور ريغ و يحضور صورت به يمتنوع يآموزش يها دورههتر است ب مركز: ترجيحي
  .دينما برگزار دوره اهداف

 

 يتوانمندساز يهابرنامه دراعضاي هيات علمي   مشاركت شيافزا -3-3
  .باشد داشته يتوانمندساز يها برنامه در يعلم اتيه ياعضا مشاركت يبرا مدوني سازوكار ديبا مركز: يالزام
 

 يآموزش يها دوره يابيارزش -3-4
 .دينما يابيارزش شرو كي با حداقل را شده برگزار يها دوره اثربخشي ديبا مركز: يالزام
  .دينما استفاده ،شده برگزار يهادوره تعيين اثربخشي يبرا يمختلف يها روش از مركز است بهتر: يحيترج

  



  حيطه چهارم:
  يآموزش يابيارزش

  
 يعلم اتيه ياعضا يابيارزش -4-1
ــد كه با مركز امور هيات علمي   امور براي بايد مركز :يالزام ــاي هيات علمي داراي كميته اي باش ــيابي اعض ارزش

  ارزشيابي هيات علمي است، ارتباط تعريف شده اي داشته باشد. ياجراي امور دانشگاه كه متولي
ــيابي هيات علمي  :يالزام ــئول تعيين  ديبا مركزكميته ارزش ــيابي، تدوين فرم ها و چارچوب مس روش هاي ارزش

ــاي هيات علمي، ارائه   ــي اعض ــي در مورد كميت و كيفيت عملكرد آموزش ــاوت ارزش جمع آوري اطالعات، قض
  باشد.مورد نياز در دوره هاي توانمندسازي  آنان پيشنهاد براي شركتبازخورد و 

 

  :پنجمحيطه 
  يدرس يزري رنامهب

  
 يدرس برنامه -5-1
سازي،  يبرا مدوني كار و ساز  ديبا مركز: يالزام شكده  يفن تيحما و تيهدا توانمند ش  يهاگروه و هادان  يآموز

 .باشد داشته يدرس يهابرنامه يابيارزش و يبازنگر ،تدوين در دانشگاه
ــت بهتر مركز: يحيترج ــول يريارگبك از نانياطم منظور به اس ــ روزآمد و يعلم يمبان و اص  ،تدوين در يآموزش

 .باشد داشته مدوني ينظارت ةبرنام دانشگاه درسي يهابرنامه يابيارزش و ،يبازنگر
 

 و طرح درس ها ها دوره طرح نيتدو در مشاوره -5-2

 سدرو طرح  هادوره طرح نيتدو در مورد يآموزش يهاگروه به مشاورهجهت  مدوني سازوكار ديبا مركز: يالزام
 .باشد داشته ها
 

  :ششمحيطه 
  آموزش در پژوهش

 آموزس در پژوهش يها تياولو-6-1

 .دينما نييتع را آموزش در پژوهش يها تياولو ديبا مركز: يالزام
  .باشد داشته آموزش در پژوهش يها پروپوزال از تيحما يبرا سازوكار مدوني بهتر است مركز: يحيترج
 



  :هفتمحيطه 
  دانش پژوهي آموزشيتوسعه آموزش پزشكي مبتني بر بهترين شواهد و 

 

 يريادگي -ياددهي يها روش توسعه-7-1
 .باشد داشته مدوني برنامهمبتني بر بهترين شواهد  يريادگي -ياددهي يها روش توسعه نهيزم در ديبا مركز :يالزام
ــعه  دفاتر  قيطر ازبايد    مركز :يالزام ــاز ادهي پ نه يزم در آموزش توسـ مبتني بر  يريادگي  -ياددهي  يها  روش يسـ

  .خدمات علمي و كارشناسي ارايه نمايد يآموزش يها گروه به بهترين شواهد
 

  حمايت از طرح هاي نوآورانه و دانش پژوهي آموزشي-7-2
 .دينما نييتع را) يآموزش نوآورانه يها طرح( يآموزش توسعه يها طرح هاي اولويت ديبا مركز: يالزام

ــت مركز: ترجيحي ــازوكار مدوني بهتر اس ــعه يها طرح از تيحما يبرا س ــ توس  نوآورانه يها طرح( يآموزش
  .باشد داشته) يآموزش

  
 آموزشي يپژوه دانش تهيكم ساختار -7-3 

شيوه نامه اجرايي آيين    شماره  مطابق پيوست  را آموزشي  يپژوه دانشدانشگاهي   تهيكم ديبا مركز: يالزام هشت 
شي عمل          شوري دانش پژوهي آموز سط كميته ك شده تو شكيل داده و در محدوده اختيارات تفويض  نامه ارتقاء ت

   نمايد.
  

 آموزشي يپژوه دانش نديفرا-7-4

ض فرايندهاي  كليه ديبا مركز: يالزام شي را    يمتقا سب  كسب امتياز دانش پژوهي آموز  تيفعال سامانه در بطور منا
  در اين سامانه انجام دهد. درستيثبت و مراحل ارزيابي را به  نوآورانه يها

فرايندهاي دانش پژوهي آموزشــي و دانش پژوهانه را به درســتي شــناســايي و تفكيك نموده و  ديبا مركز: يالزام
  انجام دهد. نامه و جداول مربوطهه شيو را براساسامتيازدهي آنها 

 

 آموزشي يپژوه دانش و گسترش جيترو-7-5

  امكان استفاده از منابع مالي مختلف بويژه ( گرنت نصر) را فراهم نمايد.. بهتر است مركز: ترجيحي
 
 
 
 



  :هشتمحيطه 
  پزشكي آموزش يها شيهما وآموزشي شهيد مطهري  جشنواره

  
  يمطهر ديشه جشنواره ساختار-8-1 

 .برگزار نمايدنامه جشنواره شهيد مطهري طابق با آيينشهيد مطهري را مدانشگاهي جشنواره  ديبا مركز :يالزام
  .اقدام نمايد يمطهر ديشه جشنواره برتر يندهايفرا يداورو  ييشناسا يبرا مطابق با آيين نامه ديبا مركز :يالزام
 

 يمطهر ديشه جشنواره برتر يندهايفرا صاحبان از تيحما-8-2
سم  ديبا مركز: يالزام شگاه  در را يمطهر ديشه  جشنواره  برتر يندهايفرآ از ريتقد و يمعرف يعموم مرا  برگزار دان
  .دينما
 

 يپزشك آموزش يكشور شيهما-8-3
 يكشــور يها شيهما در شــركت به يعلم اتيه ياعضــا قيتشــو يبرا يســازوكار بهتر اســت مركز: ترجيحي
  .باشد داشته يپزشك علوم آموزش

 

  م:نهحيطه 
   يپزشك آموزش توسعه ييدانشجو يها تيفعال

  
 ييدانشجو تهيكم ليتشك -9-1

 ليتشــك وزارت مطالعات مركز يابالغ نامه نآيي با منطبق را آموزش توســعه ييدانشــجو تهيكم ديبا مركز: يالزام
  انجام دهد. از طريق كميته را بوطهو فعاليت هاي مر داده

از طريق  نوآورانه يها دهيا ييدانشجو جشنوازه در انيدانشجو مشاركت يبرابرنامه اي  بهتر است مركز: ترجيحي
 داشته باشد. كميته دانشجويي


