بنام خدا
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي

بهمن 5931

معاونت آموزشي
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

آئين نامه شرح وظايف مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاهها و
دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور
مقدمه
مراكز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي ( )EDCبه عنوان كانون هاي تفكر و نوآوري در راستاي ارتقاي كيفي
آموزش در دانشگااهاا و دانشگكه هاي علوم پزشگكي و دهمات باهاشگتي درماني كشور را انهازي شه و فعاليت هاي
متنوعي را در راسگتاي رسگالت و اههاخ دود انجام مي دهنه .به موجب اين آئين نامه شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه
آموزش علوم پزشگكي دانشااهااي علوم پزشكي( )EDCو دفاتر توسعه آموزش دانشكه ها ( )EDOبا توجه به سياست
ها و اولويت ها بشرح زير تبيين مي گردد .

ماده  -1تعاريف
منظور از مركز مطگالعگات در اين آئين نگامگه؛مركز مطگالعات و توسگگعه آموزش پزشگگكي Education Development
) )Center,EDCو دفتر توسعه؛ دفتر توسعه آموزش دانشكه ها () Education Development Office,EDOاست .

ماده  -2وظايف و فعاليت هاي اصلي مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
 -1مشاركت در تصميم سازي سياست هاي آموزشي ناادهاي سياست گذار دانشاا اعم از شوراي آموزشي دانشاا ،
شوراي دانشاا  ،هيات رئيسه  ،هيات امناء و هيات مميز دانشاا .
 -2ارائه مشاور به معاون آموزشي دانشاا براي برنامه ريزي و عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي كالن آموزشي
دانشاا .
 -3عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي دانشاا .
 -4ارائه گزارش فعاليت ها به تصميم گيرنهگان آموزشي در سطح دانشاا و وزارت متبوع.
 -5همكاري با  EDCدانشگاا هاي علوم پزشگكي به منظور تبادل تجربيات  ،اطالعات و بار منهي از پتانسيل هاي
موجود در هر مركز.
 -6طراحي و مهيريت برنامه هاي نوآورانه آموزشگي در زمينه روش تهريس  ،ارزشيابي  ،مشاور و رهبري و مهيريت
در محهود ادتيارات دانشاا و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.
 -7پايش  ،ارزشيابي  ،معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در حوز علوم پزشكي در سطح ملي و بين المللي.

 -8نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي .
 -9توانمنهسگگازي اعضگگاي هيات علمي در حيطه هاي م تلف آموزش علوم پزشگگكي بر اسگگان نتايج نيازسگگنجي،
سياست ها و اولويت هاي آموزشي دانشاا .
 -11توانمنه سگازي  ،حمايت و ههايت دفاتر توسگعه دانشگكه ها)  (EDOو و احههاي توسعه آموزش بيمارستاناا در
اجراي وظايف و برنامه هاي مربوطه.
 -11توانمنهسگازي مهيران آموزشگي دانشگاا اعم از معاونين آموزشي دانشاا ،دانشكه  ،بيمارستان ها و گروهااي
آموزشي در زمينه رهبري و مهيريت آموزشي.
 -12برنامه ريزي درسي در چارچوب ادتيارات داد شه به دانشااهااي علوم پزشكي
 -13طراحي  ،مشاور و مشاركت در اجراي ارزشيابي برنامه درسي  ،استاد و دانشجو.
 -14طراحي ،مشاور و مشاركت در اعتبارب شي مراكز آموزشي دانشاا .
 -15ارزشيابي عملكرد و فعاليت هاي دفاتر توسعه آموزش دانشكه ها و واحههاي توسعه آموزش بيمارستاناا.
 -16تعيين اولويت هاي پژوهش در آموزش دانشاا و حمايت از اجراي پروژ هاي تصويب شه .
 -17ايجاد و فعال كردن كميته هاي مشورتي دانشجويي ،استعهادهاي دردشان و دانش آمودتاان با ههخ بار گيري
از نظرات و پيشناادات دانشجويان در راستاي ارتقاء كيفي آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه.
تبصره  : 1وظايف منهرج در ماد  2در دانشاا هايي كه داراي  EDOفعال هستنه  ،با مشاركت آنان انجام دواهه شه.
تبصره  : 2مراكز مطالعات و توسگعه آموزش علوم پزشكي دانشااهاا در زير مجموعه معاونت هاي آموزشي دانشااهاا
در راسگتاي سگياسگت هاي مركز مطالعات و توسگعه آموزش علوم پزشكي وزارت باهاشت  ،درمان و آموزش پزشكي
فعاليت مي نماينه.
تبصره  : 3مهيرمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي توسط معاون آموزشي دانشاا منصوب مي گردد.

ماده  -3وظايف و فعاليت هاي اصلي دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها
 -1اجراي برنامه هاي آموزشي بر اسان سياست هاي ابالغ شه توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشاا
 -2ارائه مشاور به معاون آموزشي دانشكه براي عملياتي كردن برنامه ها و سياست هاي آموزشي دانشكه .
 -3عضويت و شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكه .
 -4همكگاري با  EDOسگگاير دانشگگكه هاي دانشگگاا مربوطه به منظور تبادل تجربيات  ،اطالعات و بار منهي از
پتانسيل هاي آنان

 -5پايش و نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي واحه توسعه آموزش بيمارستان ها .
 -6ارائه گزارش عملكرد به  EDCدانشاا و معاون آموزشي دانشكه .
 -7پايش،ارزشيابي ،معرفي و انتشار برنامه هاي نوآورانه در سطح دانشكه .
 -8توانمنه سازي و حمايت از اعضاي هيات علمي براي اجراي برنامه هاي نوآورانه با حمايت .EDC
 -9نيازسنجي آموزشي اعضاء هيات علمي دانشكه مربوطه و ارائه گزارش به .EDC
 -11توانمنهسازي اعضاي هيات علمي در حيطه هاي م تلف آموزش علوم پزشكي بر اسان نتايج نيازسنجي ،سياست
ها و اولويت هاي آموزشي دانشكه با مشاركت .EDC
 -11نظارت  ،ارزشيابي و تحليل آزمون هاي دانشكه مربوطه.
 -12اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش بر اسان اولويت هاي دانشكه و  EDCبا حمايت .EDC
 -13ايجاد كميته مشورتي دانشجويي در سطح دانشكه .
تبصره  : 1از نظر سادتاري دفاتر توسعه آموزش دانشكه ها زير نظر معاونين آموزشي دانشكه ها فعاليت مي نماينه.
تبصرره  :2وظايف دفاتر توسعه دانشكه ها تا زمان كسب توانمنهي هاي الزم  ،توسط مراكز مطالعات دانشااهاا و وظايف
واحههاي توسعه بيمارستان هاي آموزشي توسط دفاتر توسعه دانشكه هاي پزشكي انجام دواهه شه .
تبصره: 3مهير دفتر توسگگگگگگعه دانشكه به پيشنااد معاون آموزشي دانشكه و با هماهناي مهير مركز مطالعات ،توسط
رئيس دانشكه منصوب مي گردد.
اين آئين نامه با  3ماد و  6تبصر پس از ابالغ ،الزم االجرا و جايازين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي قبلي دواهه بود.

