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  EDCاعتباربخشی /اعتباربخشی آموزشیواحد  کارشناس شرح وظایف مربوط به

 

 آموزشی اعتباربخشی واحد جلسات ساالنه يزمانبند جدول  بیتصو و هیته . 1

 آموزشی مراکز و ها دانشکده آموزش کارشناسانو آموزش توسعه دفاتر مدیران آموزشی، معاونین روسا، با الزم مکاتبات انجام . 2

  آموزشی اعتباربخشی انواع خصوص در درمانی

 یاعتباربخش انواع خصوص در کشور آمایشی شش منطقه کالن پزشکی علوم هاي ها/دانشکده دانشگاه با الزم مکاتبات انجام . 3

  یآموزش

  درمانی آموزشی مراکز و ها دانشکده در آموزشی اعتباربخشی کارشناسان با مناسب همکاري و عاملت . 4

  آموزشی اعتباربخشی انواع فرایندهاي رسانی روز به و تنظیم در فعال مشارکت . 5

 و ها دستورالعمل ها، نامه آیین خصوص در یدرمان یآموزش مراکز و ها دانشکده در یآموزش یاعتباربخش کارشناسان راهنمایی . 6

  آموزشی هاي اعتباربخشی انواع به مربوط هاي سنجه

  آموزشی هاي اعتباربخشی انواع با مرتبط کارشناسان و علمی هیات اعضاء تمامی با مناسب تعامل . 7

 اعتباربخشی مختلف هاي کارگروه از دریافتی مستندات براساس آموزشی هاي اعتباربخشی انواع وضعیت به مربوط گزارش تهیه . 8

 آموزشی

 مافوق مقام صالحدید برحسب ذینفع واحدهاي سایر به گزارش ارائه . 9

  واحد تخصصی امور درخصوص توانمندسازي هاي برنامه اجراي براي الزم هاي هماهنگی انجام . 10

 (ترجیحی) واحد با مرتبط تحقیقاتی هاي پروژه اجراي و طراحی در همکاري . 11

 واحد به مربوط امور درخصوص EDC واحدهاي و ها کارگروه سایر با الزم همکاري . 12

 واحد به مربوط امور درخصوص درمانی آموزشی مراکز و ها دانشکده EDO با همکاري . 13

 آن اجراي و واحد سالیانه عملیاتی برنامه تنظیم در همکاري . 14

  اداري اتوماسیون در شده ارجاع اقدامات  مناسب و موقع به اجراي . 15

 واحد در شده اجرا هاي برنامه به مربوط مستندات بایگانی و تهیه . 16

  ذیصالح مراجع به گزارش ارائه و واحد عملیاتی هاي برنامه سالیانه و مقطعی عملکرد گزارش تهیه . 17

  تیوزار و اي منطقه بازدید هاي برنامه در فعال شرکت . 18

 اعتباربخشی هاي کارگروه اعضاء جلسات در شرکت همکاري گواهی صدور . 19

 مربوطه مطالب بروزرسانی و مرکز سایتوب روي بارگذاري براي واحد هاي برنامه هاي اطالعیه و اخبار تنظیم . 20

 دعوتنامه ارسال ،مربوطه زمانبندي جدول براساس جلسات برگزاري براي هماهنگی شامل واحد به مربوط اجرایی امور تمامی انجام . 21

 صورتجلسات مصوبات انجام پیگیري و تجلساتصور تهیه و تنظیم ها،

  یپزشک آموزش توسعه و مطالعات مرکز یاعتباربخش یکارشناس امور یتمام انجام . 22

  آموزشی هاي اعتباربخشی رابط کارشناسی امور تمامی انجام . 23
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اعتباربخشی  ،مراکز آموزشی درمانیاعتباربخشی موسسه اي،  هاي کارگروه رابط کارشناسیامور شرح وظایف 

  و اعتباربخشی آموزش مداوم برنامه هاي آموزشی

 بصورت کارگروه به متبوع وزارت از ابالغی آموزش در نوآوري و تحول طرح کیفی ارزیابی برنامه و HOP عملیاتی برنامه ارسال . 1

 سالیانه

  کارگروه کارشناس از محوله دانشگاهی هاي کارگروه به مربوط مستندات آوري جمع . 2

 وزارت از ابالغی آموزش در نوآوري و تحول طرح کیفی ارزیابی برنامه و HOP عملیاتی برنامه براساس دریافتی مستندات کنترل . 3

 متبوع

 کارگروه کارشناس به دریافتی مستندات درخصوص بازخورد ارائه . 4

 منطقه کالن هاي دانشکده/ها دانشگاه و دانشگاهی تحول طرح هاي کارگروه کارشناسان با مناسب و موثر تعامل و ارتباط . 5

 تحول طرح به مربوط امور درخصوص

 محوله هاي کارگروه به مربوط آموزش در نوآوري و تحول طرح کیفی ارزیابی برنامه و HOP عملیاتی برنامه مستندات آرشیو تهیه . 6

 آموزشی معاونت در آمایشی منطقه دبیرخانه کارشناس به مستندات  موقع به ارسال و

 جهت ایشیآم شش منطقه کالن هاي دانشکده و ها دانشگاه اي منطقه و دانشگاهی هاي فعالیت مستندات ارزیابی و کنترل دریافت، . 7

 HOP در انطباق ارزیابی

 مصوب هاي برنامه از انحراف موقع به گزارش و یدانشگاه محوله هاي کارگروه عملیاتی برنامه اجراي بر نظارت . 8

 مصوب زمانبندي برنامه براساس جلسات برگزاري خصوص در الزم بازخورد و نظارت . 9

 کارگروه اي منطقه بازدیدهاي و کارگروه جلسات در فعال حضور . 10

 سمات سامانه در کارگروه تحقیقاتی هاي پروژه بررسی و کنترل . 11

  کارگروه با مرتبط فعال هاي پروژه اي دوره پیشرفت گزارش دریافت . 12

  کارگروه با مرتبط آموزش تحول طرح هاي پروژه وضعیت ماهیانه رسانی روز به . 13

 روهکارگ با مرتبط هاي پروژه پیشرفت به مربوط مشکالت گزارش ارائه و گیري پی . 14

 HOP سامانه روزانه/هفتگی کنترل و بررسی . 15

  ذیصالح مراجع به محوله هاي کارگروه عملکرد سالیانه یا مقطعی گزارش ارسال و تهیه . 16

 ها کارگروه جلسات در فعال شرکت . 17

  مافوق مقام طرف از وظایف شرح با مرتبط محوله امور سایر انجام . 18

  

  

 


