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 استاد ارزشیابی  .1

 

برگزاری جلسات کمیته ارزشیابی

طراحی و تدوین ابزارهای اندازه گیری و بررسی روایی و پایایی انها

جمع بندی و تحلیل نتایج ارزشیابی

(شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها) تحلیل عملکردآموزشی هیات علمی 

تهیه گزارش روند تغییرات نمرات ارزشیابی هیات علمی و ارائه گزارش مکتوب و مستند

ارائه نتایج ارزشیابی هیات علمی به معاونت آموزش

رسیدگی به شکایات در خصوص فرایند و نتایج ارزشیابی هیات علمی

اقدام و نظارت در زمینه ارتقاء سیستم ارزشیابی هیات علمی در بستر نرم افزاری

ارائه پیشنهاد انجام طرح های پژوهشی در زمینه ارتقاء سیستم ارزشیابی هیات علمی

آموزش فرایند ارزشیابی به معاونین آموزشی، مدیران دفاتر توسعه و فراگیران

اطالع رسانی به معاونین آموزشی، مدیران دفاتر توسعه و فراگیران در مورد شیوه نامه و نحوه ارزشیابی

فراهم کردن بستر الزم برای ارزشیابی آنالین هیات علمی با حفظ اصول رازداری و محرمانگی در جمع آوری و
نگهداری اسناد مربوطه

نظارت بر اجرای فرایندهای ارزشیابی هیات علمی

تهیه گزارش ارزشیابی و ارائه به کمیته ارزشیابی

ارائه بازخورد و اطالع رسانی به هیات علمی و مراجع ذیربط



 2 ..................................................................................... ( دانشگاهEDCشرح وظایف واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش )

 

 

 ارزشیابی دانشجو  .2

 

طراحی و تدوین شاخصهای ارزیابی آموزشی

بررسی نظام مند آزمون های کتبی و مستند سازی نتایج آن

بررسی آزمون های بالینی و مستند سازی نتایج

ارائه بازخورد منظم نتایج بررسی آزمون ها به استادان ، مدیران ، گروهها و متولیان آموزشی

هدایت و تشویق گروههای آموزشی جهت استفاده از روشهای نوین ارزشیابی

:شرح وظایف تیم علمی

oساخت ابزارهای ارزشیابی

oبررسی استاندارد بودن سؤاالت آزمون

oارائه ی گزارش عملکرد به واحد ارزشیابی دفتر توسعه آموزش دانشکده

:شرح وظایف کارگروه آزمون در گروه های آموزشی

oاستخراج اهداف و پیامدهای آموزشی از کوریکولوم مربوطه

oمشخص نمودن سیستم های مناسب ارزشیابی و ارزشیابی دانشجو

oتدوین جدول مشخصات آزمون(Blueprint)

oبرگزاری جلساتPeer reviewسؤاالت آزمون قبل از اجرای آن

oبررسی اعتراضات دانشجویان

oارائه ی گزارش برگزاری آزمون به واحد ارزشیابی دانشکده
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 های آموزشی دکتر وثوق و دکتر مطهریواحد جشنواره .3

 

 پژوهش در آموزش  واحد   .4

 

صدور ابالغ اعضا و داوران دبیر خانه دائمی جشنواره آموزشی شهید مطهری

فراخوان، حمع آوری فرایندهای آموزشی جشنواره مطهری

داوری فرایندهای آموزشی جشنواره مطهری

اره مطهری .اجرای کارگاه یا مشاوره فرایند نویسی جشنو

شرکت در داوری جشنواره مطهری کشوری 

( ثبت فرایندها ی منتخب دانشگاهی در سامانه وزارت بهداشت)

نقد و بررسی و بازنگری معیارهای انتخاب و جوایز جشنواره آموزشی دکتر وثوق 

حمع آوری مستندات کاندیداهای جشنواره دکتر وثوق,فراخوان 

داوری مستندات کاندیداهای جشنواره دکتر وثوق

برگزاری جشنواره و تجلیل و تکریم اساتید برگزیده عرصه آموزش

معرفی اساتید و گرو ه های برتر عرصه آموزش

فرایند برتر جشنواره دانشگاهی و کشوری جشنواره مطهریهمکاران/معرفی صاحبان

ش های تحقیقاتی ارسالی به مرکز تحقیقات و واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزبررسی طرح

دانشگاههای تحقیقات آموزشی به واحد پژوهش در آموزش و مرکز تحقیقات آموزش پزشکی معرفی و همکاری در طرح

های پژوهش در آموزشریزی درسی و طرحمشاوره با اساتید و همکاری در تدوین پروپوزال، تهیه محتوا و برنامه

های پژوهش در حوزه آموزش تشویق و ترغیب اساتید جهت انجام پروژه

در آموزش جهت های پژوهشدر زمینه (EDO)منظور همکاری با دفاتر توسعه جلب اعتماد اعضاء هیأت علمی به
ارسال به واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

جذب گرنت  از موسسات ملی و بین المللی
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 ریزی آموزشی واحد برنامه .5

 

 واحد آموزش پاسخگو  .6

 

AMEE & BEME Guidesعنوان مثال ترجمه متون مرتبط با آموزش علوم پزشکی به

های درسی جدیدای در تدوین برنامهی خدمات مشاورهارائه

های آموزشی مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه

منظور جذب دانشجویان خارجیهای آموزشی به زبان انگلیسی بهمشارکت در تدوین کوریکولوم دوره

های توانمندسازیهای درسی از طریق برگزاری کارگاهارتقاء سطح دانش و مهارت اعضای هیأت علمی در تدوین برنامه

های آموزشیارتقاء کیفیت آموزش با مشارکت در تدوین طرح دوره و درس در سطح گروه

هاهای درسی دانشکدهتهیه بانک جامع اطالعاتی طرح دوره، طرح درس و برنامه

ای به استادان در تدوین طرح دوره و طرح درسی خدمات مشاورهارائه

ی های آموزشی تدوین طرح دوره و طرح درس، و طراحی آموزشهمکاری با واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی مرکز در برگزاری کارگاه

ها و مراکز علمیهمکاری در برگزاری کارگاه برای سایر دانشگاه

ریزی درسی و طراحی آموزشیمرتبط با برنامه HSRهای پژوهشی طراحی طرح

ریزی درسیمنظور رفع نیازهای استادان و دانشجویان درباره ضروریات برنامههای آموزشی و کمک آموزشی بهتدوین کتاب

و آموزشی ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی از طریق نظارت بر اجرای تفاهم نامه همکاری بین معاونت های بهداشت
دانشگاه به منظور توسعه مراکز آموزش بالینی پاسخگو به سالمت جامعه

عه آموزش گسترش برنامه های آموزشی از طریق پایش و نظارت بر اجرای تفاهم نامه با شهرداری تهران به منظور توس
پاسخگو در سطح جامعه

ارتقای آموزش پاسخگو با پشتیبانی های کمی و کیفی پژوهش در آموزش
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 اعضای هیأت علمی توانمندسازی واحد  .7

 

 آموزش علوم پزشکی  توسعه دفاتر   هماهنگی واحد  .8

 

 مجازی آموزش واحد  .9

 

نیازسنجی آموزشی

(براساس نیازسنجی اعضاء  هیأت علمی)ها برگزاری کارگاه

های آموزشیکالب گروهبرگزاری ژورنال

های آموزشی به اساتیدجهت انتقال تازه (refreshment course)مدت های کوتاههمکاری جهت برگزاری دوره

علمیهای آموزشی مورد نیاز اعضاء هیأتها و اساتید هیأت علمی دانشگاه در تدریس و ارائه کارگاههمکاری دانشکده

جلب همکاری دانشگاه های خارج از کشور در برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مورد نیاز اعضای هیأت علمی

های آموزشی از طریق تصویب و اعمال در دانشکده ها و بیمارستان EDOایجاد بستر قانونی مناسب جهت تأسیس 
مقررات الزم جهت ایجاد و توسعه این دفاتر در دانشگاه 

به دفاتر جهت اجراء  EDCمشی های عمومی ارائه خط

 EDOپشتیبانی علمی و اجرائی 

 EDO EDOافزایش تعامل بین 

 EDOهاینظارت بر حسن اجراء فعالیت

 EDOهایارائه بازخورد مناسب به فعالیت

اساتیدهایمنظور ارتقاء توانمندیهای آموزشی بههمکاری با واحد رشد و بالندگی مرکز مطالعات در برگزاری کارگاه

هابرگزاری جلسات منظم با نمایندگان آموزش مجازی دانشکده

های آموزشیها در برگزاری کارگاههمکاری با دفاتر مطالعات و توسعه آموزش سایر دانشکده

های آشنایی با آموزش مجازی و سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاهبرگزاری کارگاه

. شودصورت مجازی ارائه میهای طراحی و تولید محتوا و نظارت بر حسن اجرای دروسی که بهبرگزاری کارگاه
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   انتشارات  و  رسانه واحد  .10

 

 پژوهی   دانش واحد  .11

 

خبری مرکز و تداوم انتشار آن در سطح دانشگاهی و کشوری-اندازی فصلنامه علمیراه

سایت انگلیسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهروزرسانی وباندازی و بهراه

رسانی در حوزه آموزش علوم پزشکیسایت مرکز و تبدیل آن به یک منبع مهم اطالعروزرسانی وببه

تعیین اولویتهای آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی

ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه

اطالع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه

مدیریت سامانه فعالیت های نوآورانه

برگزاری منظم کمیته دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی

ارائه خدمات حمایتی، مشاوره و ارزیابی فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاه
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 اعتباربخشی   .12

 ای باربخشی مؤسسهاعت -1-12

 

 اعتباربخشی بیمارستانی  -2-12

 

ارزیابی و ، تهیه گزارش خود(مبتنی بر استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای)هدایت فرآیند خودارزیابی در درون موسسه -1
برای آغاز ارزیابی بیرونی الزمپاسخگویی در مورد گزارش موسسه، و ایجاد پایگاه داده و مستندات 

فراهم آوردن اطالعات و تسهیالت الزم برای انجام ارزیابی بیرونی موسسه -2

کمک به دانشکده ها و واحدهای زیر مجموعه موسسه برای انطباق شرایط با استانداردها -3

ایکمک به کمیته منطقه ای در فراهم آوردن اطالعات الزم برای ارزیابی مستمر استانداردهای اعتباربخشی موسسه-4

نی از اعضای هیات علمی به کمیته منطقه ای برای شرکت در تیم های ارزیابی بیروصالحیتمعرفی افراد صاحب -5

مشارکت در نیازسنجی و طراحی برنامه های توانمندسازی برای خودارزیابی، و اجرای برنامه ها در سطح موسسه -6

سسات منطقه مو/هاهمکاری با کمیته منطقه ای برای آموزش و ارائه مشاوره به کارشناسان ذیربط خودارزیابی در سایر دانشگاه-7
حسب لزوم 

تکمیل بانک اطالعات ارزشیابی و اعتباربخشی در موسسه حسب درخواست کمیته منطقه ای اعتباربخشی -8

ایهای منظم از نحوه اجرای خودارزیابی به کمیته منطقهارائه گزارش-9

الغیبرگزاری جلسات منظم با معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه جهت تشریح استانداردهای اب-1

نظارت بر حسن اجرای بارگذاری مستندات در سامانه-2

برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با اعتباربخشی جهت متولیان امر-3

انجام خودارزیابی-4

انجام مکاتبات الزم جهت آمادگی ارزیابی بیرونی با دبیرخانه اعتباربخشی-5
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 کمیته دانشجویی  .13

 

آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان در فعالیت های توسعه آموزش

ینار، کارگاه و برگزاری سم)بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی 
(های آموزشی، ارائه مشاوره به دانشجویاندوره

کیبرقراری ارتباط، اطالع رسانی، بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزش

مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

همکاری و مشارکت در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش

خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی

مشارکت در فرآیند شناسایی چالش ها و نیازهای آموزشی دانشکده ها

برای رفع چالش ها و ارتقاء کیفیت آموزشیمشارکت در توانمندسازی سیستم آموزشی دانشگاه

مشارکت در اجرای بسته های تحول در آموزش علوم پزشکی

مشارکت در طراحی، اجرا و ارزشیابی ایده ها و فعالیت های نوآورانه و طرح های پژوهش در آموزش

برقراری ارتباط، اطالع رسانی و تعامل با سایر دانشجویان و اساتید در راستای بهبود سیستم آموزشی

برگزاری کارگاهها، سمینارها و همایش های مرتبط با حوزه آموزش پزشکی
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 تکنولوژی آموزشی  .14

 

 

برنامه ریزی جهت گسترش کاربرد تکنولوژی در واحدهای آموزشی

تهیه آموزش ها و راهنماهای الزم جهت استفاده اساتید از وسایل کمک اموزشی

(نیازسنجی)آگاهی از نیازهای تکنولوژی آموزشی گروه ها 

(کارگاه، وبینار، مسابقات و جشنواره ها)برگزاری رویدادهای مرتبط با تکنولوژی آموزشی 

های نوینارائه پیشنهاداتی جهت استفاده از تکنولوژی


