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 مقدمه و معرفی: 

، در راستای ارتقاء نظام آموزش پزشکی به منظور پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه

 واحد آموزش پاسخگو 

اقدامات برنامه ریزی و با هماهنگی و همکاری سایر واحد ها ی مرکز مطالعات و توسعه 

برای تحقق محورهای بسته آموزش پاسخگو از بسته های تحول و نوآوری در  را الزم

 انجام می دهد  آموزش

 
 

  شرح وظایف : 

 . تنظیم ابالغ براي اعضاي کمیته آموزش پاسخگو ۱

 . ارسال دعوت نامه به اعضاي کمیته و برگزاري جلسات رسمي شوراي آموزش پاسخگو 2

. تنظیم جلسات شوراي آموزش پاسخگو تا پایان هر سال و بازنگري برنامه ها در پایان 3

 هر سال 

 . هماهنگي و برگزاري جلسات 4

 . تنظیم و پي گیري امور مربوط به صورتجلسات )استراتژیها، اهداف و برنامه ها( 5

 . پیگیري اجراي مصوبات هر جلسه 6

 و عملیاتي . تدوین و پایش برنامه استراتژیک 7

 . هماهنگي با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها براي تشکیل کمیته هاي آموزش پاسخگو 8



. همکاري و هماهنگي با سایر واحدهاي مرکز مطالعات، آموزش مداوم و گروههاي  10

 آموزشي در راستاي پیشبرد برنامه هاي آموزش پاسخگو 

ه طرحهاي تحقیقاتي مرتبط با بار . ارسال فراخوان به دانشکده ها درخصوص ارائ 11

 بیماري و ریسک فاکتورها 

. مکاتبه با معاونت بهداشتي ،درمان،پژوهشي درخصوص تعیین اولویتهاي سالمت  12

 جامعه در سطح استان 

 . جمع بندي واخذ اولویت هاي تعیین شده وطرح در شوراي آموزش پاسخگو  13

 . اولویت بندي برنامه ها براساس نیاز سنجي  14

. برگزاري نشستها ،مکاتبات واقدامات الزم جهت اجراي مطلوب برنامه هاي آموزش  15

 پاسخگو 

. برگزاري منظم جلسات با گروه هاي آموزشي دانشکده ها در جهت ترغیب گروه هاي  16

 آموزشي به اعمال 

 اساس مشکالت منطقه و اولویت هاي تعیین شده تغییرات در کوریکولوم هاي آموزشي بر

. برگزاري کارگاه توانمند سازي مرتبط با نیازسنجي هاي سالمت جهت پزشکان شاغل  17

 درمراکز بهداشتي 

درماني ،اعضا هیات علمي )با هماهنگي و همکاري مرکزآموزش مداوم و سایر واحدهاي 

 مرکز مطالعات( 

زشکي پاسخگو ) تهیه و تعیین فهرستي از اولویتها ي . پژوهش در رابطه با آموزش پ 18

 بار -سالمت استان 



 و اعالم اولویتها به گروههاي آموزشي واعضاي هیات علمي  -بیماري و ریسک فاکتورها

. همکاري در تدوین محتواي آموزشي ،براساس نیازهاي واقعي جامعه با راهنمایي و  19

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي نظر اعضاء هیات علمي و با نظارت مرکز 

. همکاري در تدوین برنامه هاي آموزشي و پایش و ارزشیابي برنامه ها با راهنمایي و  20

 نظر اعضاء هیات علمي و با نظارت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي 

ي . همکاري در تهیه محتواي آموزشي غیرحضوري و الکترونیکي بر اساس نیازسنج 21

صورت گرفته و در جهت توانمندسازي اساتید و دانشجویان با مشارکت کمیته مرکز 

 E-Learningمطالعات 

 . هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش پاسخگو  22

 . همکاري در تدوین راهنماها و دستورالعمل هاي آموزشي  23

اران و فراگیران...( و . مشارکت در تدوین مداخالت آموزشي )آموزش جامعه، بیم 24

 اصالح فرآیند هاي آموزشي 

 . پایش و ارزشیابي برنامه ها و مداخالت آموزشي  25

 . پایش و ارزیابي تعداد کوریکولومهاو گایدالینهاي تدوین شده در پایان سال  26

 . پایش و ارزیابي تعداددکوریکولومهاي بازنگري و اجراشده در پایان سال  27

زیابي تعداد کارگاهها،کنفرانسهاي برگزار شده در جهت توانمندسازي اساتید . پایش و ار 28

 ،دانشجویان و... در پایان سال 

 . ارزشیابي عملکرد گروه هاي آموزشي در زمینه آموزش پاسخگو  29



. تهیه مطالب مورد نیاز و کمک در به روز رساني اطالعات و مطالب سایت مربوط  30

 به واحد آموزش پاسخگو 

. تهیه گزارش از عملکرد برنامه آموزش پاسخگو جهت ارائه به معاونت آموزشي و  31

 وزارتخانه 

  رسالت: 

مسوولیت پذیری دانشگاه در پاسخگویی به نیازهای جامعه )بار بیماری و ریسک  ارتقای 

 فاکتورها(

  چشم انداز:

آموزش و پژوهش و ارائه پاسخگویي اجتماعي، تعهد در قبال هدایت،  سرآمدی دانشگاه در  

 خدمات بهداشتي درماني بر اساس اولویت نیازهاي سالمتي جامعه

  نقاط قوت: 

نظارت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بر روند اجرای آموزش  .1

 .پاسخگو در دانشگاه

 همکاری متقابل معاونتها و گروههای آموزشی  .2

 به عنوان نقشه و راهنمای راهوجود اسناد باال دستی و بسته آموزش پاسخگو  .3

 نقاط ضعف: 

 PhDکمبود وجود نیروهای متخصص در حیطه آموزش پزشکی با مدرک  .1

 عدم وجود اطالعات کامل و دقیق در خصوص بار بیماریها در منطقه .2

 



 کلی: هدف

ارتقاي نظام آموزش ،بهداشت و درمان دانشگاه ر در راستاي پاسخگوئي به نیازهای   

  واقعي جامعه

 

   اهداف اختصاصی:  

آموزشي در راستاي های كوریكولوم   بالغا ،ارزشیابی و ، بازنگری تدوین .1

 مقطع تحصیلي ·اي واقعي جامعه به تفكیك رشته و ھپاسخگوئي به نیاز

مناسب برای سیاستگذاران، ذینفعان، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان  زه انگی ایجاد  .2

 خدمات به منظور تحقق هر چه بهتر پاسخگویی به نیازهـای واقعـی جامعه 

طراحی و استقرار نظام آموزش های مهارتی و حرفه ای در راستای ارتقای  .3

 پاسخگویی 

 

   نیازهای جامعهبا توجه به و مدیریت تربیت نیروی انسانی آورد بر .4

 

مبتنی بر نیازهای جامعه  ، بهداشتی و درمانیشناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی .5

 )بار بیماری ها، حوادث و ریسک فاکتورها)

  

 

 


