
 بنام خدا 

 ًزارت بيداشت ، درمان ً آمٌزش پسشكي 

      معاًنت آمٌزشي     
 مركس مطالعات ً تٌسعو آمٌزش علٌم پسشكي

 

 

آئين نامو شرح ًظايف مراكس ً دفاتر مطالعات ً تٌسعو آمٌزش علٌم پسشكي دانشگاىيا ً دانشكده 

 ىاي علٌم پسشكي ً خدمات بيداشتي درماني كشٌر
 مقدمو 

تِ عٌَاى كاًَى ّاي تفكز ٍ ًَآٍري در راعتاي ارتقاي كيفي  (EDC)هزاكش ٍ دفاتز هطالعات ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽكي 

آهَسػ در داًؾگاّْا ٍ داًؾكذُ ّاي علَم پشؽكي ٍ خذهات تْذاؽتي درهاًي كؾَر راُ اًذاسي ؽذُ ٍ فعاليت ّاي 

تِ هَجة ايي آئيي ًاهِ ؽزح ٍظايف هزاكش هطالعات ٍ تَععِ . هتٌَعي را در راعتاي رعالت ٍ اّذاف خَد اًجام هي دٌّذ

تا تَجِ تِ عياعت  (EDO)ٍ دفاتز تَععِ آهَسػ داًؾكذُ ّا  (EDC)آهَسػ علَم پشؽكي داًؾگاّْاي علَم پشؽكي

 .ّا ٍ اٍلَيت ّا  تؾزح سيز تثييي هي گزدد 

 تعاريف- 1ماده  

 Education Developmentهٌظَر اس هزكش هطالعات در ايي آئيي ًاهِ؛هزكش هطالعات ٍ تَععِ آهَسػ پشؽكي

Center,EDC))  دفتز تَععِ؛ دفتز تَععِ آهَسػ داًؾكذُ ّا ٍ(Office,EDO  Education Development) اعت . 

 ًظايف ً فعاليت ىاي اصلي مراكس مطالعات ً تٌسعو آمٌزش علٌم پسشكي  -2ماده 

هؾاركت در تصوين عاسي عياعت ّاي آهَسؽي ًْادّاي عياعت گذار داًؾگاُ اعن اس ؽَراي آهَسؽي داًؾگاُ،   -1

 .ؽَراي داًؾگاُ ، ّيات رئيغِ ، ّيات اهٌاء ٍ ّيات هويشُ داًؾگاُ 

ارائِ هؾاٍرُ تِ هعاٍى آهَسؽي داًؾگاُ تزاي تزًاهِ ريشي ٍ عولياتي كزدى تزًاهِ ّا ٍ عياعت ّاي كالى آهَسؽي  -2

 . داًؾگاُ

 .عضَيت ٍ ؽزكت فعال در جلغات ؽَراي آهَسؽي ٍ پضٍّؾي داًؾگاُ -3

 .  ارائِ گشارػ فعاليت ّا تِ تصوين گيزًذگاى آهَسؽي در عطح داًؾگاُ ٍ ٍسارت هتثَع -4

 داًؾگاُ ّاي علَم پشؽكي تِ هٌظَر تثادل تجزتيات ، اطالعات ٍ تْزُ هٌذي اس پتاًغيل ّاي EDCّوكاري تا  -5

 .هَجَد در ّز هزكش

طزاحي ٍ هذيزيت تزًاهِ ّاي ًَآٍراًِ آهَسؽي در سهيٌِ  رٍػ تذريظ ، ارسؽياتي ، هؾاٍرُ  ٍ رّثزي ٍ هذيزيت  -6

 .در هحذٍدُ اختيارات داًؾگاُ ٍ هطاتق تا ضَاتط ٍ هقزرات هزتَطِ

 .پايؼ ،  ارسؽياتي ، هعزفي ٍ اًتؾار تزًاهِ ّاي ًَآٍراًِ در حَسُ علَم پشؽكي در عطح هلي ٍ تيي الوللي -7

 .ًياسعٌجي آهَسؽي اعضاء ّيات علوي  -8

 1395بهمن 



  تَاًوٌذعاسي اعضاي ّيات علوي در حيطِ ّاي هختلف آهَسػ علَم پشؽكي تز اعاط ًتايج ًياسعٌجي،  -9

 .عياعت ّا ٍ اٍلَيت ّاي آهَسؽي داًؾگاُ

 ٍ ٍ احذّاي تَععِ آهَسػ تيوارعتاًْا در EDO) (تَاًوٌذ عاسي ، حوايت ٍ ّذايت دفاتز تَععِ داًؾكذُ ّا -10

 .اجزاي ٍظايف ٍ تزًاهِ ّاي هزتَطِ

تَاًوٌذعاسي هذيزاى آهَسؽي داًؾگاُ اعن اس هعاًٍيي آهَسؽي داًؾگاُ ،داًؾكذُ ، تيوارعتاى ّا ٍ گزٍّْاي  -11

 .آهَسؽي در سهيٌِ رّثزي ٍ هذيزيت آهَسؽي

 تزًاهِ ريشي درعي در چارچَب اختيارات دادُ ؽذُ تِ داًؾگاّْاي علَم پشؽكي -12

 . طزاحي ، هؾاٍرُ ٍ هؾاركت در اجزاي ارسؽياتي تزًاهِ درعي ، اعتاد ٍ داًؾجَ -13

 .   طزاحي، هؾاٍرُ ٍ هؾاركت در اعتثارتخؾي هزاكش آهَسؽي داًؾگاُ -14

 .     ارسؽياتي عولكزد ٍ فعاليت ّاي دفاتز تَععِ آهَسػ داًؾكذُ ّا  ٍ ٍاحذّاي تَععِ آهَسػ تيوارعتاًْا -15

 . تعييي اٍلَيت ّاي پضٍّؼ در آهَسػ داًؾگاُ ٍ حوايت اس اجزاي پزٍصُ ّاي تصَية ؽذُ -16

  ايجاد ٍ فعال كزدى كويتِ ّاي هؾَرتي داًؾجَيي، اعتعذادّاي درخؾاى ٍ داًؼ آهَختگاى تا ّذف تْزُ  -17

 .گيزي اس ًظزات ٍ پيؾٌْادات داًؾجَياى در راعتاي ارتقاء كيفي آهَسػ هطاتق تاضَاتط ٍ هقزرات هزتَطِ

 فعال ّغتٌذ ، تا هؾاركت آًاى اًجام خَاّذ EDO در داًؾگاُ ّايي كِ داراي 2ٍظايف هٌذرج در هادُ :  1تبصره 

 .ؽذ

هزاكش هطالعات ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽكي داًؾگاّْا در سيز هجوَعِ هعاًٍت ّاي آهَسؽي داًؾگاّْا :   2تبصره 

در راعتاي عياعت ّاي هزكش هطالعات ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽكي ٍسارت تْذاؽت ، درهاى ٍ آهَسػ پشؽكي 

 .فعاليت هي ًوايٌذ

 .هذيزهزكش هطالعات ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽكي تَعط هعاٍى آهَسؽي داًؾگاُ هٌصَب هي گزدد:   3تبصره 

 ًظايف ً فعاليت ىاي اصلي دفاتر تٌسعو آمٌزش دانشكده ىا - 3ماده 

 اجزاي تزًاهِ ّاي آهَسؽي تز اعاط عياعت ّاي اتالغ ؽذُ تَعط هزكش هطالعات ٍ تَععِ آهَسػ داًؾگاُ  -1

 .  ارائِ هؾاٍرُ تِ هعاٍى آهَسؽي داًؾكذُ تزاي عولياتي كزدى تزًاهِ ّا ٍ عياعت ّاي آهَسؽي داًؾكذُ -2

 .عضَيت ٍ ؽزكت فعال در جلغات ؽَراي آهَسؽي داًؾكذُ  -3

 عايز داًؾكذُ ّاي داًؾگاُ هزتَطِ تِ هٌظَر تثادل تجزتيات ، اطالعات ٍ تْزُ هٌذي اس EDOّوكاري تا  -4

 پتاًغيل ّاي آًاى

 .پايؼ ٍ ًظارت تز عولكزد ٍ فعاليت ّاي ٍاحذ تَععِ آهَسػ تيوارعتاى ّا  -5

 . داًؾگاُ ٍ هعاٍى آهَسؽي داًؾكذُ EDCارائِ گشارػ عولكزد تِ  -6



 .پايؼ،ارسؽياتي ،هعزفي ٍ اًتؾار تزًاهِ ّاي ًَآٍراًِ در عطح داًؾكذُ -7

 .EDC تَاًوٌذ عاسي ٍ حوايت اس اعضاي ّيات علوي  تزاي اجزاي تزًاهِ ّاي ًَآٍراًِ تا حوايت  -8

 .EDCٍ ارائِ گشارػ تِ    ًياسعٌجي آهَسؽي اعضاء ّيات علوي داًؾكذُ هزتَطِ -9

 تَاًوٌذعاسي اعضاي ّيات علوي در حيطِ ّاي هختلف آهَسػ علَم پشؽكي تز اعاط ًتايج ًياسعٌجي،  -10

 .EDCعياعت ّا ٍ اٍلَيت ّاي آهَسؽي داًؾكذُ تا هؾاركت 

 .ًظارت ، ارسؽياتي ٍ تحليل آسهَى ّاي داًؾكذُ هزتَطِ -11

 .EDC تا حوايت EDCاجزاي طزح ّاي پضٍّؼ در آهَسػ تز اعاط اٍلَيت ّاي داًؾكذُ ٍ  -12

 .ايجاد كويتِ هؾَرتي داًؾجَيي در عطح داًؾكذُ -13

 . اس ًظز عاختاري دفاتز تَععِ آهَسػ داًؾكذُ ّا سيز ًظز هعاًٍيي آهَسؽي داًؾكذُ ّا فعاليت هي ًوايٌذ: 1تبصره 

 ٍظايف دفاتز تَععِ داًؾكذُ ّا تا سهاى كغة تَاًوٌذي ّاي السم ، تَعط هزاكش هطالعات  داًؾگاّْا ٍ ٍظايف :2تبصره 

 .ٍاحذّاي تَععِ تيوارعتاى ّاي آهَسؽي تَعط دفاتز تَععِ داًؾكذُ ّاي پشؽكي اًجام خَاّذ ؽذ 

هذيز دفتز تَعــعِ داًؾكذُ تِ پيؾٌْاد هعاٍى آهَسؽي داًؾكذُ ٍ تا ّواٌّگي هذيز هزكش هطالعات، تَعط : 3تبصره

 .رئيظ داًؾكذُ هٌصَب هي گزدد

 .                      تثصزُ پظ اس اتالغ، السم االجزا ٍ جايگشيي آئيي ًاهِ ّا ٍ دعتَرالعول ّاي قثلي خَاّذ تَد6 هادُ ٍ 3ايي آئيي ًاهِ تا 

  

 


