
 :EDCشرح وظایف مدیر 

شارکت  .1 شورای م شگاه اعم از  ست گذار دان سیا شی نهادهای  ستهای آموز سیا سازی  صمیم  در ت

 آموزشی دانشگاه، شورای دانشگاه، هیئت رئیسه، هیئت امنا و هیئت ممیزه دانشگاه

شگاه برای برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه ها و  .2 شی دان شاوره به معاون آموز ستهای ارائه م سیا

 کالن آموزشی دانشگاه

 عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه .3

 ارائه گزارش فعالیتها به تصمیم گیرندگان آموزشی در سطح دانشگاه و وزارت مطبوع .4

دانشگگگگاههای علوز پزشگگگکی به مناور تبادل ت،ربیات، اواعات و بهره مندی از  EDCهمکاری با  .5

 جود در مرکزپتانسیلهای مو

شاوره و رهبری  .6 شیابی، م شی در زمینه روش تدریس، ارز وراحی و مدیریت برنامه های نوآورانه آموز

 و مدیریت در محدوده اختیارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربووه

پایش، ارزشگگیابی، معرفی و انتشگگار برنامه های نوآورانه در حوزه علوز پزشگگکی در سگگطح ملی و بی   .7

 لمللیا

 نیازسن،ی آموزشی اعضای هیئت علمی .8

توانمندسگگازی اعضگگای هیئت علمی در حیطه های م تلو آموزش علوز پزشگگکی بر اسگگا  نتای   .9

 نیازسن،ی، سیاستها و اولویتهای آموزشی دانشگاه

ستانها و  .11 شکده، بیمار شگاه، دان شی دان شگاه اعم از معاونی  آموز شی دان سازی مدیران آموز توانمند

 آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت آموزشیگروههای 

 برنامه ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاههای علوز پزشکی .11

 وراحی، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی، استاد و دانش،و .12

 وراحی، مشاوره و مشارکت در اعتبارب شی مراکز آموزشی دانشگاه .13

 در آموزش دانشگاه و حمایت از اجرای پروژه های تصویب شده تعیی  اولویتهای پژوهش .14

ای،اد و فعال کردن کمیته های دانش،ویی، استعداد درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره گیری  .15

از نارات و پیشگگنهادات دانشگگ،ویان در راسگگتای ارتقای کیزی آموزش مطابق با ضگگوابط و مقررات 

 مربووه

 

 

 

 



 :EDCشرح وظایف کارشناس 

 انجام امور مرتبط با برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی .1

 هماهنگی در برگزاری کارگاههای آموزشی جهت دانشجویان هسته استعداد درخشان .2

 همکاری در به روز رسانی مطالب صفحات وب سایت مرکز مطالعات و مرتبط با وظایف .3

سامانه اتوماسیون و بایگانی بهینه کلیه مکاتبات و امور مربوط به مرکز انجام و پیگیری امور ارجاعی از  .4

 مطالعات

 دانشکده ها در زمینه ارزشیابی آزمون EDOپیگیری فعالیتهای  .5

 همکاری در انجام امور مربوط به همایش آموزش پزشکی .6

 هادانشکده  EDOپیگیری امور مرتبط با برنامه ارزشیابی اساتید و هماهنگی با کارشناس  .7

 مرکز مطالعات به صورت روزانه و پیگیری امور مربوطه Emailکنترل  .8

 پیگیری امور مربوط به تکنولوژی آموزشی مرکز مطالعات .9

 

 :یتوانمندساز تهیکم ریدب فیشرح وظا

 ( نیازسنجی در زمینه کارگاههای مورد نیاز جهت اساتید1

 ( تهیه لیست کارگاههای آموزشی2

 ( همکاری در طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی3

 ( هماهنگی جهت شرکت اعضای هیئت علمی دانشکده در کارگاههای توانمندسازی4

 موزشی جهت اساتید جدیدالورود( برگزاری کارگاههای آ5

 ( تهیه تقویم آموزشی مناسب جهت کارگاهها6

 ( تأمین اعتبارات کارگاهها7

 ( اطالع رسانی کارگاهها8

 ( ارائه گواهی جهت شرکت کنندگان در کارگاهها9

 ( ایجاد بانك اطالعات فعالیتهای آموزشی، اجرایی و پژوهشی اعضای هیئت علمی11

 های آموزشی و ارائه بازخورد به مدرسین دوره( ارزیابی از دوره 11

 ( به روز رسانی صفحه وب واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی12

 ( تدوین برنامه عملیاتی براساس شرح وظایف کارگاه13

 ( ارائه اخبار مربوط به فعالیتهای کمیته جهت درج در سایت معاونت آموزشی14

 ائه به مراجع ذیربط( تدوین گزارش عملکرد نهایی برای ار15

 

 

 

 



 شرح وظایف دبیر کمیته برنامه ریزی درسی:

 

 (تدوین گایدالین چگونگی تدوین طرح دوره و طرح درس )قابل دسترسی برای کلیه اساتید(1

 ( ارائه مشاوره به اساتید جهت نگارش طرح دوره و طرح درس )درصورت نیاز(2

( جمع آوری و تهیه بانك اطالعاتی طرح درس ها، طرح دوره ها و برنامه های آموزشی دانشکده های مختلف 3

 صورت الکترونیکی ترجیحاً به

 ( همکاری در تدوین برنامه های آموزشی در مرکز مهارتهای بالینی و پایش و ارزشیابی برنامه ها4

 ( ارتقاء برنامه های درسی و منابع آموزشی به روز از طریق بازنگری در آنها5

 ( تدیون برنامه های درسی جدید مورد نیاز بر اساس نیازهای نظام سالمت6

 (Integrationر در نحوه طراحی برنامه ها )از وضعیت تك رشته ای به سمت چند رشته ای یا ( تغیی7

 ( بازنگری کوریکولوم رشته های مختلف8

 ( تدوین برنامه عملیاتی بر اساس شرح وظایف9

 ( ارائه اخبار مربوط به فعالیت های کمیته جهت درج در سایت معاونت آموزشی11

 د دوره ای از اقدامات انجام شده در هر نیمسال جهت ارائه به مراجع ذیربط( تهیه گزارش عملکر11

 

 

 شرح وظایف دبیر کمیته ارزشیابی اساتید:

 

 ( تهیه فرم جامع و کامل برای ارزشیابی استاد و دانشجو و تعیین روایی و پایایی این پرسشنامه1

 .…( انجام ارزشیابی دانشجو از استاد )دروس تئوری و عملی(، همکار از همکار، ارزشیابی مدیر گروه از استاد و 2

و گروههای آموزشی در این مورد و برگزاری  ( توسعه روشهای نوین سنجش و ارزشیابی و ارائه مشاوره به اساتید3

 درجه( 361و ارزشیابی  OSCE, DOPS, Minicexکارگاههای مرتبط )

( سنجش سالیانه عملکرد اساتید در حیطه های مختلف بر اساس چارچوب شرح وظایف و آئین نامه های مربوط 4

 و تهیه کارنامه

موزشی دانشکده برای معرفی اساتید و پژوهشگران نمونه ) ( انجام اقدامات الزم بر اساس درخواست معاونت آ5

شامل جمع آوری و اخذ اطالعات و مدارك مقتضی از منابع مربوطه، بررسی، تعیین امتیازات و تهیه گزارش مطابق 

 آئین نامه و مقررات

 ( مشارکت در اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه ارزشیابی در آموزش پزشکی6

 ، تدوین و نشر مواد آموزشی در زمینه ارزشیابی اساتید( مشارکت در تهیه7

( مشارکت در بررسی سوابق و مدارك اساتید متقاضی تغییر وضعیت استخدامی، کسب پایه شغلی یا ارتقاء 8

 مرتبه علمی بر اساس درخواست معاونت آموزشی

 ( تدوین برنامه عملیاتی بر اساس شرح وظایف9

 ( به روز رسانی صفحه وب واحد ارزشیابی اساتید11



 ( ارائه اخبار مربوط به فعالیتهای کمیته جهت در سایت معاونت آموزشی11

 ( تهیه گزارش عملکرد دوره ای و کامل دربرگیرنده تمام وظایف برای ارائه به مراجع ذیربط12

 

 شرح وظایف دبیر کمیته پژوهش در آموزش:

 

 تهیه دستورالعمل نگارش طرح های پژوهش در آموزش .1

 تهیه فرم های ارزیابی طرح های پژوهش در آموزش جهت داوری .2

 انك اطالعاتی از پژوهش های انجام شده در آموزش پزشکیتهیه ب .3

 ارائه خدمات مشاوره ای به اساتید و عالقمندان در زمینه طرح های پژوهش در آموزش .4

توسعه طرح های پژوهشی مناسب در زمینه آموزش ) فرایند های یاد دهی، یادگیری در نظام آموزش  .5

 پزشکی(

 در راستای سیاست های ارتقاء سالمت جامعه وتحول در آموزش پزشکی هدایت پژوهش های دانشجویی .6

 به روز رسانی صفحه وب واحد پژوهش در آموزش .7

 ارائه اخبار مربوط به فعالیت های کمیته به روابط عمومی معاونت جهت درج در سایت معاونت آموزشی. .8

 تدوین برنامه عملیاتی براساس شرح وظایف .9

 تهیه گزارش عملکرد دوره ای و کامل در برگیرنده تمام وظایف برای ارائه به مراجع ذیربط .11

 

 شرح وظایف دبیر کمیته ارزیابی آزمون:

 

( برنامه ریزی و تدارك برنامه ها و فرصتهای مناسب به منظور افزایش دانش و مهارت مدرسان در زمینه روشهای 1

 تحلیل آزمون

 د جهت ارزیابی اولیه سؤاالت امتحانی( نظارت مستمر و همکاری با امور آموزش دانشکده و اساتی2

 ( ارزیابی شرایط فیزیکی برگزاری امتحانات بر اساس دستورالعمل بررسی آزمونها3

 ( بررسی نظرات دانشجویان در رابطه با چگونگی برگزاری امتحانات در پایان هر نیمسال4

یلی برای مشخص نمودن میزان سؤاالت ( دریافت نتایج آنالیز آزمونها از امور آموزش و استخراج گزارش تحل5

 استاندارد در هر آزمون

( ارائه بازخورد نتایج تحلیل آزمونها به گروههای آموزشی و اساتید در جهت کمك به بهبود و اصالح روند 6

 طراحی آزمون

 ( تدوین برنامه عملیاتی بر اساس شرح وظایف7

 ج در سایت معاونت آموزشی( ارائه اخبار مربوط به فعالیت های کمیته جهت در8

 ( تهیه گزارش عملکرد دوره ای از اقدامات انجام شده در هر نیمسال جهت ارائه به مراجع ذیربط9

 

 

 



 شرح وظایف دبیر کمیته دانش پژوهی:

 

اطالع رسانی به اساتید در راستای آمادگی مرکز نسبت به همکاری با اساتید جهت پیگیری برنامه دانش  .1

 پژوهی

 تهیه پرونده برای تك تك افراد ومشخص نمودن امتیازات پژوهشی ، آموزشی ،اجرایی وتعیین کمبودها .2

 ی مستنداتارائه مشاوره وراهنمایی به اساتید متقاضی جهت آماده ساز .3

 تهیه فرمهای دانش پژوهی ،دریافت نظر اساتید، ادیت فرم و شفاف نمودن نحوه امتیاز دهی .4

 بررسی پرونده ها ومحاسبه امتیازات افرادمتقاضی توسط دبیرکمیته منتخب .5

 آماده سازی پرونده ها وارسال به هیات ممیزه شیراز .6

 یفتدوین برنامه عملیاتی براساس شرح وظا .7

 ارائه اخبار مربوط به فعالیت های کمیته به روابط عمومی معاونت جهت درج در سایت معاونت آموزشی .8

 تهیه گزارش عملکرد دوره ای و کامل در برگیرنده تمام وظایف برای ارائه به مراجع ذیربط .9

 

 

 شرح وظایف دبیر کمیته استعداد درخشان و المپیاد علمی:

 

 شناسایی و به عضویت گرفتن دانشجویان ممتاز بر اساس معیارهای مناسب -1

ع ها، منابتهیه بانکی اطالعات به روز شده ازاعضا، مدرسان و کارشناسان همکار، دفاتر مشابه در سایر دانشگاه -2

 و سایت های مفید و مرتبط

 تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بر اساس اهداف و شرح وظایف -3

ی دانش و مهارت اعضای دفتر و سایر ریزی و تدارك خدمات و تسهیالت آموزشی به منظور بهبود و ارتقابرنامه -4

 دانشجویان در زمینه رشته تحصیلی و شغلی آنان

ریزی و تدارك خدمات و تسهیالت آموزشی به منظور ارتقای دانش و مهارت اعضای دفتر و سایر برنامه -5

 دانشجویان در زمینه یادگیری و مطالعه

منظور ارتقای دانش و مهارت اعضای دفتر و سایر ریزی و تدارك خدمات و تسهیالت آموزشی به برنامه -6

 دانشجویان در زمینه فناوری اطالعات

ریزی و تدارك خدمات و تسهیالت آموزشی به منظور ارتقای دانش و مهارت اعضای دفتر و سایر برنامه -7

 دانشجویان در زمینه روش شناسی پژوهش

منظور ارتقای دانش و مهارت اعضای دفتر و سایر  ریزی و تدارك خدمات و تسهیالت آموزشی بهبرنامه -8

 مذهبی -ای و موضوعات فرهنگیدانشجویان در زمینه علوم رفتاری، اجتماعی، اخالق حرفه

ها و مراکز ریزی برای فراهم کردن تسهیالت و فرصت های آموزشی و پژوهشی مناسب از طریق دانشگاهبرنامه -9

 از، فعال و واجد شرایطتحقیقاتی کشور برای دانشجویان ممت

 های آموزشی در دانشگاههای درسی یا دورههای ارزشیابی، بازنگری یا تدوین برنامهمشارکت در پروژه -11



برنامه ریزی و هماهنگی با مسئوالن و واحدها ذیربط در دانشکده برای فراهم شدن خدمات و تسهیالت  -11

 فعال و واجد شرایطرفاهی و سالمتی ممکن برای دانشجویان ممتاز 

 تهیه و نشر مواد آموزشی -12

 انجام نیازسنجی از دانشجویان استعداد درخشان در هر ترم . -13

 وجودساز و کار مشخص برای شناسایی دانشجویان واجد شرایط شرکت در المپیادهای دانشجویی. -14

 های آموزشی آمادگی المپیاد.ها و کارگاهوجود سازوکار مشخص برای برگزاری کالس -15

های برتر هر رشته با همکاری آموزش و تشویق و اهداء جایز و لوح تقدیر به تهیه لیست ساالنه رتبه -16

 دانشجویان حائز رتبه )به عنوان دبیر کمیته تشویق(.

 المپیادهای دانشجویی اطالع رسانی در خصوص برگزاری -17

 خرید کتاب و تجهیزات کمك آموزشی جهت دانشجویان استعداد درخشان. -18

 ارائه تسهیالت آموزشی، فرهنگی و ورزشی. -19

 

 کمیته دانشجویی: مسئولشرح وظایف 

 

 ( فعال سازی کمیته های دانشجویی در سطح دانشکده1

 ( همکاری جهت برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی پس از نیازسنجی از دانشجویان2

( دعوت از اساتید مجرب جهت شرکت در جلسات کمیته دانشجویی دانشکده برای آموزش حوزه های مختلف 3

 علوم پزشکی

( تشکیل گروههای دانشجویی داوطلب و واجد شرایط جهت تألیف کتاب و کتابچه در زمینه های مختلف 4

 آموزشی و نظارت بر این امر

 ( نیازسنجی پژوهشی )پژوهش در آموزش(5

 ( برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با پژوهش6

 ( پذیرش ایده های پژوهشی در بعد آموزش، حمایت و تخصیص بودجه در قالب طرح پژوهشی7

 ( ارائه ایده های خالق دانشجویی در حیطه آموزش در قالب فرآیندهای آموزشی8

 ( به روز رسانی صفحه وب کمیته دانشجویی9

 ( تدوین برنامه عملیاتی بر اساس شرح وظایف11

 ( ارائه اخبار مربوط به فعالیتهای کمیته جهت درج در سایت معاونت آموزشی11

 ( تهیه گزارش عملکرد دوره ای و کامل دربرگیرنده تمام وظایف برای ارائه به مراجع ذیربط12

 

 شرح وظایف دبیر جشنواره شهید مطهری:

 

 موزشی کشورارج نهادن به زحمات ارزشمند اساتید معزز آ .1

 شناسائی فرآیند های مطلوب دانشگاهی .2

 ارتقاء فرآیندهای جاری آموزشی در دانشگاهها .3



 ابداع ، اصالح فرآیند ها ، تجهیزات و دستگاهها و لوازم کمك آموزشی. .4

توجه به فرآیند های آموزشی در حال اجراء در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به منظور  .5

 ردانی از آنهاقد

 شناسائی و طراحی فرآیند های جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه .6

ایجاد فضای مناسب علمی جهت حضور گسترده تر اساتید در تولید علم و دانش مورد استناد جهانی در  .7

 (Fact,sکتب یا نشریات )

 ایجاد فضای رقابت سالم در تولید علم در سطح کشور .8

 ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای اساتید دانشگاهها و موسسات آموزشی و کمك آموزشی .9

 ایجاد بازار برای فرآیند های آموزشی جهت جذب سرمایه و هدایت سرمایه گذاری در راستای تولید علم .11

 ادل خدمات آموزشیایجاد بازار برای ارائه و تب .11


