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 یمعاونت آموزش

 یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک
 مراکز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه آموزش فیشرح وظا

 هاي علوم پزشکی کشورها و دانشکدهدانشگاه

 1401شهریورماه 
 

تاثیر غیرقابل  ،سیاز بدو تاس هادانشگاه يهاتیریمدبه عنوان یکی از  یپزشکعلوم  آموزش توسعه و مطالعاتکز امر :مقدمه

تدوین و  1395آخرین شرح وظایف این مراکز در سال  اند.در سطح کشور داشته یپزشک آموزشانکاري در ارتقاي کیفی 

 1401در سال  در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یپزشکعلوم مطالعات و توسعه آموزش  مرکزابالغ شده است. 

 شــرحهاي آموزشــی در ســطح کشــور صــورت گرفته، و تغییراتی که در روند فعالیتبا توجه به تجربیات ارزشــمند موجود 

ـــعه را بازبینی و تدوین  فیوظا ـــرح وظایف کرد. مراکز مطالعات و دفاتر توس ـــعه  بخش دو دراین ش مرکز مطالعات و توس

 .تنظیم شده است هاو بیمارستان هادانشکدهآموزش در دفتر توسعه علوم پزشکی و  آموزش

 تعاریف:  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /مرکز: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /دانشگاههر هاي دانشکده: دفتر توسعه آموزش در دانشکدهتوسعه دفتر 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  /دانشگاههاي آموزشی بیمارستان: دفتر توسعه آموزش در بیمارستانتوسعه دفتر 

 درمانی

 شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور) بخش اول

 

 ارتباطات سازمانی. وظایف کلی و 1ماده 

هیات اعضاي شرح وظایف و پیشنهاد تعداد و مشخصات مورد نیاز براي تحقق عملیاتی ساختار سازمانی طراحی و تدوین  -1

 به معاون آموزشی دانشگاهتمام وقت  انعلمی و کارشناس
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، پژوهش در سخگوپا واحدهاي عملیاتی مرتبط با شرح وظایف (مانند آموزش مبتنی بر جامعه واندازي تعریف و راه -2

 آموزش و سایر)

انشگاه به دو ارائه آن براي تصویب در شوراي آموزشی  شرح وظایف مصوب رمنطبق بمرکز، برنامه عملیاتی  تدوین -3

 صورت ساالنه

ش مجازي دانشگاه، هاي بالینی دانشگاه، مرکز آموزبا مرکز مهارت مرکزتعامل، همکاري و ارتباطات نامه تدوین شیوه -4

هاي درخشان و مرکز ، دفتر استعدادانشگاهمهارتی د-ايآموزش پزشکی، مرکز آموزش مداوم و آموزش حرفهگروه 

 تحقیقات آموزش پزشکی در صورت وجود

 دائم عضوبه عنوان مدیر مرکز در جلسات شوراي آموزشی دانشگاه با حق راي شرکت  -5

  (به صورت ترجیحی)مدیر مرکز در جلسات شوراي دانشگاه شرکت  -6

 (به صورت ترجیحی)رهنگی دانشگاه ف-مدیر مرکز در جلسات شوراي پژوهشی و دانشجوییشرکت  -7

  درخواستدر صورت هاي جذب هیات علمی و ممیزي (ترفیع و ارتقا) دانشگاه کمیتههمکاري با  -8

 ها بیمارستانها و بر عملکرد دفاتر توسعه آموزش دانشکدهنظارت نامه تدوین و اجراي شیوه -9

 ايدورهدانشگاه به صورت  ارش عملکرد به معاونت آموزشیگز ارائه -10

به معاونت ارائه آن مورد نیاز دانشگاه و  1آموزش پزشکیهاي وابسته به رشتههیات علمی متخصص اعضاي تعداد برآورد  -11

 آموزشی دانشگاه

و  2متبوعاي آموزشی محوله از وزارت ارائه راهنمایی و مشاوره در ارتباط با اقدامات توسعه نامهشیوه اجرايطراحی و  -12

 رجاع از معاونت آموزشی دانشگاهادر صورت  آنهااجراي 

ظایف وعدم تداخل با شرح و دانشگاه  آموزشی اقدامات خارج از شرح وظایف در صورت تصویب در شوراياجراي  -13

 مصوب

 وظایف اختصاصی در حیطه برنامه ریزي درسی:. 2ماده 

                                                           
 پزشکیي آموزشی در آموزش ژولونیادگیري الکترونیکی در آموزش پزشکی و تک آموزش پزشکی،  ١
 .آموزش علوم پزشکی، برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وري در آموزش پزشکی و .. هاي طرح تحولاعم از بسته  ٢
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  4بر جامعه یو آموزش مبتن يریادگی -یاددهی يهاروش ،یدرس يزیردر حوزه برنامه 3يگذاراستیس -1

بر جامعه و  یمبتن يها) و برنامهینیو بال هیدر حال اجرا (پا يهابرنامه يبرا 5یدرس يهابرنامه تیرینظام مد یطراح -2

 دانشگاه  یآموزش يآن در شورا بیتصو

 يهادر عرصهیري آن و نظارت بر به کارگ یبرنامه درس تیریمد ندیفرا حیصح ياجرا هاينامهوهیش نیدر تدو يهمکار -3

و مرکز  ینیبال يهامرکز مهارت ،یشگاهیآزما يهاعرصه ،ینیبال يهاعرصه ،ينظر هايشامل کالس یمختلف آموزش

 (با توجه به ساختار دانشگاه)  يآموزش مجاز

 و ارائه بازخورد وسعهتتوسط دفاتر  ریزي درسیمدیریت برنامه هاينامهشیوه اجراي صحیح برپایش و نظارت  -4

  6آموزش هايعرصه هیارائه شده در کل يهاآموزش تیفیک يارتقا يبرا يهمکار -5

  یدرس يهابرنامه يو بازنگر نیارائه مشاوره و مشارکت در تدو ،یکارشناس -6

 يارشته نیو ب دیجد هايرشته ياندازراه اي تدوین برنامه وبر همکاريو  مشاوره -7

 هايعرصه هیر کلدفعال  يریادگی يهااستفاده از روش هاينامهوهیش يریبر به کارگ نظارتهمکاري در تدوین و  -8

 آموزش

 وظایف اختصاصی در حیطه توانمندسازي:. 3ماده 

 بیتصوو  یعلم اتیرهیغ نیو مدرس یعلم اتیه يمختلف اعضا يهارده 7یآموزش ينظام جامع توانمندساز یطراح -1

 دانشگاه یآموزش يآن در شورا

مختلف  يهارده يرادوره ب يو اجرا يزریبرنامه ،یازسنجیشامل ن یآموزش يبرنامه توانمندساز یینامه اجرا وهیش یطراح -2

 یعلم اتیرهیغ نیو مدرس یعلم اتیه ياعضا

 حوزه آموزش رانیمد يتوانمندساز يهادوره يو اجرا یطراح ،يزریبرنامه -3

                                                           
ک فرآیند را به طور اثربخش طراحی کنند، باید یکه اجرا و ارزیابی ریزان قبل از آنریزي است و برنامهچرخه برنامه ازگذاري، گام اول سیاست  ٣

اي از غیرآشکاري است که مجموعه سیاست، تصمیم گروهی یا انفرادي آشکار یا .ها، به عمل آورندز چگونگی تنظیم سیاستپویا ا بررسی
 کند.فراهم می رهنمودها براي هدایت تصمیمات آینده، شروع یا کند نمودن یک اقدام، یا راهنمایی اجرایی در مورد تصمیمات قبلی را

هاي وزارت بهداشت، درمان هاي تدوین شده باید مبتنی بر نیازهاي آموزشی، پاسخگویی اجتماعی، در راستاي اسناد باالدستی و سیاستسیاست 4

 و آموزش پزشکی باشد.   
 ..زشیابی و .ارطرح دوره و طرح درس ، هاي یاددهی یادگیري، روشها و نیازسنجی، پیامدهاي یادگیري، سازماندهی محتوا، استراتژي ٥
 موزش مداوم و ...آ ،يارائه شده در مرکز آموزش مجاز هايآموزش ،ینیمرکز مهارت بالکالس هاي نظري، عرصه هاي بالینی، اعم از  ٦
 برنامه عیین میزان اثربخشیي تآن براو ارزشیابی سازي و اجرا براي کلیه دینفعان آمادهنیازسنجی، طراحی،  ٧
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 اتیه ریکارکنان غ یآموزش يتوانمندساز هايدوره یطراح يضمن خدمت کارکنان برا هايبا مرکز آموزش يهمکار -4

  یعلم

 اردتازه و ارانیو دست یلیتکم التیتحص انیدانشجو يتوانمندساز يهادوره يدر اجرا يو همکار مشارکت -5

 یعلم اتیه يبه اعضاآموزشی  يهامشاوره ارائه -6

 يتوانمندساز يهاارائه آموزش در دوره يتوانمند برا نیمدرس تیترب -7

    8یمرتبط با آموزش پزشک يهارسانه انتشار -8

 :دانشجو وظایف اختصاصی در حیطه سنجش و ارزیابی. 4ماده 

   10یآموزش هايعرصه هیدرکل  9دانشجو یابینظام جامع ارز یطراح -1

 دانشجو  یابیارز یینامه اجرا وهیش نیتدو يمشاوره به دفتر توسعه برا ارائه -2

 بوك  و  الگ ویمانند پورتفولنوین  یابیارزش يابزارها یدر طراحبا دفتر توسعه  همکاريو  مشاورهارائه  -3

مستمر  ي) و ارتقاییاجرا نامهوهیش يسازادهیدانشجو (پ یابینظام ارز ياجرا ايبر به دفتر توسعه و ارائه بازخورد نظارت -4

 یابیاز کارکرد درست نظام ارز  تیو حما

 :ارزشیابی استادوظایف اختصاصی در حیطه . 5ماده 

 دانشگاه  یآموزش يآن در شورا بیاستاد و تصو یابیدر رابطه با ارزش ياستگذاریس -1

  11استاد یابینظام جامع ارزش ییاجرانامه شیوه یطراح -2

 یعلم اتیه ياعضا يو ارتقا عیاستاد در ترف یابیارزش جینحوه استفاده از نتا شنهادیپ -3

 استاد  یابینظام جامع ارزش ياجراهمکاري در مشاوره و  -4

 :برنامهارزشیابی وظایف اختصاصی در حیطه  .6ماده 

 دانشگاه  یآموزش يآن در شورا بیبرنامه و تصو یابیدر رابطه با ارزش ياستگذاریس -1

  12یآموزش يهابرنامه یابینظام جامع ارزش یطراح -2

                                                           
 و ... پمفلت، بروشورخبرنامه، بولتن،   ٨
بندي، ائه بازخورد، برنامه زمان، ارقبولی ، روش تعیین حد نصاب(کمی و کیفی) هااصول و اهداف انواع ارزیابی، ابزارهاي ارزیابی، تحلیل آزمون  ٩

 هاي جبران مردودي، مالحظات اخالقی و...آزمون، مکانیسم امنیت
 نظري، بالینی و آموزش مبتنی بر جامعه  ١٠
 ...گیري، تعیین وزن اجزا، ها و معیارهاي اندازهها، پروتکلآوري اطالعات، طراحی فرمهاي جمعتعیین منابع مناسب اطالعات، تعیین روش ١١
 ، ...خالقیارزشیابی، مفاهیم ا اجراییاجزاي هاي ارزشیابی، معیارها و شاخصسواالت، اهداف و مفاهیم، رویکردهاي ارزشیابی،  ١٢
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 آن ياجرا و نظارت بر اجرا یچگونگ ،یآموزش يهابرنامه یابیارزش نهیمشاوره در زم ارائه -3

 مراکز مطالعات یاعتباربخش ندیفرا  ياجرا -4

 )و بیمارستانی ايموسسه ،يا(برنامه یاعتباربخشاجراي و مشاوره در  يهمکار -5

 نوآورانه آموزشی:هاي پژوهی و طرحدانش ،در آموزش پژوهش وظایف اختصاصی در حیطه. 7ماده 

 ینوآورانه آموزش هايو طرح یپژوهپژوهش در آموزش، دانش طهیدر ح ياستگذاریس -1

هش در آموزش و و پژو پژوهی آموزشی، دانشینوآورانه آموزش يهاتیفعال ،ايتوسعه هايطرح ينامه برا وهیش نیتدو -2

 آن  ياجرا

 ورانه آموزشی آهاي نوارزشیابی فعالیت 13نامه کشورياجراي شیوه -3

 دانشگاهی يمطهر دیجشنواره شه يبرگزار -4

 يو کشور یدانشگاه يمطهر دیدر جشنواره شه یعلم اتیه يشرکت اعضا يبرا يبسترساز -5

اند در این مرکز توهاي پژوهش در آموزش میهایی که مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دارند، طرح. در دانشگاه1تبصره 

 مدیریت شود.

 هاي مبتنی بر جامعه و پاسخگو:اختصاصی در حیطه آموزشوظایف  . 8ماده 

 يکشور نامهوهیبر جامعه و پاسخگو منطبق با ش مبتنیاستقرار ساختار آموزش  -1

 بر جامعه و پاسخگو یمبتن یآموزش هايدر استقرار و توسعه برنامه يهمکار -2

 بر جامعه و پاسخگو  یآموزش مبتن نهیدر زم قاتیاز تحق تیو حما توسعه -3

 بر جامعه و پاسخگو  یآموزش مبتن نهیدر زم انیو دانشجو یعلم اتیه ياعضا يتوانمندساز -4

 بر جامعه و پاسخگو یمبتن يهاآموزش شیو پا یابیو ارائه نظام ارزش یطراح -5

 هاي دانشجویی:وظایف اختصاصی در حیطه فعالیت. 9ماده 

 14يمنطبق با اساسنامه کشور ییتوسعه آموزش دانشجو هايتهیاستقرار ساختار کم -1

 هاتوسعه آموزش دانشگاه و دانشکده ییدانشجو تهیو نظارت بر کم تیحما ،ياندازراه -2

 توسعه آموزش ییدانشجو تهیکم ياعضا یآموزش يتوانمندساز -3

 (با توجه به ساختار دانشگاه) دفتر استعداد درخشان يهاتیفعال لیو تسه نظارت، ارائه مشاوره -4

                                                           
 توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیابالغی   ١٣
 ابالغی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ١٤
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 هاها و بیمارستانوظایف دفاتر توسعه آموزش در دانشکدهشرح ) دومبخش 

 

 

 . وظایف کلی و ارتباطات سازمانی1ماده 

هیات ات اعضاي شرح وظایف و پیشنهاد تعداد و مشخصمورد نیاز براي تحقق عملیاتی ساختار سازمانی طراحی و تدوین  -1

 دانشکده/بیمارستانتمام وقت به معاون آموزشی  انو کارشناسهمکار علمی 

 و سایر)ارزشیابی و، واحدهاي عملیاتی مرتبط با شرح وظایف (مانند آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگاندازي تعریف و راه -2

ه/بیمارستان به و ارائه آن براي تصویب در شوراي آموزشی دانشکد شرح وظایف مصوب رمنطبق ب برنامه عملیاتی تدوین -3

 صورت ساالنه

 در صورت وجود بیمارستان/دانشکدههاي بالینی با مرکز مهارت دفتر تعامل، همکاري و ارتباطات نامه تدوین شیوه  -4

 دائم عضوبه عنوان با حق راي  بیمارستان/هکددر جلسات شوراي آموزشی دانش دفتر لومسوشرکت  -5

 (به صورت ترجیحی) دانشکده/بیمارستاندر جلسات شوراي پژوهشی  دفتر مسوولشرکت  -6

  ايبه صورت دورهدانشکده/بیمارستان  گزارش عملکرد به معاونت آموزشی ارائه -7

 ايبه صورت دورهبه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه گزارش عملکرد ارائه  -8

 صوبو عدم تداخل با شرح وظایف م دانشکده اقدامات خارج از شرح وظایف در صورت تصویب در شوراياجراي  -9

 اختصاصی در حیطه برنامه ریزي درسی: وظایف. 2ماده 

 ا در حال اجر يهابرنامه يبرا یدرس يهابرنامه تیرینظام مد یطراحهمکاري با مرکز مطالعات در  -1

  بر اجراو پایش و نظارت  15ریزي درسیمدیریت برنامه هاينامهشیوهتدوین  -2

  16آموزش هايعرصه هیارائه شده در کل يهاآموزش تیفیک يارتقا يبرا يهمکار -3

 یدرس يهابرنامه يو بازنگر نیارائه مشاوره و مشارکت در تدو -4

 مرتبط یآموزش هايفعال در عرصه يریادگی يهااستفاده از روش هاينامهوهیش يریبر به کارگ نظارت -5

 
                                                           

ارزشیابی ، هاي آموزشیکلیه عرصه درتدوین طرح دوره و طرح درس هاي آموزشی، اتژيهاي یاددهی یادگیري، سازماندهی محتوا، استرروش  ١٥

 ..و .
 آموزش مداوم و ... ،يارائه شده در مرکز آموزش مجاز هايآموزش ،ینیاعم از مرکز مهارت بال ١٦
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 وظایف اختصاصی در حیطه توانمندسازي:. 3ماده 

 و يزریبرنامه ،یازسنجیشامل ن یآموزش يبرنامه توانمندساز ينامه اجرا وهیش یطراحهمکاري با مرکز مطالعات براي  -1

 یعلم اتیرهیغ نیو مدرس یعلم اتیه يمختلف اعضا يهارده يدوره برا ياجرا

و  یعلم اتیه يمختلف اعضا يهارده يبرا یآموزش يتوانمندساز هايبرنامه همکاري با مرکز مطالعات براي اجراي -2

 یعلم اتیرهیغ نیمدرس

 یعلم اتیه يبه اعضا آموزشی يهامشاوره ارائه -3

    یمرتبط با آموزش پزشک يهارسانه انتشار -4

 :دانشجو وظایف اختصاصی در حیطه سنجش و ارزیابی. 4ماده 

  دانشجو ارزیابی نامه اجرایی شیوه و اجراي تدوین -1

 و  الگ بوك ویمانند پورتفولنوین  یابیارزش يابزارها یو مشارکت در طراح مشاوره -2

 دانشجو یابیارز ییاجرا نامهوهیش يسازادهیپو ارائه بازخورد بر  نظارتدر با مرکز مطالعات همکاري  -3

 :ارزشیابی استادوظایف اختصاصی در حیطه . 5ماده 

 استاد  یابینظام جامع ارزش ياجرا -1

 یعملکرد آموزش ياستاد بر ارتقا یابیارزش ياجرا ریتاث يریگیو پ نظارت -2

 :ارزشیابی برنامهوظایف اختصاصی در حیطه . 6ماده 

  یآموزش يهابرنامه یابینظام جامع ارزش یطراحهمکاري در  -1

 آن ياجرا و نظارت بر اجرا یچگونگ ،یآموزش يهابرنامه یابیارزش نهیمشاوره در زم ارائه -2

 )و بیمارستانی ايموسسه ،يا(برنامه یاعتباربخش اجرايو مشاوره در  يهمکار -3

 هاي نوآورانه آموزشی:پژوهی و طرح، دانشدر آموزش وظایف اختصاصی در حیطه پژوهش. 7ماده 

پژوهی ، دانشینوآورانه آموزش يهاتیفعال ،ايتوسعه هايطرح ينامه براوهیش نیتدوهمکاري با مرکز مطالعات در  -1

   و پژوهش در آموزش آموزشی

و  یدانشگاه يمطهر دیدر جشنواره شه یعلم اتیه يشرکت اعضا يبرا يبسترسازهمکاري با مرکز مطالعات در  -2

 يکشور

 هاي مبتنی بر جامعه و پاسخگو:وظایف اختصاصی در حیطه آموزش.  8ماده 

 بر جامعه و پاسخگو یمبتن یآموزش هايدر استقرار و توسعه برنامه يهمکار -1
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 بر جامعه و پاسخگو  یآموزش مبتن نهیدر زم انیو دانشجو یعلم اتیه ياعضا يتوانمندساز -2

 بر جامعه و پاسخگو یمبتن يهاآموزش شیو پا یابینظام ارزش و اجراي یطراحهمکاري با مرکز مطالعات در  -3

 هاي دانشجویی:وظایف اختصاصی در حیطه فعالیت. 9ماده 

 توسعه آموزش دانشکده ییدانشجو تهیو نظارت بر کم تیحما ،ياندازراه -1

 دانشکده توسعه آموزش ییدانشجو تهیکم ياعضا یآموزش يتوانمندسازدر  با مرکز مطالعات همکاري -2

 دفتر استعداد درخشان يهاتیفعال لیو تسه يهمکار -3

 

 

وزارت بهداشت،  یدر معاونت آموزش 1401در شهریورماه ماده و یک تبصره  18در دوبخش، این مجموعه شرح وظایف 

 االجرا است.درمان و آموزش پزشکی تدوین و تصویب شده و از زمان ابالغ الزم
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