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بســتههای تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی فرصتــی در اختیــار دانشــگاه قــرار داده
اســت تــا نگاهــی دوبــاره بــه رســالت و ماموریتهــای خــود نمــوده و در صــورت لــزوم آنهــا را
روزآمــد نماید؛طراحــی و تنظیــم بســتهها بــا نــگاه بــه نیــاز امــروز و فــردای دانشــگاههای علــوم
پزشــکی تهیــه و تــدارک شــده اســت .البتــه مجموعــه دانشــگاه بســتههای تحــول را تکلیــف
اجبــاری قلمــداد نکــرده و آن را در قالــب توســعه آ کادمیــک خــود جــذب و بازتنظیــم نمــوده
اســت؛ ســند بســتههای تحــول بهطــور کلــی اشــاره کــرده کــه دانشــگاهها بایــد در چــه مســیری
حرکــت کننــد ،ولــی آنچیــزی کــه بایــد در دانشــگاه انجــام دهیــم لــزوم توجــه ب هیــک ســند
میانییــا برنامــه اجرایــی اســت تــا بتــوان بــر اســاس آن در همــه بخشهــا ،گروههــای آموزشــی،
مراکــز تحقیقاتــی و بیمارســتانهای آموزشــی تغییــر ایجــاد کــرد تــا همــه در ایــن مســیر حرکــت
کننــد و ایــن امــر تــاش همــه مجموعــه دانشــگاه را میطلبــد .همــه ارکان و اجــزای دانشــگاه
میبایــد در اولویتبنــدی ،تدویــن برنامــه عملیاتــی و مهمتــر از همــه اجــرای آنهــا دخالــت
داشــته و آن را بهعنــوان منشــور و نقشــه راه دانشــگاه بــه رسـ ّ
ـمیت بشناســند.
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هــر صاحبنظــری کــه بــا نظــام آموزشــی ادغامیافتــه مــا آشــنایی داشــته باشــد و بخواهــد
تغییــرات مثبــت ایجــاد کنــد ،معمــوال بــه راه حلهــای مشــابهی میرســد؛ ا گــر سیســتماتیک
ییــک برنامــه
بخواهیــم نــگاه کنیــم هــر مدیــر ارشــد آمــوزش عالــی بــرای تدویــن و اجرا 
تحولــی ،نظــام آموزشــی را مطالعــه میکنــد ،اجــزای نظــام را تحلیــل میکنــد و بــرای بهبــود
بهــرهوری و اصــاح آن تغییراتــی را پیشــنهاد میکنــد.
آنچــه کــه بیشــتر مــورد چالــش بودهاســت اجــرای ایــن نســخهها اســت و بــه همیــن دلیــل
پیشــنهادات مــورد توافــق اصــاح نظــام آموزشــی در محیــط ،کمتــر صــورت اجرایــی بــه
خــود مــی گیــرد .لــذا بــه نظــر مــی رســد مهمتریــن فــاز اصــاح ارایــه طرحــی متناســب بــا
ماموریتهــای دانشــگاه ،نیازهــای موجــود و منابــع در دســترس اســت کــه بــرای اجــرای
آن در دانشــگاه درگیــر کــردن اعضــای محتــرم هیــات علمــی بــه عنــوان مهمتریــن و
تاثیرگذارتریــن ســرمایه انســانی دانشــگاه اهمیــت زیــادی داشــته و میتوانــد ضامــن اجــرای
برنامههــای تحولــی باشــد.
ا گــر ا کثریــت اعضــای هیــات علمــی بــا ایــن دســتورالعملها همراهــی کــرده و آن را ضــرورت
بداننــد ،آنــگاه امیــد بــه تغییــر ایجــاد میشــود و علیرغــم اینکــه بــرای اجــرای هــر برنامـهای
زیــر ســاختها و ســختافزارها مهــم هســتند ،ولــی آنچــه مهمتــر اســت تغییــر بــاور و نگــرش
و تغییــر فرآیندهــای نــرم افــزاری و مغــز افــزاری ماســت.
ّ
امــروز زمانــی اســت کــه بایــد بدانیــم برداشــت مــا از منابــع عمومــی دولــت بــه شــدت
کاهشیافتــه اســت ضمــن اینکــه درآمدهــای ناپایــدار گذشــته مــا هزینههــای پایــدار امــروز را
ایجــاد کــرده ،دیگــر خبــری از پرداختهــای بــدون برنامــه ویــا کمکــی نیســت .بایــد در ایــن
فضــا حرکــت کنیــم ،بایــد از زیــر ســاختهایی کــه طــی  60ســال در ایــن دانشــگاه ایجــاد شــده،
ســرمایه انســانی عظیــم آن ،تجربــه ســازمانی گرانقــدر ایــن مجموعــه و برنــد بــزرگ ایــن
دانشــگاه کــه ســرمایههای عظیمــی هســتند فرصــت ایجــاد کــرده و همــه بــا هــم دانشــگاه
را بــه جلــو ببریــم.
سیاســت دولــت در حــال حاضــر تامیــن منابــع بــه شــرط بهــرهوری و تحویــل آنچــه کــه
تعهــد کردهایــم در زمــان مشــخص بــا تعــداد معیــن و کیفیــت مــورد انتظــار اســت؛یعنی از
نظــر منابــع عمومــی بایــد انتظــار تامیــن فقــط بخشــی از هزینههــای دانشــگاه و نــه همــه
آن را داشــته باشــیم و ســایر نیازهــای دانشــگاه بــا درآمدهــای اختصاصــی ایجــاد شــده بایــد
تامیــن و اداره شــود و ایــن نیــاز بــه برنامهریــزی دقیقتــر ،کار بیشــتر ،تعهــد ســازمانی باالتــر
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و تــاش متعهدانهتــر در افزایــش بهــره وری در همــه ابعــاد دارد .ا گــر همــه مــا از شــرایط
مطلــع شــده ،بــاور کنیــم کــه تغییــر در کشــور ایجــاد شــده و شــرایط ماننــد گذشــته نیســت و
بــه شــواهد معتبــر هــم رجــوع کنیــم ،همهباهــم مــی توانیــم ایــن تغییــر را مدیریــت کنیــم و از
ایــن چالــش فرصــت بســازیم .طبیعــی اســت ایــن نــوع نــگاه تغییــری زیربنایــی در مدیریــت
دانشــگاه در همــه ســطوح ایجــاد کــرده و از پــر هزینــه بــودن بــه ایجــاد درآمــد و افزایــش بهــره
وری تغییــر موقعیــت مــی دهــد.
اساســا طــرح تحــول آمــوزش بــه دنبــال چیســت؟ بایــد پذیرفــت کــه آمــوزش ما نیاز بــه اصالح
دارد و بعیــد میدانــم کــه اصــل ایــن موضــوع مــورد چالــش باشــد .بــا روشهــای آموزشــی
گذشــته حتــی اگــر بهخوبــی هــم انجــام شــود ،نمــی تــوان پاســخگوی نیازهــای امــروز جامعــه
بــود؛ بایــد از خــود ســوال کنیــم آیــا خروجیهــای دانشــگاه مایــا ســایر دانشــگاههای ایــن
کشــور مــورد رضایــت خــود ماســت؟ آیــا محصولــی را کــه خــود تولیــد کردهایــم ،خــود حاضریــم
مصــرف کنیــم؟ آیــا دانشآموختــگان مــا نقــش خــود را بــه خوبــی در جامعــه ایفــا میکننــد؟
آیــا تولیــد دانــش مــا ارتباطــی بــا حــل مســایل جامعــه و تولیــد ثــروت و رفــاه دارد؟ آیــا دانــش
آموختــگان مــا جایــگاه خــود را در جامعــه پیــدا مــی کننــد؟ آیــا و هــزاران آیــای دیگــر؟ آیــا همــه
پاس ـخهارا بــه درســتی میدانیــم؟ حتــی ا گــر پاســخ بــه همــه ایــن ســواالت مثبــت باشــد،
بــرای پیشــرفت و حرکــت بــه جلــو در رقابــت بــا دیگــران ،نیــاز بــه اصــاح داشــتیم ،چــه برســد
بــه اینکــه بســیاری از ایــن پاسـخها مثبــت نیســت و وضــع مــا مطلــوب و در خــور ایــن کشــور
بــا ســابقه طوالنــی در آمــوزش پزشــکی نیســت ،پــس ضرورتــا نیــاز بــه اصــاح وجــود دارد؛ ایــن
اصــاح کمــی بیشــتر از ریفــرم مصطلــح ،تغییــر میخواهــد .نوعــی تحــول مــی خواهــد ،نوعــی
شــوک بایــد بــه سیســتم آموزشــی وارد کــرد.
در کشــور مــا و بــا ماموریــت امــروز مــا در دانشــگاههای علــوم پزشــکی ،کار خیلــی ســخت تــر
اســت .ادغــام دو نظــام آمــوزش عالــی پزشــکی و نظــام ارایــه خدمــات ســامت فرصتهــای
بیشــماری را پدیــد آورد و در کنــار آن تهدیدهایــی را ایجــاد کــرد .اگــر ایــن چالشهــا خــوب
مدیریــت شــوند بســیاری از آنهــا فرصتهــای مناســبی بــرای هــر دو نظــام ایجــاد مــی کنــد و
اگــر بــه خوبــی مدیریــت نشــود میتواننــد تهدیدهایــی بــرای هــر دو نظــام آمــوزش پزشــکی
و ســامت باشــند.
مــی دانیــم کــه نظــام آموزشــی ادغامیافتــه مــا اجزایــی متعــدد و متنــوع دارد ،و بایــد
تعــدادی از ایــن اجــزا کــه بیشــترین تاثیــر در نظــام آموزشــی را دارنــد بــرای تغییــر انتخــاب

میکردیم؛یعنــی ضمــن توجــه بــه ســایر اجــزا ،وقــت و انــرژی بیشــتری بــرای ایــن اجــزا مهــم
میگذاشــتیم.
چگونــه بایــد ایــن طــرح بــه ســرانجام برســد؟باید توجــه کنیــم کــه نظام آموزشــی هــم نظامی
دینامیــک اســت و هــم تغییــرات بــه ســرعت در آن اتفــاق نمیافتــد ،درک ایــن واقعیــت مهــم
اســت کــه آن چــه کــه در حــال حاضــر در محیــط ارایــه خدمــات ســامت و محیطهــای علمــی
مــا در جریــان اســت محصــول آموزشیــک دهــه گذشــته ماســت و آنچــه کــه امــروز آمــوزش
میدهیــم در ده ســال آینــده خــود را نمایــان میکنــد؛ بدیهــی اســت کــه بــرای هــر دانشــگاه
اهــداف و اولویتبنــدی متفاوتــی وجــود دارد و ایــن میتوانــد تفــاوت اجــرای طــرح تحــول
ً
را در مناطــق مختلــف کشــور و دانشــگاههای مختلــف رقــم بزنــد .قاعدتــا بعضــی از ایــن
برنامههــا اصالحاتــی اســت کــه فــورا قابــل اجــرا اســت ،بعضــی از آنهــا میــان مــدت و بعضــی
دراز مــدت اســت.
بهطــور خالصــه بــرای اجــرای طــرح تحــول آمــوزش در دانشــگاه تبدیــل بســتههای طــرح
تحــول آموزشــی بــه برنامههــای عملیاتــی متناســب بــا ماموریتهــا ،تامیــن منابــع و تعییــن
اولویتهــای دانشــگاه ،ایجــاد گفتمــان طــرح تحــول در بیــن اعضــای هیــات علمــی،
فرا گیــران و کارکنــان حــوزه آمــوزش و پژوهــش ،جلــب مشــارکت همگانــی ذینفعــان و عــزم
جــدی هیــات رئیســه دانشــگاه اهمیــت فراوانــی دارد.
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تصویــب و ابــاغ بســتههای تحــول فرصــت مغتنمــی بــرای فعــاالن حــوزه آمــوزش دانشــگاه ایجــاد
کــرده اســت تــا بــا گســترش گفتمــان تحــول ،تغییراتــی را کــه ســالها بــرای بهبــود وضعیــت آمــوزش
ً
یشــده ،طــرح کــرده و اجرایــی نماینــد .معاونــت
پزشــکی مطــرح بــوده و بعضــا آرمانــی تلقــی م 
آموزشــی دانشــگاه در دوره جدیــد کاری خــود بــا احیــای مجــدد مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش
علــوم پزشــکی ،مســتقل از دانشــکده مدیریــت و آمــوزش پزشــکی کــه بــه تنهایــی از نقــاط تمایــز
دانشــگاه در کشــور محســوب شــده و مایــه مباهــات آن محســوب مــی گــردد ،بــرای اجــرای بســتهها
ایجــاد ســاختار کــرده اســت .ایــن ویژگیهــا بــه گونــه ای اســت کــه ماموریــت ویــژه محــول شــده
بــه دانشــگاه توســعه دانشآمــوزش پزشــکی در ســطح کشــور اســت کــه مســوولیت را بــرای دســت
انــدرکاران آمــوزش دوچنــدان میکنــد.
اصالحــات برنامــه پزشــکی عمومــی (ریفــرم) در دانشــکده پزشــکی کــه طراحــی آن در ســال
 1383نهایــی گردیــده و حداقــل دو دوره بــه طــور کامــل اجرایــی شــده اســت ،تجربهیگانــهای
از ســازماندهی اعضــای هیــات علمــی بــرای بهبــود و اصــاح در آمــوزش پزشــکی اســت کــه در پــی
ارزیابــی فوایــد آن نیــز نشــان داده شــده اســت .البتــه اتــکای بــه اعضــای هیــات علمــی دلیــل غفلــت
از ارکان دیگــر نیســت؛ در دانشــگاه مثلثــی وجــود دارد کــه اضــاع آن را دانشــجو ،اســتاد و آمــوزش
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تشــکیل مــی دهــد و دانشــجویان بهعنــوان عضــو فعــال و پویــا کــه خواســتار بهترینهــا هســتند،
میتواننــد نقــاط قــدرت و ضعــف اســتاد و آمــوزش و در کل مجموعــه را شناســایی کــرده و جهــت
تصمیمســازی در اختیــار مســووالن دانشــگاه قــرار دهنــد.
وظیفــه مهــم دانشــگاه کمــک بــه ســامت جامعــه اســت و در برنامههــای آموزشــی بحثــی کــه
وجــود دارد ایــن اســت کــه آیــا واحدهــای درســی گذرانــده شــده توســط دانشــجویان بــه درد جامعــه
مــی خــورد؟ روش تدریــس اســاتید چگونــه اســت؟ آیــا دانشــجویان بهــره کافــی را از مطالــب ارائــه
شــده میبرنــد؟ فراگیــران بهعنوانیک ـیاز ارکان اصلــی و صاحبنظــر در زمینــه آمــوزش هســتند.
اصلیتریــن دریافــت کننــده خدمــات آموزشــی فراگیــران بــوده و بایــد بــا تعامــل دوســویه از نظــرات
ایشــان در تمامــی مقاطــع از زمــان شــروع تحصیــل در دانشــگاه تــا مرحلــه فار غالتحصیلــی اســتفاده
شــود .لیکــن تجربــه نشــان میدهــد کــه بــدون جلــب مشــارکت حداکثــری اعضــای هیــات علمــی،
طر حهــای توســعهای توفیــق نمییابنــد و محدودیتهــا را در اختصــاص بودجــه و فراهــم نبــودن
برخــی زیرســاختهای ضــروری دامــن میزننــد.
بهمنظــور اســتقرار بســتهها ،معاونــت آموزشــی دانشــگاه و مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش علــوم
پزشــکی ،ســازماندهی و واســپاری ماموریتهــای تحــول را بــه اعضــای هیــات علمــی بهعنــوان
راهبــرد ویــژه خــود اختیــار کــرده اســت .تبــادل آرا و نظــرات اعضــای کمیتههــای تحـ ّـول از جملــه
تدابیــری بــوده اســت کــه بــه ّ
جدیــت پیگیــری شــده اســت بهگون ـهای کــه همافزایــی فعالیتهــا و
گســترش مبانــی ّ
تحولــی در بیــن هیــات علمــی همــکار را در پــی داشــته اســت.
از نظــر فنــی مرکــز مطالعــات و توســعه کــه ماموریــت اســتقرار و توســعه دانشآمــوزش علــوم پزشــکی
را بــر عهــده دارد ،ســاختارمند نمــودن اقدامــات کمیتههــای تحــول را در چهارچــوب طــرح نوآورانــه
و دانــش پژوهشــی آموزشــی در دســتور کار خــود قــرار داده و دنبــال مینمایــد .مجموعــه اقدامــات
دانشــگاه در ایــن مســیربــا ســازماندهی خــاص اعضــای هیــات علمــی کــه توجــه ناظــران را بــه خــود
جلــب نمــوده و موجــب شــگفتی اغلــب بازدیدکننــدگان شــد ،بــا گســترش تعامــات میــان گروهــی
و بیــن بخشــی بــا اقدامــات در ســطح کالن منطقــه  10آمایشــی همــراه بــوده و انشــاء ا ...منجــر بــه
دســتاوردهای مهــم در آمــوزش میگــردد.
توفیقــات روزافــزون کلیــه مجموعــه طــرح تحــول و اســاتید ارجمنــد و فراگیــران گرانقــدر و همــکاران
ســاعی را در اجــرای وظایــف از خداونــد منــان خواســتارم.
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پــس از تثبیــت تغییــرات مدیریتــی در حــوزه آمــوزش در آبــان مــاه  ،1396تدویــن
سیاس ـتها ،راهبردهــا و برنامههــای حــوزه آمــوزش دانشــگاه بــر اســاس رویکــرد
تحــول و نــوآوری در حــوزه آمــوزش علــوم پزشــکی دانشــگاه انجــام گرفــت .بدیــن
منظــور هســته مرکــزی تحــت عنــوان «شــورای تحــول در آمــوزش دانشــگاه» بــا
رویكــرد توســعه آ كادمیــک دانشــگاه تشــکیل شــد .ایــن شــورا بــا حضــور  17نفــر از
اعضــای هیــات علمــی گروههــای مختلــف بالینــی و پایــه ،مدیــران ارشــد معاونــت
آموزشــی و مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش علــوم پزشــکی دانشــگاه فعــال شــد.
ایــن شــورا بــه صــورت هفتگــی و منظــم جلســات را بــا بررســی موضوعــات پیرامــون
بســتههای تحــول و نــوآوری و وضعیــت اقدامــات و دســتاوردهای انجــام شــده،
برگــزار مــی نمایــد .در ایــن گــزارش مجموعــه اقدامــات معاونــت آموزشــی دانشــگاه
در حیطههــای ســازماندهی و برنامهریــزی ،سیاســتها ،اهــداف و برنامههــای
حــوزه آمــوزش و در پایــان اهــم اقدامــات و دســتاوردهای آمــوزش دانشــگاه در
راســتای اهــداف بــه تفصیــل ارایــه مــی گــردد.
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کارگروههــا و کمیتههــای تخصصــی اســتقرار بســتههای تحــول و نــوآوری در
آمــوزش ،بــا حضــور مؤثــر و ارزشــمند حــدود  377نفــر از اعضــای محتــرم هیــات
علمــی دانشــگاه و كارشناســان محتــرم مرتبــط بــا موضوعــات تشــکیل شــده اســت.
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کمیته توسعه هدفمند
رشته مقاطع

دکتر آرش
پوالدی

دکتر آرش
پوالدی

دکتر شهرامیزدانی ،دکتر علیرضا رجایی

7

کمیته حاکمیت
آ کادمیک

دکتر پونه
دهقان

دکتر سلیمان
احمدی

سید امیر ّ
دکتر ّ
محمد مرتضویان ،دکتر محمد
جعفریان ،دکتر نریمان مصطفی ،دکتر معین
وزیری ،دکتر آرمان احمدزاده ،دکتر گیتا
اسالمی ،دکتر علی رضایی ،دکتر سلیمان
احمدی ،مهندس ّ
حجت احمدینژاد

کمیته راهبردی جذب
هیات علمی

دکتر عبداهلل
فرهادینسب

دکتر لیال
افشار

دکتر فریدون عزیزی ،دکتر مهیار جان
احمدی ،دکتر ّ
سیدجمال شمس ،دکتر علی
خردمند ،دکتر فروزان آتشزادهشوریده

کمیته توانمندسازی
هیات علمی

دکتر عبداهلل
کریمی

دکتر شیوا
نظری

دکتر نادر ممتازمنش ،دکتر جمال شمس،
دکتر مریم رجبنژاد ،دکترآناهیتا امیرپور،
دکتر حمید احمدیه ،دکتر سنور بایزیدی،
دکتر عباس حقپرست

ردیف

3

4
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9

کارگروه توسعه و مدیریت سرمایه انسانی آ کادمیک
(دکتر معصومه جرجانی)

10

8

کار گروه

کارگروه توسعه برنامه درسی
(دکتر علی طبیبی)

عنوان کمیته

نام دبیر کمیته

تسهیلگر

اعضاء کمیتهها

ردیف

کار گروه

10

12

13

کارگروه توسعه پژوهش و نوآوری آموزشی
(دکتر علیرضا رجائی )

11

عنوان کمیته

نام دبیر کمیته

تسهیلگر

اعضاء کمیتهها

کمیته توسعه پژوهش
سیاستی در آموزش

دکتر لیدا
شمس

دکتر لیدا
شمس

دکتر نادر جهان مهر ،دکتر پویان جدیدفر،
دکتر یوسفی

کمیته مدیریت و
ترجمان دانش آموزش
پزشکی

دکتر رضا
غالمی

دکتر آرمین
شیروانی

دکتر آرمین شیروانی ،دکتر فخرالسادات
حسینی،دکتر محمد حسینزاده ،دکتر سنور
بایزیدی

کمیته توسعه دانش
پژوهی آموزشی

دکتر شیوا
نظری

دکتر سنور
بایزیدی

دکتر شبنم طهرانی ،دکتر آدینه طاهرخانی،
دکتر علی پیر صالحی ،دکترسنور بایزیدی،
دکتر لیال محمودیه ،دکتر امیر مازیار نیایی،
دکتر محمد حسینزاده داورزنی

کمیته جشنواره شهید
مطهری

دکتر گیتا
اسالمی

دکتر علیرضا رجایی ،دکتر اکبر بلوردی ،دکتر
امیر مازیار نیایی ،دکتر محمد حسینزاده
داورزنی ،نسرین امینیان

کمیته استاندارد
سازی و ارتقاء کیفیت
روشهای تدریس

دکتر مونا
ملک زاده

دکتر زهره
خوش گفتار

دکترنورالسادات کریمان ،دکترمحتشم
غفاری ،دکترگلبن سهراب ،دکترمحمد بهناز،
دکتر نیرومند ،دکتر ساسان ساکت ،دکتر
مجید صمصامی ،دکترمهدیالهبخشیان

کمیته استانداردسازی
فرایند و زیرساختهای
آموزش بالینی

دکتر سعید
صدر

دکتر مریم
حسینی

دکترملیحه عرب ،دکتر مهشید مهدیزاده،
دکتر زهرا انصاری اول ،دکترمحمدزارع ،دکتر
مصطفی علویمقدم ،دکترآرمان احمدزاده،
دکتر مهرداد حقیقی

17

کمیته جامعه نگری در
آموزش علوم پزشکی

دکتر محمد
رضا سهرابی

دکتر پیغام
حیدر پور

دکتر کامبیز عباچیزاده ،دکتر رضا شکرریز،
دکتر مریم محسنی ،دکتر شریف ترکمننژاد،
دکتر رقیه اسمعیلی

18

کمیته بینالمللی سازی
دانشگاه

دکتر مهرداد
فیضی

دکتر صدف
جزایری

دکتر صدف جزایری ،دکتر کاظم داالئی،
دکترعباس رحیمی ،دکتر کیاندخت قناتی،
دکترمهیار جاناحمدی ،دکتر بهزاد هوشمند،
دکتر احمد علیبابائی

مهندس
دکتر
ایمانه
مهرنوش
خوشنودیفر جباردارجانی

دکتر مهرنوش خوشنودیفر ،دکتر امیر
صادقی ،دکترسلیمان احمدی،مهندس
حسینکردمحله ،نواز عمادی ،سیمین نوری،
پریسا بهرامیان

14

16

کارگروه توسعه مشارکت
بینالملل
(دکتر احمد علی بابایی)

19

کارگروه توسعه تدریس و ارزشیابی
( دکتر کورش وحید شاهی )

15

20

22

کارگروه توسعه پاسخگو نظام
آموزشی دانشگاه
(دکتر امیر مازیار نیایی)

21

کمیته توسعه آموزش
مجازی
کمیته ادغام عملکردی
در آموزش علوم پزشکی

دکتر ملیحه
عرب

کمیته توسعه مشارکت
بین بخشی

دکتر مصطفی
علوی مقدم

کمیته اعتباربخشی
مؤسسهای

اکبر بلوردی

دکتر لیدا
شمس

دکترلیدا شمس ،دکترجمال شمس ،دکتر
ارحمی دولتآبادی ،دکتر مریمالسادات
حسینی ،دکتر بهنام صفرپور سیما
دکتر شاهین صالحی ،دکتر محمد رضا
سهرابی ،دکتر رزیتا داوری ،دکتر مریم
اکبری ال که

دکتر ا کبر
بلوردی

مهندس محمدرضا شاهآبادی ،دکتر سعید
صفری ،ریحانه رحیمی طبسی
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کمیته استاندارد
سازی و ارتقاء کیفیت
روشهای ارزشیابی
فراگیران

دکتر محمد
مهدی
فروزانفر

دکتر محمد
حسین زاده

دکترعلی ارحمیدولت آبادی،
دکتر محمد منوچهریفر ،دکتررضازندی،
دکتر کوروش اعتماد ،دکترسپیده حاجیان،
دکتر جالل پوراحمد

11

کمیته پاسخگویی
اجتماعی و جشنواره
پاسخگویی دانشگاه

دکتر سپیده
حاجیان

دکتر
محمدرضا
عبدالملکی

دکتر ژاکلین وارطاناسیان
دکتراعظم فراهانی شیرین

کمیته ارزیابی و
استانداردسازی
زیرساختهای آموزشی
کارشناسی ارشد و
دکتری

دکتر فروزان
شکوه

دکتر فروزان
شکوه

دکتر مهناز صارمی ،دکتر گلبن سهراب،
دکتر سپیده حاجیان ،دکتر ساعده عطارباشی

کمیته توسعه و
استانداردسازی
آموزشهای مهارتی و
آموزش مداوم

دکتر مهستی
عطایی

دکتر مهستی
عطایی

دکتر پیغام حیدرپور ،دکتر مریم اکبریال که،
دکتر امیر صادقی،هانیه ماندگاریان

26

کمیته مدیریت رسالت
تمایزیافته و ساماندهی
قطبهای علمی

دکتر آرش
خجسته

دکترمهسا
قربانی

دکتر سمیه فاطمیزاده ،دکتر سمیه لوکزاده،
دکترمعصومه رجبیبذل ،دکتر هومان
منوچهری ،دکتر سمیرا محمدییگانه

27

کمیته رصد مرجعیت
علمی دانشگاه

دکتر افشین
زرقی

دکتر علی
شهریاری

دکتر فریدون عزیزی ،دکتر شهرام یزدانی،
دکتر سعید عسگری ،فرزاد کبارفرد

کمیته گذار به دانشگاه
نسل سوم

دکتر حمید رضا
مقیمی

دکتر علی
قربانی

دکتر مجید قاسمیانپور ،دکتر فرشاد
اخوتیان ،دکتر مصطفی رضاییطاویرانی،
دکتر سید علیرضا مرتضوی ،دکتر نادر
جهانمهر ،دکترمهرنوش خشنودیفرد ،دکتر
سارا سهراب وندی

کمیته تامین و
تخصیص مالی پایدار
دانشگاه

دکتر علی
ماهر

کمیته برونسپاری و
کاهش تصدی گری

دکتر علی
شهرامی

ردیف

23

24

25

29

30
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31

کمیته توسعه میان
رشتگی

32

کمیته رصد ارزشها در
دانشگاه

دکتر لیال افشار

33

34
35

36

کارگروه توسعه ارزشهای آ کادمیک و اخالق حرفهای
(دکتر محمد علی جوادی)

12

کارگروه توسعه رسالتمدار و مرجعیت علمی
( دکترسعید عسگری )

28

کار گروه
کارگروه توسعه پاسخگو نظام آموزشی دانشگاه
(دکتر امیر مازیار نیایی)

عنوان کمیته

نام دبیر کمیته

تسهیلگر

اعضاء کمیتهها

دکتر شبنم بزمی ،دکتر سیدعلی انجو ،دکتر
مهرزاد کیانی ،دکتر رضا زندی ،دکتر نادر
ممتاز منش ،دکتر میرمحمد میری

کمیته مدیریت
کوریکولوم پنهان در
دانشگاه

دکتر رضا
زندی

دکتر صدیقه
مومنی

دکتر محمدرضا اندرواژ ،دکتر فرزاد عموزاده،
دکتر فرنوش داوری ،دکتر زهرا انصاریاول

کمیته برنامه درسی
مبتنیبر ارزش

دکتر
مهرزادکیانی

دکتر مریم
اکبری ال که

دکتر سیدعلی انجو ،دکتر شبنم بزمی،
دکتر لیال افشار

کمیته توسعه حرفهای
فراگیران

دکتر
میرمحمد
میری

دکتر سیمین
اسماعیل پور

دکتر میرمحمد میری ،دکتر مهدی گودرزی،
دکتر جمال شمس ،دکتر صابری پور ،دکتر
مهری

کمیته توسعه حرفهای
هیات علمی

دکتر نادر
ممتازمنش

دکتر
معصومه
ایمانی پور

دکتر لیال افشار ،دکتر رضا زندی ،دکتر مهرزاد
کیانی ،دکتر محمدمهدی فروزانفر

ردیف

کار گروه

37
کارگروه تعالی خدمت
در آموزش دانشگاه
(دکتر شاهین شادنیا )

38

39

کارگروه سنجش و پایش
(دکتر ا کبر ُبلوردی)

41

کارگروه مستندسازی و
انتشار توسعه و تحول
(دکترزهره قمیان)

40

42

عنوان کمیته

نام دبیر کمیته

کمیته تعالی خدمت در
ستاد آموزش دانشگاه

دکتر احمد
علی بابایی

تسهیلگر

اعضاء کمیتهها
دکتر کورش وحیدشاهی ،دکتر عبدالصمد
طباطبایینژاد ،دکتر ّ
سیدصفر موسوی ،آرمین
بهرامی ،دکتر اکبر بلوردی ،نسرین امینیان،
مهندس ّ
حجت احمدینژاد

کمیته تعالی خدمت در
آموزش دانشکدهها و
مراکز آموزشی

دکتر فروزان
شکوه

دکتر فروزان
شکوه

دکتر شاهین شادنیا ،دکتر میر محمد میری،
دکتر جمال شمس ،دکتر سید علیرضا مرتضوی،
مهندس کورش اعتمادی ،دکتر محمد
فرحبخش ،دکتر مهدی گودرزی ،مهندس رضا
شاهقدمی ،دکتر ایاد بهادریمنفرد

کمیته اندازهگیری و
ابزار سازی

دکتر مریم
اکبری ال که

دکتر مریم
اکبری ال که

دکتر کاظم داالیی ،دکتر علیرضا رزاقی ،دکتر
نادر جهانمهر ،مهندس حجت احمدینژاد

کمیته سامانه اطالعات
یکپارچه آموزش علوم
پزشکی

مهندس
حجت
احمدینژاد

کمیته تضمین تطابق و
تدوین گزارشات

دکتر زهره
قمیان

کمیته انتشار کتب و
مقاالت

دکتر محمد
حسین زاده

دکتر علی بابایی ،مهندس ایمان ه دارجانی

دکتر محمد
حسینزاده

دکتر زهره قمیان ،دکتر محمد حسینزاده،
دکتر اکبر بلوردی
دکتر لیال افشار ،دکتر ساره خاتون شاکریان،
دکتر فروزان کریمی ،دکتر ّ
سید علی انجو
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 .2سیاستها ،اهداف و برنامههای حوزه آموزش
▪ چشمانداز معاونت آموزشی:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی | معاونت آموزشی

14

نیــل بــه مرجعیــت علمــی در تمــام ابعــاد و شــئون فعالیتهــای دانشــی ،بــا توجــه
بــه مزیتهــای رقابتــی دانشــگاه از طریــق تمایــز همنــوا در فعالیتهــای دانشــی
ّ
نهادهــای دانشــگاهی و بازتعریــف قطبهــای علمــی بــا تا کیــد بــر تقســیم کار ملــی
در هماهنگــی بــا دانشــگاههای منطقــه آمایشــی و بــا تمرکــز بــر نیازهــای جامعــه
(پاســخگویی اجتماعــی) از مســیر مدیریــت و تخصیــص رســالت مــدار در دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی.
▪ سیاس ـتهای حــوزه آمــوزش دانشــگاه در راســتای برنامــه جامــع توســعه
آ کادمیــک دانشــگاه:
• حرکت توسعهای در راستای اسناد باالدستی و ماموریت دانشگاه
• توجه به نیاز و تقاضای ذی نفعان
• توجه به تغییرات و روندهای عوامل محیطی

• بکارگیری فناوری در تولید علم و ارایه خدمات
• تمرکز بر اهداف ادغام و متعادل سازی
• محوریت و ارزشمندی سرمایههای انسانی و سرمایه دانشی
▪اهداف کالن حوزه آموزش:
• تحقــق مرجعیــت علمــی (ملی/منطقــه ای/بینالمللــی) در مزیتهــای رقابــت
پذیــر بــرای دانشــگاه
• توســعه آمــوزش علــوم پزشــکی پاســخگو ،جامعهنگــر ،عادالنــه و ادغامیافتــه در
ارائــه مراقبتهــای ســامت
▪هدف کلی حوزه آموزش:
• توسعه آ کادمیک فرا گیر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

▪راهبردهای اصلی معاونت در برنامهریزی کوتاه مدت:
• تعالــی خدمــات ســازمانی :راه انــدازی و ارایــه خدمــات از طریــق ســامانه جامــع
الکترونیکــی معاونــت آموزشــی
• ارتبــاط بــا ســطوح هیــات علمــی ،کارکنــان ،دانشــجویان در بیمارســتانها،
دانشــکده ،ســتاد معاونــت
• بــاز مهندســی و اصــاح فرایندهــای جــاری حوزههــای معاونــت آموزشــی بــا
هــدف کاهــش مراجعــات حضــوری و در راســتای بهبــود وضعیــت و رضایتمنــدی
اربــاب رجوعــان
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▪ اهداف کمی آموزش دانشگاه:
• پاسخگویی اجتماعی در آموزش
• مرجعیت علمی در حوزه آموزش
• تولید ثروت دانش مدار مبتنیبر آموزش
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▪ برنامهریزی درحوزه آموزش
در راســتای توســعه آمــوزش ،برنامهریزیهــای انجــام شــده در حــوزه آمــوزش در
ســه ســطح زیــر انجــام شــد:
����� )���ل(
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 .1بسترسازی :توسعه زیرساختها
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الف -راهبردها
• شناسایی و ارتقای وضعیت سختافزاری و نرمافزاری در حوزه آموزش
• افزایش سرانه فضای آموزشی :توسعه فیزیکی
• استانداردســازی شــاخصهای مرتبــط بــا ســرانه فضــای آموزشــی :کالســی،
آزمایشــگاهی ،کتابخانــه و ...
• باز مهندسی فرایندهای اصلی و پشتیبان در آموزش
• استاندارد سازی فرآیند و زیرساختهای آموزش بالینی
• توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات آموزش :هوشمندسازی
• یكپارچــه ســازی پایگاههــای اطالعاتــی و ایجــاد سیســتم  BIو گزارشهــای
ســطوح مختلــف
• توانمندسازی کارکنان

ب -اهم برنامهها
• ارزیابی و استاندارد سازی زیر ساختهای آموزشی كارشناسی ارشد و دكتری
• تامین و تخصیص مالی پایدار دانشگاه از طریق آموزش
• برونسپاری و كاهش تصدی گری
• چابکسازی اجرایی :وا گذاری اختیارات تا حد امکان از ستاد به صف
• سازماندهی فعالیتهای معاونت آموزشی
• بهبود فرآیندهای مرتبط با معاونت آموزشی
• مدیریت عملكرد بواسطه ابزار سازی
• مدیریت دانش و انتشار نتایج
• مدیریت روابط مشتریان و توسعه فرهنگ مشتری مداری در معاونت آموزشی
 .2ارتقای وضعیت فعلی :تضمین کیفیت و اعتباربخشی نظام آموزشی

ب -اهم برنامهها
• تاســیس مرکــز امــور هیــات علمــی بــا هــدف تمرکــز فعالیتهــای مرتبــط بــا اعضــای
هیــات علمــی و تکریــم ایشــان
یبــر برنامــه و نیازهــای
• توســعه و مدیریــت ســرمایه انســانی آ كادمیــك (جــذب مبتن 
آتــی دانشــگاه و تمرکــز در بکارگیــری نخبــگان و توانمنــد ســازی اعضــای هیات علمی)
• تقویت آموزش بالینی با رویکرد مراقبت از بیمار و تمرکز بر اشــتباهات آموزشــی پزشــکی
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الف -راهبردها
• شناسایی چالشها و بهبود وضعیت کنونی در آموزش
• تقویت آموزشهای مهارتی حرفهای
• آموزش پیامد محور و برنامه درسی مبتنیبر صالحیت و بهبود مهارتها
• اعتباربخشی آموزشی و تضمین کیفیت
• اعتبار بخشی آموزشی و تضمین صالحیتها (موسسه ای/برنامه ای/فردی)
• ارزشیابی و بازنگری اصالحات پزشكی عمومی
• ســاماندهی وضعیــت گروههــای آموزشــی (جلوگیــری از افــت تحصیلــی ،بهبــود
 outputو )Outcome
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• آموزش مراقبت بالینی با محوریت بیمار ()PACE
• توســعه هدفمنــد رشــته مقاطــع (توســعه رشــتههای دكتــری) و رشــتههای بیــن
رشــته ای بــر اســاس برنامــه تمایــز دانشــگاه
• ترویج اخالق حرفهای :مبتنیبر ارزش ،کوریکولوم پنهان
• توســعه ارزشهــای آ كادمیــك و اخــاق حرف ـهای (رصــد ارزشهــا ،كورویكولــوم
یبــر ارزش ،توســعه حرفـهای فرا گیــران و هیــات علمــی)
پنهــان ،برنامــه درســی مبتن 
• توســعه پژوهــش و نــوآوری آموزشــی و دانــش پژوهشــی (مدیریــت و ترجمــان
دانــش آمــوزش پزشــكی ،دانــش پژوهــی و جشــنواره)
• بهبود روشهای تدریس و ارزشیابی فرا گیران
• تامیــن منابــع پایــدار از طریــق جــذب حدا کثــری دانشــجویان شــهریه پــرداز بــا
رعایــت اســتانداردهای دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی
• تعمیــق ارتبــاط علمــی بــا مرا کــز معتبــر بینالملللــی بطــور نظاممنــد و ارتبــاط
موثــر بــا نخبــگان ایرانــی مقیــم خــارج از کشــور
 .3برنامههای توسعهای (کمال)
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الف -راهبردها
• تمرکز بر تمایز دانشگاه
• ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در آموزش
• بسترسازی در تبدیل به دانشگاههای نسل سوم
• بینالمللــی ســازی دانشــگاه در آمــوزش :ارتقــای جایــگاه ملی -منطقـهای -بینالمللی
ب -اهم برنامهها
• مدیریت رسالت تمایزیافته و ساماندهی قطبهای علمی
• حركت در مسیر مرجعیت علمی
• گذار به دانشگاه نسل سوم
• پاسخگویی اجتماعی
• بینالمللی سازی آموزش دانشگاه و ارتقا رنكینگ
• توسعه میان رشتگی

• ادغام عملكردی در آموزش علوم پزشكی
• توسعه مشاركت بین بخشی
• جامعه نگری در آموزش علوم پزشكی
• توسعه و استاندارد سازی آموزشهای مهارتی و آموزش مداوم

 .3اقدامات و دستاوردها
▪ایجاد گفتمان تحول:
طراحــی ،برنامهریــزی و برگــزاری کارگاههــای ویــژه مرتبــط بــا بســتههای تحــول
و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی بــا هــدف آشــنایی دســت انــدرکاران بســتهها
بــا مفاهیــم و محورهــای بســتهها و شناســایی اعضــای هیــات علمــی عالقمنــد و
فعــال جهــت عضویــت در کارگروههــا و کمیتههــای اجرایــی بســتههای تحــول:
• برگــزاری جلســه هماندیشــی بــا روســا و معاونیــن آموزشــی مرا کــز بــا محوریــت
بســتههای تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی بــا حضــور  36نفــر از
متخصصیــن ( 5آذر .)96
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• برگــزاری کارگاه مرجعیــت علمــی ،دانشــگاههای نســل ســوم ،آمایــش ســرزمینی
و ماموریــت گرایــی در آمــوزش علــوم پزشــکی (پنجشــنبه مــورخ  9آذر  :)96رویکــرد
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رقابــت در لیــگ جهانــی دانــش /تمایــز رســالت آ کادمیــک در دانشــگاههای علــوم
پزشــکی بــا حضــور  62عضــو هیــات علمــی دانشــکدههای پزشــکی ،داروســازی،
دندانپزشــکی ،فناوریهــای نویــن و ســایر دانشــکدههای تابعــه دانشــگاه،
مســئوالن  EDOو  EDUدانشــکدهها و مرا کــز آموزشــی ،اعضــاء شــورای تحــول
دانشــگاه و همچنیــن دانشــجویان
• برگــزاری نشســت تخصصــی پاســخگویی اجتماعــی در آمــوزش علــوم پزشــکی (پنــج
شــنبه  30آذر  96و برنامــه تکمیلــی کارگاه مــورخ  16دی مــاه  :)96نشســت  30آذر،
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علیرغــم زلزلــه روز چهارشــنبه ،آلودگــی شــدید هــوا و اعــام تعطیلــی از ســوی دولــت بــا
حضــور تعــدادی از اعضــای هیــات علمــی عالقمنــد و دلســوز آمــوزش دانشــگاه طبــق
دعــوت قبلــی و بــا حضــور نماینــده دانشــجویان دانشــکده پزشــکی برگــزار گردیــد.
• برگــزاری کارگاه بینالمللــی ســازی در آمــوزش علوم پزشــکی ( 5دی مــاه  :)96توجه
بــه اســناد باالدســتی مبنــی بــر ضــرورت بینالمللی ســازی دانشــگاهها بــا محوریت:
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▪ ماموریت محوری دانشگاهها در مسیر توسعه
▪ لزوم برنامه اجرایی برای تحول
▪ پژوهش موفق ،با نگاه بینالمللی
▪ ارتباطات فناوری با سایر کشورها
• برگزاری کارگاه اعتالی اخالق حرفهای در آموزش دانشگاه:
بحــث و گفتگــو در خصــوص شناســایی اولویتهــای اجرایــی در ترویــج و نهادینه
ســازی اخــاق حرفـهای در  3پانــل مجزا:
▪ ارزشها در نظام آموزشی
▪ ارزشها در حیطه آموزش
▪ برنامه فرا گیر توسعه ارزشها در دانشگاه
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دستاوردها:
 -1بسته آینده نگاری و ظرفیتسازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی
 )1کمیته توسعه پژوهش سیاستی در آموزش پزشکی
اقدامات انجام شده:
• تدوین پروپوزال طراحی مدل سیاست گذاری مبتنیبر شواهد؛
• بررسی مدلهای سیاست گذاری مبتنیبر شواهد.
• تدوین کتاب راهنمای سیاست گذاری مبتنیبر شواهد؛
برنامههای آتی:
• تدوین طرح پژوهش طراحی مدل سیاست گذاری مبتنیبر شواهد؛
• طراحــی پژوهــش «نیازســنجی آموزشــی مدیــران در خصــوص سیاســت
یبــر شــواهد در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی»؛
گــذاری مبتن 
• برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط؛
• انعقــاد قــرار داد بــا مرکــز ملــی راهبــردی تحقیقــات آمــوزش علــوم پزشــکی در
خصــوص ســفارش طراحــی مدلــی بــرای اولویــت بنــدی پژوهشــهای مرتبــط بــا
پژوهشهــای سیاســتی در آمــوزش علــوم پزشــکی کشــور.
اقدامات انجام شده:
• مرور منابع و شواهد در زمینه مدیریت دانش آموزش پزشکی
• بررسی سند مدیریت دانش و راهکارهای بالینی وزارت بهداشت
• تعیین اهداف کوتاه مدت
• مرور متون مربوط به مدلهای مدیریت دانش در آموزش
• جمع آوری شواهد مربوط به راهکارهای مبتنیبر شواهد
• انجام فرایند آنالیز مشکل در یک نمونه
• برنامهریزی برای ایجاد ساختار مناسب مدیریت دانش
برنامههای آتی:
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• تعیین اهداف کلی برای سیاست گذاری در زمینه مدیریت دانش
• ســطح بنــدی اهــداف و مشــخص کــردن تا کســونومی راهنماهــای بالینــی در
زمینــه آمــوزش پزشــکی
• تعیین چارچوب کاری جهت ارزیابی فرایندها و محصوالت به دست آمده
• تدوین  Templateبرای راهنماهای آموزش پزشکی و ارزشیابی گایدالینها
• تنظیم برنامه عملیاتی
 )3کمیته مدیریت رسالت تمایز یافته و ساماندهی قطبهای علمی
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اقدامات انجام شده:
• بررسی مدلهای مختلف تمایز
• بررسی نقاط تمایز پژوهشی و آموزشی دانشگاه و تحلیل مقایسه ای آنها
• -بررســی ماموریتهــای مشــترک ،ویــژه و تــک مرکــزی واســپاری شــده بــه
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی
• جمــع آوری اطالعــات موجــود در ارتبــاط بــا وضعیــت گروههــا در تولیــد علــم،
آمــوزش و درمــان (شــامل  ،H2میــزان ارجاعــات و نســبت آن بــه تیــم برتــر کشــوری)
• تحلیل وظائف هیات علمی بالینی و پایه به صورت مجزا
• ارائــه مــدل جــذب و پایــش هیــات علمــی در گروههــای علــوم پایــه و بالینــی بــر
اســاس عملکــرد آموزشــی ،بالینــی و درمانــی
• ارائه مدل دانشکده فن آوریهای نوین بر اساس دانشگاه نسل سوم
• بررسی  Topic of Dominanceدر گروههای بالینی و آموزشی دانشگاه
برنامههای آتی:
• تحلیل نقاط تمایز خدمات دانشگاه و بررسی مقایسه ای
• تعیین الگوی مناسب تمایز دانشگاه
 -2بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاههای نسل سوم
 )1کمیته گذار به دانشگاه نسل سوم
اقدامات انجام شده:

• تدویــن پیــش نویــس ســند حرکــت بــه ســمت دانشــگاه نســل ســوم (نســخه
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی)

 )2کمیته تامین و تخصیص مالی پایدار دانشگاه
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برنامههای آتی:
• حفاظــت از مالکیــت فکــری بــا تشــکیل دفتــر مالکیــت فکــری و نــوآوری و تهیــه
آئیــن نامــه مالکیــت فکــری دانشــگاه
• ترویج و آموزش فناوری از طریق برنامهریزی و اقدامات آموزشی
• برگزاری دورههای فناوری و کارآفرینی
• حمایــت از فنــاوران وایجــاد بسترمناســب بــا اقداماتی نظیر تاســیس واحدهای
فنــاور و دانــش بنیــان و کمــک بــه تجــاری ســازی محصــوالت دانشــگاهی و
حاصــل از فناوریهــای دانشــگاه
• تشویق و انگیزش در موارد ثبت اختراعات ،ثبت محصول... ،
• ارزشیابی ( ایجاد انگیزش)در دانشجویان ،هیات علمی و کارمندان
• توســعه زیرســاختهای فنــاوری بــا راه انــدازی مرا کــز نــوآوری و شــتاب دهنــده،
پــارک علــم وفنــاوری ،مرا کــز رشــد در حوزههــای نقــاط قــوت دانشــگاه ،توجــه بــه
مزیتهــای رقابتــی دانشگاه،توســعه آزمایشــگاههای حامــی فنــاوری و اتــاق تمیــز
• افزایش تعامالت اجتماعی  /تخصصی
• افزایش تعامالت بین رشته ای
• تمرکز روی ایدههاوفناوریهای زودبازده
• تعیین شاخصهای فناوری
• طراحی گرانتهای آموزش /فناوری
• توســعه مــدل جامــع در آمدزایــی دانشــگاه و بازنگــری ساختاردانشــگاه
براســاس دانشــگاه کارآفریــن وفنــاور
• مدیریت امور فناوری
• بازنگری رسالت وفرآیندهای دانشگاه
• فرهنگ سازی فناوری
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برنامههای آتی
• اجــرای دورههــای کوتــاه مــدت کاربــردی بــرای اصنــاف و گروههــای پزشــکی
مرتبــط
• قــرارداد بــا مرا کــز پزشــکی جهــت تربیــت نیــروی درمانــی اختصاصــی در کلیــه
شــاخههای پزشــکی و پیراپزشــکی
• اســتفاده از ظرفیــت بیمههــای تکمیلــی بــرای افزایــش درآمــد بیمارســتانهای
آموزشــی و مرا کــز درمانی  -آموزشــی
• اســتفاده از ظرفیــت تبصــره ( )19قانــون بودجــه در زیــر مجموعههــای مرا کــز
آموزشــی درمانــی
• دریافت شهریه خاص از دانشجویان متقاضی انتقال و مهمان به دانشگاه
ً
• دریافــت هزینــه خدمــات بــرای تربیــت رشــتههای غیرضــرور دانشــگاه خصوصــا
در مقطــع فلوشــیپ و فــوق تخصــص
 )3کمیته برونسپاری و کاهش تصدیگری
مســوولیت ایــن کمیتــه بــا معاونــت محتــرم توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه
اســت و گزارشــات مربوطــه مســتقیما بــه وزارت متبــوع ارســال مــی گــردد.
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 -3بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
 )1کمیته آموزش پیامد محور و برنامه درسی مبتنیبر صالحیت
اقدامات انجام شده:
• طراحی مدل برنامه درسی مبتنیبر صالحیت
برنامههای آتی:
• تدوین برنامه درسی رشته منتخب
 )2کمیته نیازسنجی اجتماعی ،مطالعه بار بیماریها و مشکالت سالمت
اقدامات انجام شده:
• تبیین اهداف سند اجرایی شدن بسته مربوطه
برنامههای آتی:

• طراحــی روش نیــاز ســنجی در آمــوزش بــا اجــرای نیازســنجی ،اولویــت بنــدی
دروس (بیماریهــا و مشــکالت ســامت)
• اجــرای برنامــه نیــاز ســنجی ســامت در ســطوح مختلــف شــبکههای بهداشــت
در نیمــه دوم ســال 1397
 )3کمیته برنامهریزی نیروی کار سالمت
اقدامات انجام شده:
• ارائــه مــدل پیشــنهادی تحلیــل وضعیــت و پایــش وضعیــت نیــروی انســانی بــا
حیطههــای :تولیــت ،آمــوزش و تربیــت دانشــجویان ،بکارگیــری و اعتباربخشــی،
مدیریــت و ارتقــا عملکــرد
برنامههای آتی:
• اجرای مدل
 )4کمیته پاسخگویی اجتماعی و جشنواره پاسخگویی دانشگاه

برنامههای آتی:
• ادغام جشنواره پاسخگویی در جشنواره آموزشی
• فراخوان جشنواره برای دو حوزه فرایند و دانش پژوهی
 )5کمیته ادغام عملکردی در آموزش علوم پزشکی
اقدامات انجام شده:
• ارایــه الگــوی ادغــام در محیــط و حــوزه اجتماعــی تحــت پوشــش بیمارســتان
امــام حســین (ع)
• لحــاظ  11رشــته مرکــز در طراحــی پکیــج پیشــگیری اولیــه و ثانویــه در دو بیماری
شــایع هر رشــته
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اقدامات انجام شده:
• تحلیل مفهومی پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی
• مدل سازی ارتقاء پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی
• تالیف و انتشار کتاب پاسخگویی اجتماعی در نظام سالمت ایران
• احصاء فرایندهای محوری در حوزه آموزش
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• پیشگیری اولیه (آموزش) :مرا کز بهداشت /شهرداری  /صدا و سیما
• پیش بینی کلینیک پروژه ادغام
برنامههای آتی:
• تصویب و اجرای طرح

 -4بســته توســعه راهبــردی ،هدفمنــد و ماموریــت گــرای برنامههــای
آمــوزش عالــی ســامت
 )1کمیته ارزشیابی و بازنگری اصالحات پزشکی عمومی
• تدویــن و انتشــار درســنامه پایــه ،تدویــن و انتشــار درســنامه بالینــی ،برنامــه
آموزشــی جدیــد اصالحــات در اصالحات،ارتقــا روشهــای تدریــس
 )2کمیته توسعه هدفمند رشته مقاطع
اقدامات انجام شده:
• تدوین سند و نقشه راه توسعه هدفمند رشته مقاطع کشور
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برنامههای آتی:
• تدوین نقشه توسعه هدفمند رشته مقاطع دانشگاه
• تدوین برنامه  5ساله دانشگاه برای ایجاد رشتههای جدید
 )3کمیته راهبردی جذب هیات علمی
اقدامات انجام شده:
• تهیه نقشه جذب هیات علمی
برنامههای آتی:
• تهیه نقشه هوشمند جذب هیات علمی
 )4کمیته توسعه مشارکت بین بخشی
اقدامات انجام شده:
• تدوین شیوه نامه شورا و کمیته ارتباط با جامعه
برنامههای آتی:

• اعــام و کســب نظــرات اجتماعــی در کلیــه مرا کــز ارایــه خدمــات دولتــی و
غیردولتــی
• نصب پال ک یا ترا کت در کلیه مطبها ،کلینیکها و بیمارستانها
• تدارک سایت ،شبکه اجتماعی برای کسب نظرات
• کسب اطالعات مربوط به آموزش از معاونت درمان
• نیازسنجی درون بخشی
• نیازسنجی برون بخشی

 -5بســته ماموریــت گرایــی و ارتقــای توانمنــدی دانشــگاهها در بســتر
آمایش ســرزمینی
 )1کمیته حا کمیت آ کادمیک

 -6بسته اعتالی اخالق حرفهای
 )1کمیته رصد ارزشها در دانشگاه
اقدامات انجام شده:
• تدوین برنامه پیشنهادی فلوشیپ اخالق بالینی
• بررســی تفاهم نامه همکاری علمی در حیطه اخالق پزشــکی با دانشــگاههای
تربیت کننده دانشــجوی دکترای تخصصی اخالق
• طراحی دورههای ضمن خدمت برای سایر کارکنان نظام سالمت
برنامههای آتی:
• پیشنهاد تم طولی پیشنهادی برای آموزش اخالق پزشکی به دانشجویان پزشکی
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اقدامات انجام شده:
• بازنگری راهنمای حا کمیت آ کادمیک
برنامههای آتی:
• پایلوت سامانه نظام جامع حا کمیت آ کادمیک
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 )2کمیته مدیریت کوریکولوم پنهان در دانشگاه
اقدامات انجام شده:
• تدوین پرسش نامه جامع کوریکولوم پنهان
• تدوین بانک اطالعاتی پرسش نامه /آیین نامه کوریکولوم پنهان
• ابالغ آیین نامه کوریکولوم پنهان در چارچوب برنامه پایش
• برگزاری کارگاههای آموزشی جهت گروههای هدف
• آنالیز اطالعات ارسالی مرا کز مجری به EDC
• اجرای برنامههای مداخله ای توسط مرا کز و ارسال گزارش آن به EDC
برنامههای آتی:
• تکمیل و بازنگری پرسشنامه
 )3کمیته برنامه درسی مبتنیبر ارزش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی | معاونت آموزشی

30

اقدامات انجام شده:
• تدویــن مجموعــه صالحیتهــای اخالقــی و حرفـهای فــار غ التحصیــان دانشــگاه
• تدویــن منشــورویژگیها و منــش اخالقــی و حرفـهای فــار غ آلتحصیــان دانشــگاه
• مدل سازی تدریس اخالقی بر اساس آموزههای اسالمی
• طراحــی ســازو کار ارزشــیابی صالحیتهــا ،ویژگیهــا و منــش اخالقــی و حرفـهای
• طراحی مدل بومی برنامه درسی مبتنیبر ارزش
برنامههای آتی:
• تدوین چک لیستهای موجود در کتابچه راهنمای اخالق
 )4کمیته توسعه حرفهای فرا گیران
اقدامات انجام شده:
• بررسی مشکالت و استرسهای محیط آموزشی  -درمانی مرا کز
• بررسی روشهای نوین آموزشی
برنامههای آتی:
• تدوین چگونگی نحوه رفتار و تعامل فرا گیران با محیط آموزشی درمانی

• تدویــن و برســی نحــوه رفتــار و تعامــل فرا گیــران بــا همــکاران پزشــک و
دانشــجویان گــروه پزشــکی
• تدوین و بررسی چگونگی رفتار فرا گیران با بیماران و همراهان
 )5کمیته توسعه حرفهای هیات علمی
اقدامات انجام شده:
• تهیه محتوا های آموزشی جهت کارگاهها در زمینه اخالق حرفهای
• نظــارت بــر عملکــرد اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه در زمینــه رفتــار و منــش
حرف ـهای
برنامههای آتی:
• انجام نیازسنجی از اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه اخالق حرفهای
• برگزاری کارگاههای کوتاهمدت در زمینه اخالق حرفهای
• برگزاری کارگاههای درازمدت در زمینه اخالق حرفهای

 -7بسته بینالمللیسازی آموزش علوم پزشکی
اقدامات انجام شده:
• بازنگری سند بینالمللی سازی دانشگاه
• افزایش جذب دانشجوی خارجی
• توسعه خدمات رفاهی به دانشجویان خارجی
• توســعه همــکاری بینالمللــی (ایجــاد اتــاق همــکاری بــا کشــور فرانســه ،اعــزام
متخصصیــن اورژانــس بــه فرانســه ،بــاز دیــد از دانشــگاههای بــزرگ ایــن کشــور)
•انعقادتفاهمنامهبا کشورهایفرانسه،پرتقال،ایتالیا،استرالیا،قزاقستان،آلمان...
برنامههای آتی:
• ساخت و راهاندازی VR lab
• تهیــه بانــک اطالعــات از دســتاوردهای علمــی ،پژوهشــی و اجرایــی دانــش
آموختــگان دانشــگاه در ســطح بینالمللــی
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 )1کمیته بینالمللی سازی دانشگاه
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 -8بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
 )1کمیته توسعه آموزش مجازی
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برنامهها:
• تعییــن چشــم انــداز ،رســالت ،ماموریتهــا و اهــداف کمیتــه در راســتای
توســعه آمــوزش مجــازی
• توسعه آموزش مجازی در حوزه آموزش دانشگاهی
• توسعه آموزش مجازی در حوزه سالمت جامعه
• توسعه آموزش مجازی درجهت تجاری سازی و کسب درآمد برای دانشگاه
• تدویــن نظــام انگیزشــی بــرای اســاتید و دســت انــدرکاران حــوزه آمــوزش
مجــازی نظــام تشــویقی ،نظــام پرداخــت ،معادلســازی ...
• تدویــن اســتانداردها و برنامههــا در راســتای تاســیس ،راهانــدازی و تعییــن
ســاختار مرکــز آمــوزش مجــازی دانشــگاه و واحدهــای آمــوزش مجــازی
دانشــکدهها و ســایر مرا کــز تابعــه
• شناســایی ،طراحــی و توســعه کانالهــای ارتباطــی مجــازی در راســتای
توســعه آمــوزش مجــازی (شــبکههای اجتماعــی ،وب ســایت تخصصــی ،مــوک،
ســامانهها ،اپلیکیش ـنها و)...
• تدوین استراتژی و نظام نامه در راستای کوریکولوم و تولید محتواهای الکترونیکی
• اقدامــات الزم در راســتای تجهیــز و راه انــدازی بخــش  virtual skill labدر
دانشــگاه (اســتفاده از تکنولوژیهــای آموزشــی روز دنیــا ماننــد (Interactive
.applications simulation. AR.VR

 -9بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی
 )1کمیته استانداردسازی و ارتقا کیفیت روشهای ارزشیابی فرا گیران
اقدامات انجام شده
• فعالیتهــای مربــوط بــه استانداردســازی آزمونهــای کتبــی از طریــق بررســی
کیفیتهــای کلیــه ســواالت  MCQگروههــای آموزشــی دانشــکده پزشــکی،

رواییســازی ســواالت ،رواییســازی محتــوا و عملکــرد ســواالت پــس از آزمــون
• تحول در ارزشیابی دستیاران تخصصی
• تحول در ارزشیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی علوم پایه
 )2کمیته استانداردسازی و ارتقا کیفیت روشهای تدریس
اقدامات انجام شده:
• ارتقاء کیفیت روش تدریس از طریق طراحی و برگزاری کارگاههای روش تدریس
• نیــاز ســنجی از اعضــا هیات علمی برای برگــزاری کارگاههای ارتقا کیفیت تدریس
• تشــکیل کمیتــه دانشــجویی برگزیــده همــکار بــا کمیتــه روش تدریــس بهمنظــور
نقــد و اصــاح روش تدریس

 -10بسته اعتباربخشی برنامهها ،مؤسسات و بیمارستانهای آموزشی
 )1کمیته استانداردسازی فرایند و زیرساختهای آموزش بالینی
اقدامات انجام شده:
• طراحی و استقرار مداخالت موثر در زمینه ارتقاء کیفیت آموزش بالینی

 )2کمیته جامعهنگری در آموزش علوم پزشکی
• توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه در حوزه آموزش جامعه نگر
• شناسایی و استانداردسازی عرصههای آموزش در جامعه در دانشگاه
• شناسایی و ترویج روشهای آموزش جامعه نگر در دانشگاه
• شناسایی و ترویج روشهای ارزشیابی جامعه نگر در دانشگاه
• ایجاد ساختار دایمی برای پیگیری آموزش جامعه نگر در همه دانشکدهها
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• بررســی سیســتماتیک وضعیــت موجــود آمــوزش بالینــی در حیطههــای
مختلــف و تحلیــل آنهــا
• تحلیل برونداد گروههای آموزش بالینی تربیتکننده دستیار
• طراحی پروژه بررسی  Outcomeدستیاران تخصصی و فوق تخصصی کشور
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 )3کمیته اعتباربخشی موسسهای
اقدامات انجام شده:
• تعیین استانداردهای محقق نشده
• تحلیل علل عدم تحقق استانداردها
برنامههای آتی:
• ارزیابی درونی دانشگاه بر اساس استانداردهای موسسهای
• تعیین مداخالت ضروری جهت تحقق استانداردها
• اولویت گذاری مداخالت ضروری جهت تحقق استانداردها
• برنامهریزی برای اجرای مداخالت واجد اولویت جهت تحقق استانداردها
 )4کمیته توسعه و استانداردسازی آموزشهای مهارتی و آموزش مداوم
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اقدامات انجام شده:
• پیشــنهاد ایجــاد اتحادیــه آمــوزش مداوم/مرکــز آموزش مهارتهــای حرفهای/
مرکــز مطالعات و توســعه
• طــرح بررســی ارتبــاط آمــوزش مــداوم و رویــداد قصــور و تخلفــات پزشــکی بــا
هماهنگــی ســازمان نظــام پزشــکی
برنامههای آتی:
• پروژه نیازسنجی و استاندارد سازی آموزش مداوم
• ادامه طراحی آموزشهای مهارتی رشتهها و برنامههای دانشگاه
• تنظیــم گایدالیــن و آموزشهــای مراقبتهــای حیاتــی مــادران بــاردار بــر اســاس
نزدیــک بــه  50دوره کنفرانسهــای مــرگ و میــر مــادران حــوزه تحــت پوشــش
دانشــگاه

 -11بسته توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکی
 .1کمیته توسعه رشتههای دکتری ()PhD
اقدامات انجام شده:
• تحلیــل وضعیــت رشــتههای دکتــرا در دانشــگاه و تفاوتهــای اصلــی بــا

دانشــگاههای پیشــرو دنیــا
• ریشهیابی مشکالت و نواقص در نظام آموزشی دکتری
برنامههای آتی:
• ارائــه بســتهای شــامل راهکارهــای واقعبیانــه بــرای ارتقــاء کیفــی و کمــی در
آمــوزش رشــتههای دکتــری
 .2کمیته توانمندسازی هیات علمی
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اقدامات انجام شده:
• بررسی اهداف توانمند سازی اعضا هیئت علمی
• بررسی اقدامات کتابخانه مرکزی جهت توانمندسازی اعضاء هیئت علمی
• بررسی کارگاههای برگزار شده توسط معاونت پژوهشی
• بررسی اقدامات دفتر توسعه آموزش هر دانشکده
• بررسی کارگاههای برگزارشده اداره آمار و فن آوری دانشگاه
• بررسی آمار اعضا هیئت علمی دانشگاه
برنامههای آتی:
• تهیه فرمت و پیش نویس اولیه توانمندی
• آماده سازی شیوه نامه توانمندسازی اعضا هیئت علمی
• تهیه پرسشنامه نیازسنجی توانمندسازی
• بررسی گزارش اقدامات وزارت بهداشت
• تهیه فرآیند ،سطح بندی و نحوه اجرا
• ارتقــاء دانشــگاه در حیطههــای مختلــف آموزشــی ،پژوهشــی و فرهنگــی-
اجتماعــی بــا توانمنــد ســازی اعضــای هیــات علمــی در حــوزه آ کادمیــک
• نیازســنجی و شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف اعضــای هیــات علمــی در
حیطههــای آمــوزش ،پژوهــش و مهارتهــای فــردی و اجتماعــی
• تدویــن برنامــه جامــع اســتراتژیک بــا در نظــر گرفتــن اصــول مهــم یادگیــری و
تدریــس بــرای توانمنــد ســازی مســتمر اعضای هیــات علمی و فرا گیران در ســطوح
مختلــف
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 .3کمیته توسعه دانش پژوهی آموزشی
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اقدامات انجام شده:
• برگــزاری سلســله جلســات بــا ریاســت مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش
دانشــگاه ،ریاســت دانشــکده مدیریــت و آمــوزش پزشــکی و نماینــده آمــوزش
پزشــکی جهــت تعییــن خــط مشــی رســیدن بــه اهــداف ،تهیــه مقدمــات و
دسترســی بــه منابــع دانــش پژوهــی آموزشــی
• برگــزاری جلســه بــا اعضــاء کمیتههــا جهــت بیــان اهــداف و تعییــن نقــش و
وظایــف اعضــا در جهــت سیاس ـتهای تعییــن شــده
• برگزاری گارگاههای آموزشی جهت آشنایی اعضای کمیته با فرآیند دانش پژوهی
• تعییــن داوران و مشــاوران دانــش پژوهــی و ثبــت نــام ایشــان در ســامانه ثبــت
فعالیتهــای نوآورانــه
• برگــزاری جلســات داوری و مشــاوره طر حهــای آمــاده شــده زیــر نظــر ریاســت
مرکــز توســعه و ریاســت دانشــکده آمــوزش پزشــكی
• درخواســت تشــکیل کمیتــه هیئــت ممیــزه از معاونــت آموزشــی بــا معرفــی اعضــا
جهــت امتیــاز دهــی طر حهــای دانــش پژوهــی در مــاده  3ارتقــا
برنامههای آتی:
• تدویــن برنامــه ی توانمنــد ســازی اعضــای هیئــت علمــی در حیطههــای
ارزشــیابی /مدیریــت و رهبــری آموزشــی Development curriculum /و elearing
• توانمندسازی اعضاء هیئت علمی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی و مدیریت تغییر
• آشناسازی اعضاء هیئت علمی با آیین نامه ارتقاء( بند 2دانش پژوهی )
• نظام ارائه خدمات مشاوره ای به انجام نوآوریهای آموزشی
• ثبت و هدایت ایدههای نوآورانه در آموزش
• فعال سازی تمام كاركرد سامانه مدیریت نوآوری آموزشی در دانشگاهها
• توسعه و حمایتهای مالی از طر حهای دانش پژوهی دانشگاه
• شناســایی و حمایــت از نــوآوران آموزشــی جهــت انتشــار نتایــج و گزارشهــای
نوآورانــه خــود
• ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه و تشكیل فرآیندهای داوری

• اخذ مجوزهای قانونی الزم جهت نو آوری آموزشی
 .4کمیته جشنواره شهید مطهری
اقدامات انجام شده:
• ابداع هفته آموزش در کشور
• برگزاری سیزده دوره جشنواره آموزشی دانشگاه
• تعریف تکالیف جشنواره چهاردهم
• تدویــن آییــن نامههــا و برنامهریــزی در جهــت ارتقــاء مرتبــط بــا اســاتید برتــر،
فرایندهــای برتــر دانشــجویان برتــر ،مرا کــز و کارکنــان آموزشــی برتــر
• برنامهریزی و اجرای همایش طرح تحول و نوآوری در آموزش
برنامههای آتی:
• ارایه گزارشات هر دو هفته یکبار
 .5کمیتــه ارزیابــی و استانداردســازی زیرســاختهای آمــوزش کارشناســی
ارشــد و دکتــری

 .6کمیته سامانه اطالعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی
اقدامات انجام شده:
• بررسی راهکار با دو رویکر یکپارچه سازی داده گرا و پرتال گرا
برنامههای آتی:
• ارائــه راهــکار جهــت یــک پارچهســازی سیســتم اطالعاتــی درون دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی

ویژهنامه اولین همایش ارایه دستاوردهای طرح تحول و نوآوری در آموزش |  14آذر ماه 1397

اقدامات انجام شده:
• بررسی الگوهای مختلف دکترا در سطح جهان
• بررسی استانداردهای جهانی آموزش دکترا
• تهیه چهارچوب استانداردهای زیر ساخت آموزش دکترا
• تنظیم پیش نویس استانداردهای کلی دکترا
برنامههای آتی:
• تهیه استانداردهای زیرساخت دکترای رشتههای منتخب
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 -12برنامه پایش بستههای تحولی
 )1کمیته اندازهگیری و ابزارسازی
اقدامات انجام شده:
•استخراجمنابعآیتمهاوسواالتزیرشاخصتوسطاعضای کمیتهجهتابزار سازی
• ارزیابی آیتمهای استخراج شده از نظر کفایت و ضرورت
برنامههای آتی:
• ارزیابی الزامات دانشگاه از لحاظ تئوریک و سایکومتریک
• تهیــه شناســنامه شــاخصها بــر اســاس ســاخت ابــزار بــرای ســنجش و پایــش
شــاخصهای راهبــردی کالم منطقــه و توســعه آمــوزش دانشــگاه
• بومی سازی ابزار سنجش و پایش شاخصها
• تدوین کتاب و سند نظام اندازه گیری و ابزار سازی
 )2کمیته انتشار کتب و مقاالت
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اقدامات در حال انجام:
• برگــزاری  4جلســه حضــوری بــرای هماهنگــی ،هــم اندیشــی و طراحــی برنامــه در
تاریخهــای 97/3/28 - 97/2/21 - 97/1/28 - 97/1/21
• تهیه پیش نویس فرآیند انتشارات و محصوالت مورد نیاز
• تدوین شیوه نامه رعایت حقوق معنوی در تولیدات آ کادمیک
• تدوین استانداردهای پایه برای انتشار مستندات
• معرفی تسهیالت برای دبیران کمیتهها در نشست ماهانه دبیران
• شناسایی اولویتهای گروهها برای انتشارات
• مشاوره برای انتشار بهینه محصوالت علمی گروهها

 -13کارگروه تعالی خدمت در آموزش دانشگاه:
 )1کمیته تعالی خدمت در ستاد آموزش دانشگاه
اقدامات انجام شده و برنامههای آتی:
 .1حیطه اصالح ساختار تشکیالتی و فرایندهای اجرایی معاونت آموزشی
برنامه

اقدامات

تهیه لیست خدمات آموزشی و
مشخص كردن مسئولیتها و
پاسخگوها

اصالح چارت تشکیالتی معاونت آموزشی و مدیریتهای تابعه
تهیه شرح وظایف و مسئولیتهای هر یک بخشهای زیر مجموعه
تهیه ،تصویب و ابالغ شرح وظایف کارکنان آموزش

تدوین فرایندهای مرتبط با ترفیع
اعضای هیات علمی

بررسی آیین نامه و دستورالعمل اعطای پایه ترفیع
اصالح فرایند و تدوین دستور العمل اجرایی
تصویب در شورای تحول ،شورای آموزشی دانشگاه و ابالغ جهت اجرا

استقرار ارزشیابی اساتید در بالین و فرآیند ارائه بازخورد و ارزیابی
استقرار ارزشیابی اساتید در دانشكدهها و فرآیند ارائه بازخورد و ارزیابی
بازنگری فرآیندهای عملیات اجرایی

بازنگری فرآیند ارجاع پزشكان جهت دریافت پروانه مطب
بازنگری فرآیندهای اداری درخواستهای اعضای هیات علمی از
جمله مرخصی ،ماموریت و  ...در دانشكدهها و مراكز
اصالح فرمهای حضور فیزیكی
بررسی سوابق موضوعات بررسی شده در جلسات و اصالح رویهها و
مقررات آموزشی
طراحی رویه پاسخگویی به نیازمندیها و درخواستهای مطرح شده

راه اندازی مركز اعضای هیات علمی

مهیا سازی فضای فیزیكی و زیرساختها
تایید مركز اعضای هیات علمی
جابجایی فیزیكی دبیرخانه ممیزه
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طراحی رویه یكپارچه ارزشیابی اعضای طراحی پرسشنامههای ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط معاونت
آموزشی مراكز و دانشكدهها و مدیران گروهها ،روسای بخشها
هیات علمی پیش از اجرایی شدن
حاكمیت آ كادمیك
طراحی پرسشنامه ارزشیابی اعضای هیات علمی از دیدگاه دانشجویان
به تفكیك مقطع

39

برنامه

اقدامات

راه اندازی مركز توسعه آموزش EDC

مهیا سازی فضای فیزیكی و زیرساختها
ایجاد تغییرات پرسنلی و جابجایی
جابجایی اداره استعداد درخشان از حوزه ریاست به معاونت آموزشی

طراحی فرآیندهای محاسبه بهای
تمام شده ارائه خدمات

تهیه پیشنهاد برآورد بهای تمام شده دانشجویان با بهره گیری از روش
هزینه یابی بر مبنای فعالیت ()ABC
اجرای عملیات

بررسی وضعیت گروههای آموزشی،
ابالغ مدیران گروهها و كاركردهای
مورد انتظار
بازنگری و اصالح فرآیندهای مالی
معاونت آموزشی

پایش وضعیت مدیران گروهها و تهیه گزارشهای مرتبط از جمله
نحوه انتصاب
طراحی رویه نحوه انتصاب مدیران گروهها
اصالح رویه پرداخت دانشجویان و پیگیری مطالبات از دانشكدهها
ایجاد رویه تخفیف دانشجویی از طریق مصوب كردن وام دانشجویی

 )2حیطه تكریم ارباب رجوع
برنامه

اقدامات

بهبود زیرساختهای رفاهی و خدماتی

ایجاد امكانات رفاهی در دفتر معاونت
آموزش به نیروهای خدماتی
ایجاد تغییرات پرسنلی جهت ارائه خدمات بهتر
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ارتقا مهارتهای ارتباطی و فرهنگ
مشتری مداری برای مسئولین دفاتر و
كارشناسان

برنامهریزی دوره مسئولین دفاتر
اجرا
برنامهریزی دوره مهارتهای ارتباطی و مشتری مداری برای
كارشناسان
اجرا

ایجاد امكان پیگیری وضعیت
مكاتبات از راه دور

هماهنگی با فناوری اطالعات جهت بهره گیری از امكانات
اجرای سیستم به شكل پایلوت
اجرای كامل

برنامه

اقدامات

دریافت نظرات مراجعه كنندگان از
كیفیت خدمات معاونت آموزشی

بررسی راهكارها
انتخاب راهكار
انتخاب سواالت
مهیا كردن زیرساختها
مهیا كردم نرم افزار
اجرای عملیاتی

بهبود وضعیت ارتباطی با دانشجویان
و اعضای هیات علمی

ایجاد پایگاه دریافت SMS
بررسی دریافت نظرات و انتقادات دانشجویان
و اعضای هیات علمی از طریق اپلیكیشن ببین و گو
سفارش سامانه موبایل به فناوری اطالعات
پیگیری سفارش و اجرای آن
اطالع رسانی و راه اندازی سامانه

ارتباط نزدیكتر معاونت با پرسنل،
دانشجویان و

برگزاری جلسات دوره ای معاونت با پرسنل

اعضای هیات علمی

اختصاص زمانی ثابت برای مالقات با اعضای هیات علمی و
دانشجویان
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 )3حیطه ایجاد سامانه یکپارچه اطالعات آموزش دانشگاه و بهبود پورتال
برنامه

اقدامات

یكپارچه سازی پایگاههای اطالعاتی
و ایجاد سیستم  BIو گزارشهای
سطوح مختلف

بررسی راهكارهای مختلف جهت دریافت گزارشات مرتبط با اعضا
هیئت علمی
تهیه گزارش اولیه از آذرخش در خصوص اعضای هیات علمی
بروزرسانی اطالعات اعضای هیات علمی در سامانه آذرخش
بررسی چگونگی ایجاد پایگاه داده یكپارچه
ایجاد پایگاه داده یكپارچه
طراحی گزارشهای مدیریت مورد نیاز

بهبود وب سایت معاونت آموزشی

بهبود ساختار پرتال معاونت آموزشی
ایجاد رویه ای جهت مدیریت محتوای پرتال معاونت آموزشی
ایجاد  FAQدر خصوص موارد آموزشی دانشگاه
در اختیار قرار دادن فرآیندهای آموزش به اعضای هیات علمی و مشتریان

ایجاد سیاستهای مرتبط با روابط
عمومی و طراحی دورههای آموزشی
مرتبط برای ذینفعان
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جذب كارشناس روابط عمومی
طراحی سیاستهای روابط عمومی
برنامهریزی دورههای آموزشی

 )2کمیته تعالی خدمت در آموزش دانشکدهها و مرا کز آموزشی
اقدامات انجام شده:
• شناسایی و اصالح بیش از  15فرایند کلیدی و پرکاربرد مرتبط با فرا گیران
برنامههای آتی:
• تشــکیل زیــر کمیتــه شناســایی فرآیندهــا متشــکل از مدیــران ادارات آمــوزش و
کارشناســان دانشــکدههای منتخــب
• ایجاد زیرساخت سامانه ای برای اطالع رسانی فرآیندها (سامانهی )wiki
• شناســایی و اصــاح فرآیندهــای آموزشــی دانشــجو محــور بــر اســاس الگــوی
برنام ـهی اداره آمــوزش دانشــکده بهداشــت
• ویرایش فرآیندها برای استفاده در سطح کل دانشگاه
• نهاییشدن روشهای اجرایی
• بارگذاری روشهای اجرایی در سامانه wiki

3.5
3

2.5
2
1.5
1
0.5

0

مدیریت رسالت تمایزیافته و ساماندهی قطب های علمی()7

توسعه آموزش مجازی()8

بهبود روش های ارزشیابی فراگیران ()9

بهبود روش های تدریس ()10

استانداردسازی فرایند و زیرساخت های آموزش بالینی ()10

اعتباربخشی موسسه ای()10

توسعه رشته های دکتری()PhD) (11

توانمندسازی هیات علمی()11

تعالی خدمت در ستاد آموزش دانشگاه()11

تعالی خدمت در آموزش دانشکده ها و مراکز آموزشی ()11

توسعه دانش پژوهی آموزشی ()11

جشنواره شهید مطهری ()11

ارزیابی و استانداردسازی زیرساخت های آموزشی کارشناسی…

سامانه اطالعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی ()11

گزارش کلی پیشرفت کمیته های  42گانه

توسعه پژوهش سیاستی در آموزش()1
انتشار کتب و مقاالت ()12
مدیریت و ترجمان دانش آموزش پزشکی()1
4
تضمین تطابق و تدوین گزارشات()12
رصد مرجعیت علمی دانشگاه()1
اندازه گیری و ابزار سازی()12
گذار به دانشگاه نسل سوم()2

آموزش پیامد محور و برنامه درسی مبتنی بر صالحیت()3

تامین و تخصیص مالی پایدار دانشگاه()2

برنامه ریزی نیروی کار سالمت()3

نیازسنجی اجتماعی ،مطالعه بار بیماری ها و مشکالت…

جامعه نگری در آموزش علوم پزشکی()3

پاسخگویی اجتماعی و جشنواره پاسخگویی دانشگاه()3

ادغام عملکردی در آموزش علوم پزشکی()3

توسعه و استانداردسازی آموزش های مهارتی و آموزش…

برونسپاری و کاهش تصدی گری()5

حاکمیت آکادمیک()5

توسعه مشارکت بین بخشی()4

راهبردی جذب هیات علمی()4

توسعه هدفمند رشته مقاطع()4

ارزشیابی و بازنگری اصالحات پزشکی عمومی()4

 =1برنامه ریزی
 =2سازماندهی
 =3هدایت
 =4کنترل
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بهبود رنکینگ بین المللی دانشگاه()7
رصد ارزش ها در دانشگاه()6
بین المللی سازی دانشگاه()7
مدیریت کوریکولوم پنهان در دانشگاه()6
توسعه حرفه ای هیات علمی()6
برنامه درسی مبتنی بر ارزش()6
معاونت آموزشی -مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
توسعه حرفه ای فراگیران ()6
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گزارش کلی پیشرفت اقدامات کمیتهها بر حسب بستههای تحول
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برنامه ارتقا کیفیت آموزش بالینی
▪ طراحی و اجرای برنامه آموزش بالینی با محوریت بیمار
[ ] )Patient centered clinical Education (PACE
ایــن برنامــه بــا تمرکــز بــر توانمندیهــای محــوری،System Based Practice ،
مراقبــت اســتاندارد از بیمــار ( ،)Patient Careبهبــود بهــرهوری و اعتــای رفتــار و
منــش حرفــهای تدویــن شــده اســت.
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بیمارســتان آموزشــی یــک مجموعــه آ كادمیــک اســت كــه بایــد خدمــات بــا بهتریــن
كیفیــت بــا رعایــت اســتانداردهای بینالمللــی ( )Patient Careروزآمــد ،بهموقــع
بــا كارآیــی و كارآمــدی بــاال بــه مراجعهكننــدگان خــود ارایــه نمایــد و در ضمــن
ایــن ارایــه خدمــات مطلــوب ،فرا گیــران در ردههــای مختلــف تحــت نظــر اعضــای
هیــات علمــی و بــا رعایــت تفویــض تدریجــی و تحــت نظــر مســئولیت بــه فرا گیــران
( )graduated responsibilityبــه یادگیــری بپردازنــد و یــك محیــط واقعــی علمــی
( ،)Scientific environmentدر عیــن ارایــه خدمــات  Safeو الزم بــه بیمــاران در
آن شــكل گرفتــه اســت؛ مطلــوب آن اســت کــه ایــن مرا كــز بــه بهتریــن تجهیــزات
و امكانــات درمانــی و آموزشــی مجهــز باشــند ،از نظــر گــردش مالــی در وضعیــت
مطلوبــی بســر بــرده و بیمــاران ،فرا گیــران ،اســاتید و پرســنل از شــرایط حا كــم در
آن رضایــت كافــی داشــته باشــند و عملكــرد ایــن مرا كــز بهبــود قابــل توجهــی در

وضعیــت ارایــه خدمــات ســامت بــه جمعیــت تحــت پوشــش خــود ایجــاد کنــد.
ایــن بیمارســتانها بهنحــوی از نظــام خودمختــاری بیمارســتانی بــا نظــارت عالــی
دانشــگاه ( )Hospital autonomyتبعیــت كــرده و ماموریتهــای آموزشــی بــه آنهــا
بطــور ســفارش داده میشــود.
▪ ضرورت تدوین و اجرای طرح:
• عملكــرد فعلــی بیمارســتانهای آموزشــی بهعنــوان اصلیتریــن بخــش ارائــه
خدمــات بســتری در نظــام ســامت در كشــور چــه بــه لحــاظ تعــداد تخــت ،چــه
نــوع و ســطح خدمــات درمانــی ارائــه شــده و چــه ماموریتهــا و تكالیفــی كــه ایــن
مرا كــز از لحــاظ پشــتیبانی بحرانهــا و حــوادث دارنــد مــورد چالــش اســت.
• ایــن بخــش از نظــام ارائــه خدمــات همیشــه در كشــور مــا دچــار اشــكاالت فراوانــی
بــوده و بهبــود عملكــرد آنهــا مــی توانــد احســاس رضایــت فراوانــی در مــردم ایجــاد
نمــوده بــه نحــوی كــه در بهبــود شــاخص كارآمــدی نظــام ســامت و بالطبــع كل
نظــام بســیار موثــر باشــد.

• در ایــن مرا كــز بــا وجــودی كــه باالتریــن نــوع خدمــات داده میشــود و كیفــی
تریــن نیروهــای انســانی بالینــی در آنهــا مســتقر هســتند و منابــع بســیاری(هرچند
نا كافــی در بعضــی از مــوارد) صــرف آنهــا مــی شــود ،نتوانســته رضایــت كافــی مــردم
و فرا گیــران را فراهــم ســازد.
• عمــده تریــن مشــكل ،نحــوه مدیریــت ،عــدم تناســب مســئولیتها و اختیــارات،
جــدا بــودن فعالیتهــای درمانــی و آموزشــی در صحنــه و هزینهكــردن غیــر اثربخــش
منابــع و تأمیــن عمــده درآمــد اعضــای هیئــت علمــی از بخش غیــر دولتی و عــدم وجود
رقابــت ســالم بــا بخــش خصوصی،مدیریــت ماتریســی وارزشــیابی جزیرهای باشــد.
• در بیمارســتانهای آموزشــی کمتــر  Patient careكــه عبــارت از مراقبــت همــه
جانبــه ،مهربانانــه ،بهموقــع ،كارآمــد و كارا ،بــا احتــرام بــه فرهنــگ و آداب بیمــاران
بهعنــوان مهمتریــن هــدف آمــوزش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
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• علیرغــم گشــایشهایی کــه طــرح تحــول ســامت در زیرســاختها امکانــات
تجهیــزات و بعضــی فرایندهــای مدیریتــی ایجــاد کــرده ولــی هنــوز بهبــود قابــل
توجهــی در پیامدهــا اتقــاق نیافتــاده اســت.
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▪ اهداف طرح:
• ارتقاء خدمات بستری و سرپایی در بیمارستانهای آموزشی
• ارتقاء آموزش بالینی در بیمارستانهای آموزشی
• دریافت عملکردی ،پرداخت عملکردی (بر اساس شاخصها)
• کارامد نمودن مرا کز آموزشی ،درمانی
• بهبــود پیامدهــای مراقبــت بیمــار و افزایــش میــزان رضایــت دریافــت کننــدگان
خدمــت اعــم از بیمــاران و فرا گیــران
▪ روشهای اجرا:
نقــاط اصلــی ایــن تغییــرات شــامل اعطــای اختیــارات کافــی بــه سیســتم مدیریتــی
بیمارســتان در مقابــل مســئولیتهای شــفاف ،جلــب مشــارکت فعــال و داوطلبانــه
اعضــای هیئــت علمــی بهعنــوان مهمتریــن عامــل موفقیــت طــرح ،تغییــر
روشهــای ارزشــیابی دســتیاران در تناســب بــا آمــوزش بیمــار محــور ،پرداخــت
عملکــردی و اســتقرار نظــام تضمیــن کیفیــت مــی باشــد.
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ایــن مرا کــز بایــد آمــوزش و درمــان را بــا تامیــن اســتانداردهای الزم بطــور ســفارش
بپذیرنــد و هزینههــای مربوطــه را نیــز بطــور شــفاف دریافــت نماینــد .بــرای نظــارت
متمرکــز و اثرگــذار بــر ایــن مرا کــز هیئــت رئیســه دانشــگاه مــی بایــد بطــور فعــال درگیــر
بــوده و انجــام تغییــرات را رصــد و هدایــت نماینــد .در ایــن طــرح  feasibilityدر
قالــب ســاختارهای جــاری در نظــر گرفتــه شــده و اعتقــاد بــر ایــن اســت فــاز اول ایــن
تغییــرات در زمــان قابــل قبولــی امــکان عملیاتــی شــدن را داراســت.
▪ راهکارهای اجرایی:
• تدوین دقیق برنامه عملیاتی برنامه آموزش بالینی با محور مراقبت از بیمار
• توجیــه تمامــی ذینفعــان و ذیمدخــان (مدیــران گروههــای بالینــی روســای
بیمارســتانهای آموزشــی روســای بخشهــا دســتیاران و )
• تدوین نظام آموزشی مبتنیبر تقدم مراقبت از بیمار بر تمامی فعالیتها
• اجرای نظامنامه مربوط

• آموزش دستیاران و کارآموزان
• نظارت بر اجرای برنامه
• افزایش نقش نظارتی و اجرایی روسای بیمارستانهای آموزشی
• انتخاب روسای و مدیران گروه بر مبنای تغییرات پیشنهادی
▪ اقدامات انجام شده:
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• ارائــه برنامــه و شــواهد علمــی مربــوط بــه آن در جلســات مدیــران گروههــای
بالینــی ،روســا و معاونیــن مرا کــز آموزشــی
• انتخــاب  10شــاخص اولیــه بــرای پایــش و بررســی میــزان بیمــار محــور بــودن
آمــوزش بالینــی .تعییــن روش بررســی هــر شــاخص و چگونگــی امتیــاز دهــی بــه
اســتقرار آن در مرا کــز آموزشــی درمانــی و دســتیابی بــه توافــق درمــورد مکانیســم
ارزیابــی آن
• بازدیــد از کلیــه مرا کــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه توســط تیمهــای متشــکل از
اعضــای کمیتــه و بررســی چگونگــی و میــزان اســتقرار شــاخص
• اســتخراج نتایــج پروژههــا و رتبــه بنــدی مرا کــز از نظــر اســتقرار شــاخصهای
بیمــار محــور بــودن آمــوزش بالینــی
• ارائــه نتایــج فــاز اول پــروژه در جلســه مدیــران گروههــای بالینــی و روســا و
معاونیــن مرا کــز و بحــث و بررســی پیرامــون آن و ارائــه پیشــنهادات الزم
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چالشها ،فرصتها و راهکارهای استقرار
بستههای تحول و نوآوری در دانشگاههای علوم پزشکی
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▪ چالشها:
• تدویــن برنامههــای فضایــی بــدون توجــه بــه واقعیتهــای میدانــی و منابــع موجــود
• تهیه برنامههایی بدون مفاهیم علمی مورد توافق
• ارتبــاط نا کافــی ســتاد بــا اعضــاء هیــأت علمی/فرا گیــران و کارکنــان کــه اجــرای
طــرح را در محیــط بــه عهــده دارنــد.
• مشــکالت جــاری دانشــگاهها کــه اجــرای چنیــن طر حهایــی را از اولویــت خارج میکند
• مأموریتهای متعدد دانشگاهها
• کمبود منابع مالی
ً
• خروجی این برنامهها معموال میان مدت و بلند مدت است
• حمایت نا کافی ستاد وزارت بهداشت از برنامههای آموزشی

▪ فرصتها:
• تهیــه برنامـهای قابــل پایــش بــا توجــه بــه طــرح تحــول ملــی نظــام آموزشــی پزشــکی
• روشن بودن جهت حرکت کالن نظام آموزشی
• ترجمــه ای از طــرح تحــول در برنامههــای باالدســتی نظیــر برنامــه ششــم و برنامــه
عملیاتــی وزارت بهداشــت وجــود دارد کــه وزارت بهداشــت و دانشــگاهها را از نظــر
قانونــی بــرای اجــرای طــرح تحــول پاســخگو مــی ســازد
• حمایت مسئوالن وزارت بهداشت از اجرای برنامه
• مناسب بودن بسیاری از بستههای طرح تحول برای ارتقاء کیفی آموزش
• بودجــه ای کــه از طــرف وزارت بهداشــت بطــور اختصاصــی بــرای اجــرای ایــن
طــرح اختصــاص مییابــد.
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▪ راهکارها:
 .1درک مفهومی برنامه در سطح ستاد دانشگاه و حوزه معاونت آموزشی
 .2انتقال این درک به سایر بخشهای دانشگاه
 .3ایجاد مفهوم ارتقاء آ کادمیک دانشگاه از طریق طرح تحول
 .4ترجمــه بســتهها بــه نســخه اختصاصــی بــرای دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات
بهداشــتی درمانی شــهید بهشتی
 .5اولویت بندی آنها برای اجرا
 .6توجیه مدیران ،اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه
 .7قــرار دادن طــرح در برنامــه اســتراتژیک آموزشــی دانشــگاه و بالطبــع برنامــه
عملیاتــی دانشــگاه
 .8اجرای بخشی از این بستهها از زمان استقرار مدیریت جدید
 .9پایش اجرای برنامه و تنظیم حرکت دانشگاه متناسب با بازخورد
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▪ نتایج کوتاه مدت
• طراحی مدل /ارزیابی وضعیت علمی گروههای آموزشی :بالینی و پایه
• تعییــن معیارهــای ســنجش در حیطههــای آموزشــی ،پژوهشــی ،درمانــی/
دانشــگاهی و کشــوری
• بررســی وضعیــت علمــی گروههــای براســاس شــاخصهای مرتبــط بــا حیطههــای
تعیین شــده
• ارزیابی وضعیت  22گروه آموزشی بالینی
• برگــزاری جلســات بــا گروههــای مرتبــط و بحــث و گفتگــو پیرامــون برونــداد و
جایــگاه گــروه
• برنامــه جامــع آمــوزش بالینــی بــا محوریــت بیمــار( در حــال اجــرا و پیشــبرد در
بیمارســتانهای آموزشــی تابعــه دانشــگاه)
• برنامه جامع ارتقای نظاممند کمی وکیفی تحصیالت تکمیلی
• برنامه جامع تحول در آموزش بالینی با محوریت بیمار ()PACE I-II
• برنامه تحول در ارزشیابی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی
• تحلیل سیستماتیک برونداد گروههای آموزش بالینی
• تدوین سند تمایز و مرجعیت آ کادمیک دانشگاه
• تدوین سند رشته مقاطع آموزشی

• تدوین نقشه توسعه کمی هیات علمی دانشگاه در افق  5سال آتی
• تدویــن ،طراحــی و اســتقرار مداخــات موثــر در زمینــه ارتقــای کیفیــت آموزش بالینی
• تدویــن  6طــرح تحقیقاتــی مرتبــط بــا اهــداف بســتههای تحــول (ارســال بــه مرکــز
تحقیقــات ملــی آمــوزش؛ نصــر)
▪ چگونه باید این طرح به سرانجام برسد؟
ایــن برنامــه در ســه ســطح بایــد اجــرا شــود ،پــس بــرای ســه ســطح بایــد برنامــه
اجرایــی داشــته باشــد ســطح ســتادی ،دانشــگاهی و ســطح محیطــی (صــف)
بایــد توجــه کنیــم کــه نظــام آموزشــی هــم نظامــی دینامیــک اســت و هــم تغییــرات
بــه ســرعت در آن اتفــاق نمــی افتــد ،درک ایــن واقعیــت مهــم اســت کــه آنچــه کــه در
حــال حاضــر در محیــط ارائــه خدمــات ســامت و محیطهــای علمــی مــا در جریــان
اســت محصــول آمــوزش یــک دهــه گذشــته ماســت و آنچــه کــه امــروز آمــوزش مــی
دهیــم در ده ســال آینــده خــود را نمایــان مــی کنــد.

 -1سطح ملی (ستاد وزارت بهداشت):
مفهــوم ســازی و طراحــی برنامــه اجرایــی ســتادی (ملــی) ،متمایــز کــردن بعضــی از
دانشــگاهها ،دادن برنامــه و مأموریــت ملــی بــه دانشــگاهها بــر اســاس طــرح آمایــش
ســرزمینی ،طراحــی نظــام نظــارت و ارزشــیابی ،تأمیــن منابــع و وصــل برنامــه بــه
بودجــه ســتادی و دانشــگاهی آموزشــی و نشــان دار کــردن بودجــه اختصــاص
یافتــه و پایــش میــزان هزینــه کــرد و عملکــرد بودجــه بــرای اجــرای برنامه-هــای
تحــول ،گرفتــن بازخــورد از نحــوه اجــرای برنامههــا در دانشــگاهها و کالن مناطــق،
تصحیــح ســیر برنامههــا بــا توجــه بــه بازخوردهــای دریافتــی.
 -2سطح دانشگاهی:
 )1ترجمــه برنامههــای ملــی تحــول نظــام آموزشــی بــه ســطح دانشــگاهی(مختص
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی) متناســب بــا مزیتهــا ،جایــگاه دانشــگاه،

ویژهنامه اولین همایش ارایه دستاوردهای طرح تحول و نوآوری در آموزش |  14آذر ماه 1397

▪ اقدامات در سه سطح:
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برنامــه کالن منطقــه آمایشــی ،منابــع و نیــروی انســانی در اختیــار
 )2تبدیــل ایــن بســتهها بــه پــروژه یــا برنامههــای عملیاتــی بــا خروجیهــای مشــخص
 )3طراحی نحوه ارزیابی
 )4تأمین منابع مورد نیاز متناسب با پروژهها و برنامههای عملیاتی مصوب
 )5پایش اجرای عملیات در واحدهای عملیاتی و صف
 )6گزارش به وزارت بهداشت و کالن منطقه آمایشی مربوطه
 )7درگیر کردن اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و پرسنل در اجرای طرح
 -3سطح صف:
• اجرای برنامهها و پروژهها و ارائه گزارش به ستاد دانشگاه
• ارائه پیشنهادات برای اجرای بهینه مأموریتهای محوله
بدیهــی اســت کــه بــرای هــر دانشــگاه اهــداف و اولویتبنــدی متفاوتــی وجــود
دارد و ایــن میتوانــد تفــاوت اجــرای طــرح تحــول را در مناطــق مختلــف کشــور و
دانشــگاههای مختلــف رقــم بزنــد.
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