
  (EDOs)آیین نامه فعالیت های دفاتر مطالعات و توسعه آموزش پسشکی 
 

 

 

 

  (EDOs) آئین نامه نقشها و وظایف دفاتر توسعه آموزش 

  



  (EDOs)آیین نامه فعالیت های دفاتر مطالعات و توسعه آموزش پسشکی 
 
 

 کلیات

 دسهبًی داًـگبُ هٌَط ثِ جلت ّوکبسی ٍ –افضایؾ کیفیت آهَصؽ دس داًـکذُ ّب ٍ هشاکض آهَصؿی 

هـبسکت کلیِ اػضبی ّیأت ػلوی دس صهیٌِ ّبی ثشًبهِ سیضی آهَصؿی، اجشای کبسگبُ ّبی آهَصؿی، اسصؿیبثی 

دسػی، اسصیبثی دسًٍی ٍ ثیشًٍی، اجشای عشح ّبی پظٍّؾ دس آهَصؽ، اًجبم اقذاهبت ًَآٍساًِ دس حَصُ آهَصؽ 

 .ٍ داًؾ پظٍّی، اسائِ آهَصؿْبی هجبصی ثِ داًـجَیبى ٍ ّذایت داًـجَیبى اػتؼذاد دسخـبى، هی ثبؿذ

 دس داًـکذُ ّب ٍ ثیوبسػتبًْبی آهَصؿی، ثِ ػٌَاى ثبصٍی اكلی (EDOs) دفبتش هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ

عشح سیضی ٍ تـکیل ؿذُ اًذ ٍ اًتظبس هی سٍد  (EDC)ػلوی ٍ اجشایی هشکض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی 

کِ توبهی فؼبلیتْبی هشکض دس قبلت کَچکتش دس دفبتش تَػؼِ آهَصؽ ًوَد یبثذ؛ ثِ ّویي جْت دس ثشخی اص 

 ثِ ؿکل کویتِ ّبیی هتـکل اص اػضبی ّیأت EDCداًـگبّْبی ػلَم پضؿکی کـَس، کلیِ ٍاحذّبی هَجَد دس 

فؼبلیتْبی ّش یک اص ایي . ػلین داًـکذُ یب ثیوبسػتبى آهَصؿی، دس دفبتش تَػؼِ آهَصؽ تـکیل هی گشدًذ

 . هی ثبؿذEDCکویتِ ّب دس ساػتبی فؼبلیت ّبی ٍاحذّبی 

 

 اختصارات

 :اختلبسات هَسد اػتفبدُ دس ایي آئیي ًبهِ ػجبستٌذ اص

EDC :هشکض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی داًـگبُ ػلَم پضؿکی کشهبى. 

EDOs : ػجبست اػت اص دفبتش تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی کِ ثبیذ دس توبهی داًـکذُ ّب ٍ هشاکض دسهبًی

آهَصؿی داًـگبُ ػلَم پضؿکی هؼتقش ؿذُ ثبؿذ ٍ هؼئَالى آًْب اص هیبى اػضبی ّیأت ػلوی ثِ پیـٌْبد سئیغ 

 .داًـکذُ یب هشکض هشثَعِ ٍ ثب تبئیذ هذیش هشکض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی اًتخبة هی گشدًذ

 

 : کمیته های اصلی دفاتر توسعه آموزش دانشکذه ها عبارتنذ از– 1ماده 

 کویتِ پظٍّؾ دس آهَصؽ. 1

 کویتِ اسصؿیبثی اػبتیذ. 2

 کویتِ ثشًبهِ سیضی آهَصؿی. 3

 (اػضبی ّیأت ػلوی)کویتِ آهَصؽ اػبتیذ . 4

 کویتِ ّذایت اػتؼذادّبی دسخـبى. 5

 کویتِ آهَصؽ پبػخگَ. 6
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کویتِ ّبی ًبهجشدُ تٌْب دس دفبتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ ّب تـکیل هی ؿًَذ ٍ ایجبد آًْب دس دفبتش - 1تبصره 

تَػؼِ آهَصؽ ایي هشاکض اص عشیق ّوکبسی ثب کویتِ ّبی دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ پضؿکی، ٍظبیف خَد سا 

 .ثِ اًجبم هیشػبًٌذ

 

 «چارت سازمانی مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی و دفاتر توسعه»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیته پژوهش در آموزش- 1بنذ 

پظٍّؾ دس آهَصؽ یکی اص اسکبى اكلی هشاکض تَػؼۀ آهَصؽ کـَس ثِ ؿوبس هی سٍد چشاکِ ثشًبهِ سیضی 

ّبی آهَصؽ ٍ هیضاى تَفیق دس اثش ثخـی ایي ثشًبهِ ّب هٌَط ثِ اػتفبدُ اص ًتبیج تحقیقبت ػلوی دس ایي حَصُ 

هؼئَل کویتِ پظٍّؾ دس آهَصؽ داًـکذُ ثِ پیـٌْبد داًـکذُ هشثَعِ ٍ ثب تبئیذ هشکض هغبلؼبت . هی ثبؿذ

 :ػوذُ ٍظبیف هؼئَل کویتِ پظٍّؾ دس آهَصؽ ػجبستٌذ اص. اًتخبة هی گشدد

ثیوبسػتبى هشثَعِ ٍ اػالم آى ثِ اػضبی هحتشم ّیأت /تؼییي اٍلَیتْبی پظٍّؾ دس آهَصؿی دس داًـکذُ. 1

 ػلوی

اًجبم ًیبصػٌجی دس هَسد طٍسًبل ّبی ػلوی هَسد ًیبص گشٍُ ّبیی آهَصؿی داًـکذُ ٍ اعالع آى ثِ هشکض . 2

 هغبلؼبت

 مذیر مرکس مطبلعبت و توسعو

 

  ىب EDOىمبىنگ کننذه 

 

  دانطکذه  EDOمسئول 

 کمیتو ارزضیببی

 

 کمیتو استعذادىبی درخطبن

 

 کمیتو پژوىص در آموزش

 

 کمیتو برنبمو ریسی آموزضی

 

 کمیتو رضذ و ببلنذگی اعضبی ىیأت علمی

 

 کمیتو آموزش پبسخگو
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اسائِ هـبٍسُ ثِ اػضبی ّیأت ػلوی دس هَسد صهیٌِ ّبی پظٍّؾ دس آهَصؽ پضؿکی ٍ تشغیت آًبى ثِ اًجبم . 3

 پظٍّؾ ّبی هـبثِ

ثشًبهِ سیضی ثشای ثشگضاسی طٍسًبل کالة دس صهیٌِ آهَصؽ پضؿکی ثب هـبسکت گشٍُ ّبی آهَصؿی داًـکذُ . 4

 ٍ ًظبست ثش حؼي اجشای آى

 اعالع سػبًی دس صهیٌِ ػبیتْبی تخللی آهَصؽ پضؿکی. 5

استجبط هؼتوش ثب هشکض هغبلؼبت داًـگبُ ٍ اًتقبل عشحْبی پظٍّؾ دس آهَصؽ اػضبی ّیأت ػلوی داًـکذُ . 6

 هشثَعِ جْت تلَیت دس کویتِ پظٍّؾ دس آهَصؽ

اًجبم ّوبٌّگی ثب ٍاحذ پظٍّؾ دس آهَصؽ هشکض هغبلؼبت داًـگبُ جْت تخلیق ٍقت هـبٍسُ پظٍّـی . 7

 ثشای اػضبی ّیأت ػلوی هتقبضی دس داًـکذُ

 اسائِ گضاسؽ ػولکشد کویتِ دس پبیبى ّش ًین ػبل تحلیلی ثِ هذیش دفتش تَػؼِ. 8

ّوکبسی ثب هذیش دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ دس تذٍیي ثشًبهِ ػولیبتی ػبلیبًِ ٍ ثِ سٍصسػبًی كفحِ کویتِ . 9

 هشثَعِ دس ػبیت دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ

 

  کمیته ارزشیابی و ارزیابی درونی و بیرونی- 2بنذ 

اسصؿیبثی فشایٌذی اػت کِ ّذف آى . اسصیبثی ٍ اسصؿیبثی اص اجضای هْن ّش فشآیٌذ آهَصؿی هی ثبؿٌذ

ثْجَد کیفیت ٍ استقبی اثشثخـی ثشًبهِ هی ثبؿذ ٍ ایي اهکبى سا فشاّن هی ػبصد تب ثب تقَیت جٌجِ ّبی هثجت ٍ 

 .سفغ ًبسػبیی ّبی ثشًبهِ، گبم ّبی هٌبػت دس ایجبد تحَل ٍ اكالح گشدؽ اهَس، ثشداؿتِ ؿَد

دفبتش  تَػؼِ آهَصؽ ثبیؼتی ضوي هؼشفی ًظبم جبسی اسصؿیبثی داًـجَ، اػتبد ٍ ثشًبهِ دسػی - 2تبصره 

. ثِ اػضبی ّیأت ػلوی ٍ داًـجَیبى، دس عشاحی سٍؽ ّبی ًَیي اسصؿیبثی ثب هشکض هغبلؼبت ّوکبسی ًوبیٌذ

 :ػوذُ فؼبلیت ّبی دفبتش تَػؼِ دس حَصُ اسصؿیبثی داًـجَیبى ٍ اػبتیذ ػجبستٌذ اص

ّوکبسی ثب ٍاحذ اسصؿیبثی هشکض هغبلؼبت دس ثبصًگشی ؿبخلْبی اسصؿیبثی هتٌبػت ثب هبّیت فؼبلیت ّبی . 1

 آهَصؿی گشٍُ ّبی هختلف داًـکذُ

اعالع سػبًی ثِ داًـجَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی دس خلَف فشایٌذ اسصؿیبثی پیـشفت تحلیلی داًـجَیبى . 2

 دس تبسیخ ّبی هقشس

هذیشیت فشایٌذّبی اسصیبثی دسًٍی ٍ ثیشًٍی گشٍُ ّبی آهَصؿی داًـکذُ ثب ّوکبسی کبسؿٌبػبى هشکض . 3

 هغبلؼبت

 تْیِ ٍ هؼتجشػبصی آصهَى ّب ٍ اسصیبثی ّبی تـخیلی. 4
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 اسائِ گضاسؽ ػولکشد کویتِ دس پبیبى ّش ًین ػبل تحلیلی ثِ هذیش دفتش تَػؼِ. 5

ّوکبسی ثب هذیش دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ دس تذٍیي ثشًبهِ ػولیبتی ػبلیبًِ ٍ ثِ سٍص سػبًی كفحِ . 6

 کویتِ هشثَعِ دس ػبیت دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ

 

 کمیته برنامه ریسی آموزشی- 3بنذ 

هٌظَس اص ثشًبهِ سیضی دسػی ػجبست اػت اص تذٍیي ٍ ثِ سٍص سػبًی ثشًبهِ ّبی آهَصؿی هٌغجق ثب ًیبصّبی 

 .جبهؼِ ٍ هجتٌی ثش ٍظیفِ ای کِ آهَصؽ گیشًذگبى دس آیٌذُ اًجبم خَاٌّذ داد

 اص آًجبئی کِ اًجبم چٌیي اقذاهبت تخللی ثذٍى ّوکبسی گشٍُ ّبی آهَصؿی اهکبى پزیش ًوی -3تبصره 

ثبؿذ، ضشٍسی اػت دفبتش تَػؼِ آهَصؽ ثِ عَس ٍیظُ ثِ تقَیت هْبست ّبی ثشًبهِ سیضی دسػی اػضبی ّیأت 

 :ػلوی داًـکذُ پشداختِ ٍ دس ساػتبی اهَس ریل گبم ثشداسًذ

 تَػظ کلیِ اػضبء (Lesson Plan)ّوکبسی ثب هذیشاى گشٍّْبی آهَصؿی دس پیگیشی اسائِ عشح دسٍع . 1

 ّیأت ػلوی پیؾ اص آغبص ّش ًین ػبل تحلیلی

ثِ اًتخبة اػضبی گشٍُ ّبی )تـکیل کویتِ ای ثب حضَس ًوبیٌذگبًی اص گشٍُ ّبی هختلف آهَصؿی داًـکذُ . 2

جْت ثشسػی ٍ اسصؿیبثی عشح دسػْبی تذٍیي ؿذُ دس داًـکذُ ٍ اسػبل ًتبیج اسصؿیبثی ّب ثِ ٍاحذ  (آهَصؿی

 ثشًبهِ سیضی دسػی هشکض هغبلؼبت

 Course)اسائِ هـبٍسُ ٍ جلت حوبیت گشٍّْبی آهَصؿی دس صهیٌۀ تذٍیي ثشًبهِ ّبی دسٍُ ّبی آهَصؿی . 3

Plan)  

 ّوکبسی ثب گشٍّْبی آهَصؿی دس صهیٌِ ثشسػی ٍ حل هـکالت ثشًبهِ ّبی جبسی آهَصؿی. 4

 اسائِ گضاسؽ ػولکشد کویتِ دس پبیبى ّش ًین ػبل تحلیلی ثِ هذیش دفتش تَػؼِ. 5

ّوکبسی ثب هذیش دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ دس تذٍیي ثشًبهِ ػولیبتی ػبلیبًِ ٍ ثِ سٍص سػبًی كفحِ . 6

 کویتِ هشثَعِ دس ػبیت دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ

 

 کمیته آموزش اساتیذ- 4بنذ 

ّش ػضَ ّیأت ػلوی ثبیذ دس عَل صًذگی ثِ عَس هؼتوش دس هؼیش آهَصؽ ٍ یبدگیشی قشاس گیشد تب ثتَاًذ 

ثِ ًحَ هَثشی ًقؾ حشفِ ای خَد سا ایفبد ًوبیذ؛ دس ایي ساػتب ٍظیفِ کویتِ آهَصؽ اػبتیذ دفبتش تَػؼِ 

آهَصؽ دس اجشای هفبد آئیي ًبهِ تَاًوٌذػبصی اػضبی ّیأت ػلوی دس حیغِ ّبی پٌج گبًِ ضَاثظ ٍ هقشسات 
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داًـگبّی، سٍؿْب ٍ فٌَى تذسیغ، پظٍّؾ دس آهَصؽ، اسصیبثی فؼبلیت ّبی آهَصؿی ٍ پظٍّـی ٍ هذیشیت 

 :اعالػبت ػلوی ٍ هٌبثغ الکتشًٍیکی، ػجبستٌذ اص

 ًیبص ػٌجی آهَصؿی اػضبء ّیأت ػلوی دس ّش یک اص حَصُ ّبی آئیي ًبهِ تَاًوٌذػبصی اػضبی ّیأت ػلوی. 1

 جلت هـبسکت اػضبی ّیأت ػلوی داًـکذُ جْت تذسیغ دس کبسگبّْبی هشکض هغبلؼبت. 2

 ثیوبسػتبًْبی تبثؼِ/اعالع سػبًی دس هَسد کبسگبّْبی تَاًوٌذػبصی دس داًـکذُ ّب. 3

 اسائِ گضاسؽ ػولکشد کویتِ دس پبیبى ّش ًین ػبل تحلیلی ثِ هذیش دفتش تَػؼِ. 4

ّوکبسی ثب هذیش دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ دس تذٍیي ثشًبهِ ػولیبتی ػبلیبًِ ٍ ثِ سٍص سػبًی كفحِ . 5

 کویتِ هشثَعِ دس ػبیت دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ

  

 کمیته هذایت استعذادهای درخشان- 5بنذ 

سػبلت ٍاحذ ّذایت اػتؼذادّبی دسخـبى، کـف اػتؼذادّبی داًـجَیبى ٍ ایجبد ثؼتش هٌبػت جْت 

 .ثشٍص ٍ ظَْس خالقیت ّب ٍ ّذایت آًبى ثِ ػوت پظٍّؾ ٍ تَلیذ ػلن هی ثبؿذ

 دس ایي ساػتب ضشٍسی اػت هؼئَل کویتِ ّذایت اػتؼذادّبی دسخـبى ثب ؿٌبػبیی ایي داًـجَیبى -4تبصره 

 دسهبًی ٍ اعالع سػبًی ٍ اسائِ هـبٍسُ ّبی الصم ثِ داًـجَیبى، ایي گشٍُ اص –دس داًـکذُ ّب ٍ هشاکض آهَصؿی 

داًـجَیبى سا جْت دسیبفت تؼْیالت ٍ حوبیت ّبی هَسد ًیبص ثِ هشکض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿکی 

 .ّذایت ًوبیذ

 ػضَگیشی اص داًـجَیبى اػتؼذادّبی دسخـبى ثشاػبع آیئي ًبهِ ّبی داخلی ٍ کـَسی. 1

 ثِ ٍاحذ (Ph.D)هؼشفی داًـجَیبى اػتؼذاد دسخـبى هقغغ کبسؿٌبػی اسؿذ جْت آصهَى دکتشای تخللی . 2

 اػتؼذاد دسخـبى

هؼشفی داًـجَیبى اػتؼذاد دسخـبى هقغغ کبسؿٌبی ثِ ٍاحذ اػتؼذاد دسخـبى جْت ٍسٍد ثذٍى آصهَى ٍ ثب . 3

 آصهَى ثِ هقغغ کبسؿٌبػی اسؿذ

اعالع سػبًی ثِ داًـجَیبى، ثشگضاسی جلؼبت تَجیْی الوپیبد ثب هذیشاى گشٍُ ّبی آهَصؿی ٍ ثجت ًبم اص . 4

 داًـجَیبى هتقبضی ؿشکت دس الوپیبدّبی ػلوی دس داًـکذُ

 ػضَگیشی اص هیبى داًـجَیبى فؼبل ٍ ػالقِ هٌذ دس کویتِ هـَستی داًـجَیی هشکض هغبلؼبت. 5

ثشگضاسی کالػْبی آهَصؿی هَسد ًیبص داًـجَیبى اػتؼذاد دسخـبى ثشاػبع ًیبصػٌجی ّبی كَست گشفتِ اص . 6

 داًـجَیبى ثب ّوکبسی دفتش

 اسائِ گضاسؽ ػولکشد کویتِ دس پبیبى ّش ًین ػبل تحلیلی ثِ هذیش دفتش تَػؼِ. 7
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ّوکبسی ثب هذیش دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ دس تذٍیي ثشًبهِ ػولیبتی ػبلیبًِ ٍ ثِ سٍص سػبًی كفحِ . 8

 کویتِ هشثَعِ دس ػبیت دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ

 کمیته آموزش پاسخگو- 6بنذ 

یکی اص سٍیکشدّبی فلؼفی آهَصؽ ػبلی، دیذگبُ پبػخگَیی ٍ تؼْذ اجتوبػی اػت کِ توشکض آى ثش 

دس ایي ساػتب ادغبم ػشكِ ّبی آهَصؽ ٍ اسائِ . هؼئَلیت پزیشی داًـگبُ ّب دس خذهت ثِ جبهؼِ هی ثبؿذ

ٍظبیف کویتِ آهَصؽ پبػخگَ دس . خذهبت ػالهت دس کـَس هب، اقذاهی ًبظش ثش ّویي اٍلَیت ثَدُ اػت

 : دسهبًی ػجبستٌذ اص–داًـکذُ ّب ٍ هشاکض آهَصؿی 

ثشقشاسی هؼیش تؼبهل ٍ ّوکبسی آهَصؿی، پظٍّـی ٍ هـبٍسُ ای ثیي گشٍُ ّبی آهَصؿی داًـکذُ ٍ . 1

 هؼبًٍتْبی هختلف داًـگبُ ثب ّذف پبػخگَیی ثِ ًیبصّبی ػالهت جبهؼِ

جوغ آٍسی پیـٌْبدّبی هشتجظ ثب استقبی کیفیت آهَصؽ اػضبی ّیأت ػلوی داًـکذُ ٍ اًتقبل آًْب ثِ . 2

 .هؼئَلیي داًـگبُ

اًجبم اقذاهبت الصم جْت تجذیل اٍلَیت ّبی پظٍّـی هؼبًٍت ّبی هختلف داًـگبُ ثِ هَضَػبت پبیبى . 3

 ًبهْْبی داًـجَیی

تـکیل جلؼبت هٌظن ثب گشٍّْبی آهَصؿی ثِ هٌظَس پیـجشد فؼبلیتْبی ضشٍسی آهَصؿی ثشاػبع هـکالت . 4

 هٌغقِ ٍ اٍلَیتْبی تؼییي ؿذُ تَػظ هؼبًٍت ثْذاؿتی ٍ دسهبى

تشغیت گشٍُ ّبی آهَصؿی ثِ اػوبل تغییشات دس کَسیکَلَم ّبی آهَصؿی ثشاػبع هـکالت هٌغقِ ٍ . 5

 اٍلَیتْبی تؼییي ؿذُ ثب تبکیذ ثش کبس دس ػشكِ

ثشًبهِ سیضی ّذفوٌذ ٍ اجشای آهَصؽ ّبی ػوَهی ثشای جبهؼِ ثب تبکیذ ثش هـکالت هٌغقِ ٍ اٍلَیت ّبی . 6

 تؼییي ؿذُ ثب هـبسکت كذا ٍ ػیوبی اػتبى تَػظ اػضبی ّیأت ػلوی داًـکذُ

 .ثشقشاسی استجبط ثب اًجوي ّبی هشدم ًْبد جْت افضایؾ آگبّی ٍ ًگشؽ جبهؼِ دس هَسد ػجک صًذگی ػبلن. 7

اسائِ عشح ّبی تحقیقبتی ٍ طٍسًبل گالة دس جْت تقَیت ؿٌبخت داًـجَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی داًـکذُ . 8

 ثب هفبّین آهَصؽ پبؿخگَ

ثشگضاسی جلؼبت هتؼذد ثب حضَس اػبتیذ، هشثیبى ٍ داًـجَیبى داًـکذُ دس خلَف هـکالت ثشًبهِ ّبی . 9

 کبسآهَصی ٍ کبسٍسصی ٍ اسائِ ساّکبس ثِ هشکض هغبلؼبت

 اسصؿیبثی ػولکشد گشٍُ ّبی آهَصؿی دس صهیٌِ آهَصؽ پبػخگَ. 10

 اسائِ گضاسؽ ػولکشد کویتِ دس پبیبى ّش ًین ػبل تحلیلی ثِ هذیش دفتش تَػؼِ. 11
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ّوکبسی ثب هذیش دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ دس تذٍیي ثشًبهِ ػولیبتی ػبلیبًِ ٍ ثِ سٍص سػبًی كفحِ . 12

 کویتِ هشثَعِ دس ػبیت دفتش تَػؼِ آهَصؽ داًـکذُ

 

 (EDC) با مرکس توسعه آموزش علوم پسشکی  EDOنحوه تعامل دفاتر توسعه- 2ماده 

 دسهبًی ٍ دس ساػتبی –هشاکض آهَصؿی /  کلیِ فؼبلیتْبی دفبتش تَػؼِ صیش ًظش سیبػت داًـکذُ ّب -1بنذ 

 . داًـگبُ اًجبم هیپزیشد(EDC)ػیبػتْبی هشکض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿکی 

ًظبست ٍ اسصؿیبثی فؼبلیت دفبتش تَػؼِ دس داًـکذُ ّب ثب سئیغ داًـکذُ ٍ دس ػغح داًـگبُ ثش ػْذُ - 2بنذ 

 . خَاّذ ثَد(EDC)هشکض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ ػلَم پضؿکی داًـگبُ 

 

 

 

 


