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آییه وامٍ فعالیت َای دفاتر مطالعات ي تًسعٍ آمًزش پسشكي )(EDOs

کلیات
افعایف کیفیت آهَظـ زض زاًكکسُ ّب ٍ هطاکع آهَظقی– زضهبًی زاًكگبُ هٌَط ثِ خلت ّوکبضی ٍ هكبضکت کلیِ اػضبی ّیأت
ػلوی زض ظهیٌِ ّبی ثطًبهِضیعی آهَظقی ،اخطای کبضگبُ ّبی آهَظقی ،اضظقیبثی زضؾی ،اضظیبثی زضًٍی ٍ ثیطًٍی ،اخطای عطحّبی
پػٍّف زض آهَظـ ،اًدبم الساهبت ًَآٍضاًِ زض حَظُ آهَظـ ٍ زاًف پػٍّی ،اضائِ آهَظـ ّبی هدبظی ثِ زاًكدَیبى ٍ ّسایت
زاًكدَیبى اؾتؼساز زضذكبى ،هی ثبقس.
زفبتط هغبلؼبت ٍ تَؾؼِ آهَظـ ) (EDOsزض زاًكکسُ ّب ٍ ثیوبضؾتبًْبی آهَظقی ،ثِ ػٌَاى ثبظٍی انلی ػلوی ٍ اخطایی هطکع
هغبلؼبت ٍ تَؾؼِ آهَظـ پعقکی ) (EDCعطح ضیعی ٍ تكکیل قسُ اًس ٍ اًتظبض هی ضٍز کِ توبهی فؼبلیتْبی هطکع زض لبلت کَچکتط
زض زفبتط تَؾؼِ آهَظـ ًوَز یبثس؛ ثِ ّویي خْت زض ثطذی اظ زاًكگبّْبی ػلَم پعقکی کكَض ،کلیِ ٍاحسّبی هَخَز زض EDCثِ
قکل کویتِ ّبیی هتكکل اظ اػضبی ّیأت ػلوی زاًكکسُ یب ثیوبضؾتبى آهَظقی ،زض زفبتط تَؾؼِ آهَظـ تكکیل هی گطزًس .فؼبلیتْبی
ّط یک اظ ایي کویتِ ّب زض ضاؾتبی فؼبلیت ّبی ٍاحسّبی  EDCهی ثبقس.
زض ایي هؿتٌس ،قطح ٍظبیف زفبتط تَؾؼِ آهَظـ) (EDOsثط اؾبؼ ًتبیح هغبلؼِ ًمف زفبتط تَؾؼِ آهَظـ زض فطایٌسّبی ٍاحسّبی
هطکع هغبلؼبت ٍ تَؾؼِ آهَظـ پعقکی کِ زض پبییع ؾبل  91زض هطکع هغبلؼبت زاًكگبُ ػلَم پعقکی کطهبى گطفتِ ٍ ّوطاُ ثب هفبز
آییي ًبهِ قطح ٍظبیف هطاکع هغبلؼبت ٍ تَؾؼِ آهَظـ ٍ زفبتط تَؾؼِ آهَظـ ٍظاضت ثْساقت زضهبى ٍ آهَظـ پعقکی ثِ قوبضُ
 500/167هَضخ ً ٍ 89/9/9یع اؾتبًساضزّبی اػتجبضثركی هطاکع هغبلؼبت ٍ تَؾؼِ آهَظـ پعقکی (حبکویت ٍ ضّجطی ،ثطًبهِ ضیعی
آهَظقی ،ضقس ٍ ثبلٌسگی اػضبی ّیأت ػلوی ،اضظقیبثی ٍ پػٍّف زض آهَظـ) ،هكرم گطزیسُ اؾت کِ زض ازاهِ ثِ تفضیل قطح
زازُ قسُ اًس.
اختصارات
اذتهبضت هَضز اؾتفبزُ زض ایي آئیي ًبهِ ػجبضتٌس اظ:
 :EDCهطکع هغبلؼبت ٍ تَؾؼِ آهَظـ پعقکی زاًكگبُ ػلَم پعقکی کطهبى.
 : EDOsػجبضت اؾت اظ زفبتط تَؾؼِ آهَظـ پعقکی کِ ثبیس زض توبهی زاًكکسُ ّب ٍ هطاکع زضهبًی آهَظقی زاًكگبُ ػلَم پعقکی
کطهبى ،هؿتمط قسُ ثبقس ٍ هؿئَالى آًْب اظ هیبى اػضبی ّیأت ػلوی ثِ پیكٌْبز ضئیؽ زاًكکسُ یب هطکع هطثَعِ ٍ ثب تبئیس هسیط هطکع
هغبلؼبت ٍ تَؾؼِ آهَظـ پعقکی اًتربة هی گطزًس.
آئیه وامٍ :آئیي ًبهِ فؼبلیت ّبی زفبتط هغبلؼبت ٍ تَؾؼِ آهَظـ پعقکی.
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مادٌ-1کمیتٍ َای اصلي دفاتر تًسعٍ آمًزش داوشكذٌ َا عبارتىذ از:
 .1کویتِ پػٍّف زض آهَظـ
 .2کویتِ اضظقیبثی اؾبتیس
 .3کویتِ ثطًبهِ ضیعی آهَظقی
 .4کویتِ آهَظـ اؾبتیس(اػضبی ّیأت ػلوی)
 .5کویتِ ّسایت اؾتؼسازّبی زضذكبى
 .6کویتِ آهَظـ پبؾرگَ
تبصرٌ -1کویتِ ّبی ًبهجطزُ تٌْب زض زفبتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ ّب تكکیل هی قًَس ٍ ایدبز آًْب زض زفبتط تَؾؼِ آهَظـ هطاکع
زضهبًی آهَظقی العاهی ًوی ثبقس ٍ هسیطاى زفبتط تَؾؼِ آهَظـ ایي هطاکع اظ عطیك ّوکبضی ثب کویتِ ّبی زفتط تَؾؼِ آهَظـ
زاًكکسُ پعقکیٍ ،ظبیف ذَز ضا ثِ اًدبم هی ضؾبًٌس.
«چارت سازماوي مرکس مطالعات ي تًسعٍ آمًزش علًم پسشكي ي دفاتر تًسعٍ»

کویتِ آهَظـ پبؾرگَ
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بىذ  -1کمیتٍ پژيَش در آمًزش
پػٍّف زض آهَظـ یکی اظ اضکبى انلی هطاکع تَؾؼة آهَظـ کكَض ثِ قوبض هی ضٍز چطا کِ ثطًبهِ ضیعی ّبی آهَظـ ٍ هیعاى تَفیك
زض اثط ثركی ایي ثطًبهِ ّب هٌَط ثِ اؾتفبزُ اظ ًتبیح تحمیمبت ػلوی زض ایي حَظُ هی ثبقس .هؿئَل کویتِ پػٍّف زض آهَظـ زاًكکسُ
ثِ پیكٌْبز زاًكکسُ هطثَعِ ٍ ثب تبئیس هطکع هغبلؼبت اًتربة هی گطزز .ػوسُ ٍظبیف هؿئَل کویتِ پػٍّف زض آهَظـ ػجبضتٌس اظ:
 .1تؼییي اٍلَیتْبی پػٍّف زض آهَظقی زض زاًكکسُ/ثیوبضؾتبى هطثَعِ ٍ اػالم آى ثِ اػضبی هحتطم ّیأت ػلوی
 .2اًدبم ًیبظؾٌدی زضهَضز غٍضًبل ّبی ػلوی هَضز ًیبظ گطٍُ ّبیی آهَظقی زاًكکسُ ٍ اعالع آى ثِ هطکع هغبلؼبت
 .3اضائِ هكبٍضُ ثِ اػضبی ّیأت ػلوی زض هَضز ظهیٌِ ّبی پػٍّف زض آهَظـ پعقکی ٍ تطغیت آًبى ثِ اًدبم پػٍّف ّبی هكبثِ
 .4ثطًبهِ ضیعی ثطای ثطگعاضی غٍضًبل کالة زض ظهیٌِ آهَظـ پعقکی ثب هكبضکت گطٍُ ّبی آهَظقی زاًكکسُ ٍ ًظبضت ثط حؿي
اخطای آى
 .5اعالع ضؾبًی زض ظهیٌِ ؾبیتْبی ترههی آهَظـ پعقکی
 .6اضتجبط هؿتوط ثب هطکع هغبلؼبت زاًكگبُ ٍ اًتمبل عطحْبی پػٍّف زضآهَظـ اػضبی ّیأت ػلوی زاًكکسُ هطثَعِ خْت
تهَیت زض کویتِ پػٍّف زض آهَظـ
 .7اًدبم ّوبٌّگی ثب ٍاحس پػٍّف زض آهَظـ هطکع هغبلؼبت زاًكگبُ خْت ترهیم ٍلت هكبٍضُ پػٍّكی ثطای اػضبی ّیأت
ػلوی هتمبضی زض زاًكکسُ
 .8اضائِ گعاضـ ػولکطز کویتِ زض پبیبى ّط ًین ؾبل تحهیلی ثِ هسیط زفتط تَؾؼِ
ّ .9وکبضی ثب هسیط زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ زض تسٍیي ثطًبهِ ػولیبتی ؾبلیبًِ ٍ ثِ ضٍظضؾبًی نفحِ کویتِ هطثَعِ زض ؾبیت
زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ

بىذ  -2کمیتٍ ارزشیابي ي ارزیابي دريوي ي بیريوي
اضظیبثی ٍ اضظقیبثی اظ اخعای هْن ّط فطآیٌس آهَظقی هی ثبقٌس .اضظقیبثی فطایٌسی اؾت کِ ّسف آى ثْجَز کیفیت ٍ اضتمبی اثط ثركی
ثطًبهِ هی ثبقس ٍ ایي اهکبى ضا فطاّن هی ؾبظز تب ثب تمَیت خٌجِ ّبی هثجت ٍ ضفغ ًبضؾبیی ّبی ثطًبهِ ،گبم ّبی هٌبؾت زض ایدبز تحَل ٍ
انالح گطزـ اهَض ،ثطزاقتِ قَز.
تبصرٌ  -2زفبتط تَؾؼِ آهَظـ ثبیؿتی ضوي هؼطفی ًظبم خبضی اضظقیبثی زاًكدَ ،اؾتبز ٍ ثطًبهِ زضؾی ثِ اػضبی ّیأت ػلوی ٍ
زاًكدَیبى ،زض عطاحی ضٍـ ّبی ًَیي اضظقیبثی ثب هطکع هغبلؼبت ّوکبضی ًوبیٌس .ػوسُ فؼبلیت ّبی زفبتط تَؾؼِ زض حَظُ اضظقیبثی
زاًكدَیبى ٍ اؾبتیس ػجبضتٌس اظ:

3

آییه وامٍ فعالیت َای دفاتر مطالعات ي تًسعٍ آمًزش پسشكي )(EDOs

ّ .1وکبضی ثب ٍاحس اضظقیبثی هطکع هغبلؼبت زض ثبظًگطی قبذهْبی اضظقیبثی هتٌبؾت ثب هبّیت فؼبلیت ّبی آهَظقی گطٍُ ّبی
هرتلف زاًكکسُ
 .2اعالع ضؾبًی ثِ زاًكدَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی زضذهَل فطایٌس اضظقیبثی پیكطفت تحهیلی زاًكدَیبى زض تبضید ّبی همطض
 .3هسیطیت فطایٌسّبی اضظیبثی زضًٍی ٍ ثیطًٍی گطٍُ ّبی آهَظقی زاًكکسُ ثب ّوکبضی کبضقٌبؾبى هطکع هغبلؼبت
 .4تْیِ ٍ هؼتجطؾبظی آظهَى ّب ٍ اضظیبثی ّبی تكریهی
 .5اضائِ گعاضـ ػولکطز کویتِ زض پبیبى ّط ًین ؾبل تحهیلی ثِ هسیط زفتط تَؾؼِ
ّ .6وکبضی ثب هسیط زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ زض تسٍیي ثطًبهِ ػولیبتی ؾبلیبًِ ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی نفحِ کویتِ هطثَعِ زض ؾبیت
زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ

بىذ  -3کمیتٍ بروامٍ ریسی آمًزشي
هٌظَض اظ ثطًبهِ ضیعی زضؾی ػجبضت اؾت اظ تسٍیي ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی ثطًبهِ ّبی آهَظقی هٌغجك ثب ًیبظّبی خبهؼِ ٍ هجتٌی ثط ٍظیفِ ای
کِ آهَظـ گیطًسگبى زض آیٌسُ اًدبم ذَاٌّس زاز.
تبصرٌ -3اظ آًدبئیکِ اًدبم چٌیي الساهبت ترههی ثسٍى ّوکبضی گطٍُ ّبی آهَظقی اهکبى پصیط ًوی ثبقس ،ضطٍضی اؾت زفبتط
تَؾؼِ آهَظـ ثِ عَض ٍیػُ ثِ تمَیت هْبضت ّبی ثطًبهِ ضیعی زضؾی اػضبی ّیأت ػلوی زاًكکسُ پطزاذتِ ٍ زض ضاؾتبی اهَض شیل گبم
ثطزاضًس:
ّ .1وکبضی ثب هسیطاى گطٍّْبی آهَظقی زض پیگیطی اضائِ عطح زضٍؼ ( )Lesson Planتَؾظ کلیِ اػضبء ّیأت ػلوی پیف
اظ آغبظ ّط ًین ؾبل تحهیلی
 .2تكکیل کویتِ ای ثب حضَض ًوبیٌسگبًی اظ گطٍُ ّبی هرتلف آهَظقی زاًكکسُ (ثِ اًتربة اػضبی گطٍُ ّبی آهَظقی) خْت
ثطضؾی ٍ اضظقیبثی عطح زضؼ ّبی تسٍیي قسُ زض زاًكکسُ ٍ اضؾبل ًتبیح اضظقیبثی ّب ثِ ٍاحس ثطًبهِ ضیعی زضؾی هطکع
هغبلؼبت

 .3اضائِ هكبٍضُ ٍ خلت حوبیت گطٍّْبی آهَظقی زض ظهیٌة تسٍیي ثطًبهِ ّبی زٍضُ ّبی آهَظقی ()Course Plan
ّ .4وکبضی ثب گطٍّْبی آهَظقی زض ظهیٌِ ثطضؾی ٍ حل هكکالت ثطًبهِ ّبی خبضی آهَظقی
 .5اضائِ گعاضـ ػولکطز کویتِ زض پبیبى ّط ًین ؾبل تحهیلی ثِ هسیط زفتط تَؾؼِ

 .6تؿْیل اؾتفبزُ زاًكدَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی زاًكکسُ اظ اهکبًبت اظ هطکع هْبضت ّبی ثبلیٌی) (Skill Labهطکع هغبلؼبت
ٍ تَؾؼِ آهَظـ پعقکی (زض زاًكکسُ ّبی هطتجظ)
ّ .7وکبضی ثب هسیط زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ زض تسٍیي ثطًبهِ ػولیبتی ؾبلیبًِ ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی نفحِ کویتِ هطثَعِ زض ؾبیت
زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ
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بىذ  -4کمیتٍ آمًزش اساتیذ
ّطػضَ ّیأت ػلوی ثبیس زض عَل ظًسگی ثغَض هؿتوط زض هؿیط آهَظـ ٍ یبزگیطی لطاض گیطز تب ثتَاًس ثِ ًحَ هَثطی ًمف حطفِ ای
ذَز ضا ایفب ًوبیس؛ زض ایي ضاؾتب ٍظیف کویتِ آهَظـ اؾبتیس زفبتط تَؾؼِ آهَظـ زض اخطای هفبز آئیي ًبهِ تَاًوٌسؾبظی اػضبی ّیأت
ػلوی زض حیغِ ّبی پٌح گبًِ ضَاثظ ٍ همطضات زاًكگبّی ،ضٍقْب ٍفٌَى تسضیؽ ،پػٍّف زض آهَظـ ،اضظیبثی فؼبلیتّبی آهَظقی ٍ
پػٍّكی ٍ هسیطیت اعالػبت ػلوی ٍ هٌبثغ الکتطًٍیکی ،ػجبضتٌس اظ:
ً .1یبظؾٌدی آهَظقی اػضبء ّیأت ػلوی زض ّط یک اظ حَظُ ّبی آئیي ًبهِ تَاًوٌسؾبظی اػضبی ّیأت ػلوی
 .2هیعثبًی حسالل  2کبضگبُ اظ ثطًبهِ ؾبلیبًِ کبضگبُ ّبی آهَظقی هطکع هغبلؼبت زض هحل زاًكکسُ ثطای کلیِ اػضبی ّیأت ػلوی
زاًكگبُ
 .3خلت هكبضکت اػضبی ّیأت ػلوی زاًكکسُ خْت تسضیؽ زض کبضگبّْبی هطکع هغبلؼبت
 .4اعالع ضؾبًی زضهَضز کبضگبّْبی تَاًوٌسؾبظی زض زاًكکسُ ّب /ثیوبضؾتبًْبی تبثؼِ
 .5اضائِ گعاضـ ػولکطز کویتِ زض پبیبى ّط ًین ؾبل تحهیلی ثِ هسیط زفتط تَؾؼِ
ّ .6وکبضی ثب هسیط زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ زض تسٍیي ثطًبهِ ػولیبتی ؾبلیبًِ ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی نفحِ کویتِ هطثَعِ زض ؾبیت
زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ

بىذ  -5کمیتٍ َذایت استعذادَای درخشان
ضؾبلت ٍاحس ّسایت اؾتؼسازّبی زضذكبى ،کكف اؾتؼسازّبی زاًكدَیبى ٍ ایدبز ثؿتط هٌبؾت خْت ثطٍظ ٍ ظَْض ذاللیت ّب ٍ
ّسایت آًبى ثِ ؾوت پػٍّف ٍ تَلیس ػلن هی ثبقس.
تبصرٌ -4زض ایي ضاؾتب ضطٍضی اؾت هؿئَل کویتِ ّسایت اؾتؼسازّبی زضذكبى ثب قٌبؾبیی ایي زاًكدَیبى زض زاًكکسُ ّب ٍ هطاکع
آهَظقی– زضهبًی ٍ اعالع ضؾبًی ٍ اضائِ هكبٍضُ ّبی الظم ثِ زاًكدَیبى ،ایي گطٍُ اظ زاًكدَیبى ضا خْت زضیبفت تؿْیالت ٍ حوبیت
ّبی هَضز ًیبظ ثِ هطکع هغبلؼبت ٍ تَؾؼِ آهَظـ پعقکی ّسایت ًوبیٌس.
 .1ػضَگیطی اظ زاًكدَیبى اؾتؼسازّبی زضذكبى ثط اؾبؼ آئیي ًبهِ ّبی زاذلی ٍ کكَضی
 .2هؼطفی زاًكدَیبى اؾتؼساز زضذكبى همغغ زکتطای حطفِ ای خْت آظهَى پصیطـ زؾتیبض ترههی ثِ ٍاحس اؾتؼساز زضذكبى
 .3هؼطفی زاًكدَیبى اؾتؼساز زضذكبى همغغ کبضقٌبؾی اضقس خْت آظهَى زکتطای ترههی ) (Ph.D.ثِ ٍاحس اؾتؼساز
زضذكبى
 .4هؼطفی زاًكدَیبى اؾتؼساز زضذكبى همغغ کبضقٌبؾی ثِ ٍاحس اؾتؼساز زضذكبى خْت ٍضٍز ثسٍى آظهَى ٍ ثب آظهَى ثِ همغغ
کبضقٌبؾی اضقس
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 .5اعالع ضؾبًی ثِ زاًكدَیبى ،ثطگعاضی خلؿبت تَخیْی الوپیبز ثب هسیطاى گطٍُ ّبی آهَظقی ٍ ثجت ًبم اظ زاًكدَیبى هتمبضی
قطکت زض الوپیبز ّبی ػلوی زض زاًكکسُ
 .6ػضَ گیطی اظ هیبى زاًكدَیبى فؼبل ٍ ػاللِ هٌس زض کویتِ هكَضتی زاًكدَیی هطکع هغبلؼبت
 .7ثطگعاضی کالؾْبی آهَظقی هَضز ًیبظ زاًكدَیبى اؾتؼساز زضذكبى ثط اؾبؼ ًیبظ ؾٌدی ّبی نَضت گطفتِ اظ زاًكدَیبى ثب
ّوکبضی زفتط
 .8اضائِ گعاضـ ػولکطز کویتِ زض پبیبى ّط ًین ؾبل تحهیلی ثِ هسیط زفتط تَؾؼِ
ّ .9وکبضی ثب هسیط زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ زض تسٍیي ثطًبهِ ػولیبتی ؾبلیبًِ ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی نفحِ کویتِ هطثَعِ زض
ؾبیت زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ
بىذ  -6کمیتٍ آمًزش پاسخگً
یکی اظ ضٍیکطزّبی فلؿفی آهَظـ ػبلی ،زیسگبُ پبؾرگَیی ٍ تؼْس اختوبػی اؾت کِ توطکع آى ثطهؿئَلیت پصیطی زاًكگبُ ّب زض
ذسهت ثِ خبهؼِ هی ثبقس .زض ایي ضاؾتب ازغبم ػطنِ ّبی آهَظـ ٍ اضائِ ذسهبت ؾالهت زض کكَض هب ،الساهی ًبظط ثط ّویي اٍلَیت
ثَزُ اؾتٍ .ظبیف کویتِ آهَظـ پبؾرگَ زض زاًكکسُ ّب ٍ هطاکع آهَظقی – زضهبًی ػجبضتٌس اظ:
 .1ثطلطاضی هؿیط تؼبهل ٍ ّوکبضی آهَظقی ،پػٍّكی ٍ هكبٍضُ ای ثیي گطٍُ ّبی آهَظقی زاًكکسُ ٍ هؼبًٍت ّبی هرتلف
زاًكگبُ ثب ّسف پبؾرگَیی ثِ ًیبظّبی ؾالهت خبهؼِ
 .2خوغ آٍضی پیكٌْبزّبی هطتجظ ثب اضتمبی کیفیت آهَظـ اػضبی ّیأت ػلوی زاًكکسُ ٍ اًتمبل آًْب ثِ زثیطذبًِ اتبق فکط
زاًكگبُ
 .3اًدبم الساهبت الظم خْت تجسیل اٍلَیت ّبی پػٍّكی هؼبًٍت ّبی هرتلف زاًكگبُ ثِ هَضَػبت پبیبى ًبهِّبی زاًكدَیی
 .4تكکیل خلؿبت هٌظن ثب گطٍّْبی آهَظقی ثِ هٌظَض پیكجطز فؼبلیتْبی ضطٍضی آهَظقی ثطاؾبؼ هكکالت هٌغمِ ٍ
اٍلَیتْبی تؼییي قسُ تَؾظ هؼبًٍت ثْساقتی ٍزضهبى
 .5تطغیت گطٍُ ّبی آهَظقی ثِ اػوبل تغییطات زض کَضیکَلَم ّبی آهَظقی ثطاؾبؼ هكکالت هٌغمِ ٍ اٍلَیت ّبی تؼییي
قسُ ثب تبکیس ثط کبض زض ػطنِ
 .6ثطًبهِ ضیعی ّسفوٌس ٍ اخطای آهَظـ ّبی ػوَهی ثطای خبهؼِ ثب تبکیس ثط هكکالت هٌغمِ ٍ اٍلَیت ّبی تؼییي قسُ ثب
هكبضکت نسا ٍؾیوبی اؾتبى تَؾظ اػضبی ّیأت ػلوی زاًكکسُ
 .7ثطلطاضی اضتجبط ثب اًدوي ّبی هطزم ًْبز خْت افعایف آگبّی ٍ ًگطـ خبهؼِ زضهَضز ؾجک ظًسگی ؾبلن.
 .8اضائِ عطح ّبی تحمیمبتی ٍ غٍضًبل کالة زض خْت تمَیت قٌبذت زاًكدَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی زاًكکسُ ثب هفبّین
آهَظـ پبؾرگَ
 .9ثطگعاضی خلؿبت هتؼسز ثب حضَض اؾبتیس ،هطثیبى ٍ زاًكدَیبى زاًكکسُ زض ذهَل هكکالت ثطًبهِ ّبی کبضآهَظی ٍ
کبضٍضظی ٍ اضائِ ضاّکبض ثِ هطکع هغبلؼبت
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 .10اضظقیبثی ػولکطز گطٍُ ّبی آهَظقی زض ظهیٌِ آهَظـ پبؾرگَ
 .11اضائِ گعاضـ ػولکطز کویتِ زض پبیبى ّط ًین ؾبل تحهیلی ثِ هسیط زفتط تَؾؼِ
ّ .12وکبضی ثب هسیط زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ زض تسٍیي ثطًبهِ ػولیبتی ؾبلیبًِ ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی نفحِ کویتِ هطثَعِ زض
ؾبیت زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ
مادٌ  -2وحًٌ تعامل دفاتر تًسعٍ  EDOبا مرکس تًسعٍ آمًزش علًم پسشكي ()EDC
بىذ-1کلیِ فؼبلیت ّبی زفبتط تَؾؼِ ظیط ًظط ضیبؾت زاًكکسُ ّب /هطاکع آهَظقی– زضهبًی ٍ زض ضاؾتبی ؾیبؾتْبی هطکع هغبلؼبت ٍ
تَؾؼِ آهَظـ ػلَم پعقکی ( )EDCزاًكگبُ اًدبم هی پصیطز.
بىذ -2اثالؽ هؿئَلیت ّبی اخطایی اػضبی  ،EDOتَؾظ هطکع تَؾؼِ آهَظـ ػلَم پعقکی زاًكگبُ نبزض هی گطزز .
بىذ -3زفبتط تَؾؼِ آهَظـ پیف اظ پبیبى ّط ًین ؾبل تحهیلی هَظف ثِ اضؾبل گعاضـ ػولکطز ثِ  EDCهی ثبقٌس تب ثطاؾبؼ آى حك
التسضیؽ اػضبی زفتط تؼییي ٍ ثِ زاًكکسُ اػالم گطزز.
بىذً -4ظبضت ٍ اضظقیبثی فؼبلیت زفبتط تَؾؼِ زض زاًكکسُ ّب ثب ضئیؽ زاًكکسُ ٍ زض ؾغح زاًكگبُ ثط ػْسُ هطکع هغبلؼبت ٍ تَؾؼِ
آهَظـ ػلَم پعقکی زاًكگبُ ( )EDCذَاّس ثَز .
مادٌ  -3امتیازات اختصاصي جُت اعضای دفاتر تًسعٍ آمًزش پسشكي در داوشكذٌ َای ي مراکس درماوي-
آمًزشي
ّط کسام اظ هَاضز ظیط زاضای ههبزیمی هتفبٍتی اظ ًظط خٌجِ ّبی هبزی یب غیط هبزی ٍ زائن یب هَلت هی ثبقٌس.
 .1پطزاذت حك التسضیؽ (ٍاحس اخطایی) :اذتهبل حساکثط ٍ 4احس اخطایی خْت هسیطاى زفبتط تَؾؼِ آهَظـ ٍ ٍ 2احس
اخطایی خْت هؿئَلیي کویتِ ّب
 .2اذتهبل اهتیبظ اخطایی خْت اضتمبء اػضبی ّیأت ػلوی ثِ هسیطاى زفبتط تَؾؼِ آهَظـ ٍ کویتِ ّب
 .3اهکبى قطکت هسیطاى زفبتط زض ّوبیكْبی کكَضی آهَظـ پعقکی (یکجبض زض ؾبل)
 .4اٍلَیت اًتكبض همبالت عطح ّبی پػٍّف زض آهَظـ ثجت قسُ زض زفبتط تَؾؼِ آهَظـ زض هدلِ گبهْبی تَؾؼِ زض آهَظـ
پعقکی
 .5تؿْیل اهَض چبح کتت تألیفی ٍ تطخوِ زض حَظُ آهَظـ ػلَم پعقکی
 .6اذتهبل یک ًفط اظ کبضقٌبؾبى ازاضُ آهَظـ ّط زاًكکسُ (تطخیحبً کبضقٌبؼ ًطم افعاض ؾوب ثِ اًتربة هؼبٍى آهَظقی
زاًكکسُ) ثؼٌَاى ّویبض زفتط تَؾؼِ ٍ ترهیم حساکثط ٍ 4احس زضؾی ثِ اظای ّوکبضی  2ضٍظ ( 16ؾبػت) زض ّفتِ ثب
هؿئَالى کویتِ ّبی زفتط ثب تبئیس هسیط زفتط تَؾؼِ آهَظـ زاًكکسُ
 .7اذتهبل یک ؾبیت زض زاهٌِ ؾبیت زاًكکسُ هطثَعِ خْت زضج اعالػبت کویتِ ّبی زفتط تَؾؼِ آهَظـ
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بىذ  -1يظایف کارشىاس َمیار دفتر تًسعٍ بٍ شرح ریل مي باشذ:
 -1اعالع ضؾبًی کبضگبّْبی آهَظقی ،غٍضًبل کالة ّبّ ،وبیف ّب ٍ ؾویٌبضّبی هطثَط ثِ حَظُ آهَظـ پعقکی
 -2اعالع ضؾبًی زض ذهَل ؾبیتْبی ترههی آهَظـ پعقکی ثِ زاًكدَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی
 -3اعالع ضؾبًی ظهبى اضظقیبثی ثِ زاًكدَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی اظ عطیك ؾبیت زفتط تَؾؼًِ ،هت پَؾتطّب ٍ اعالػیِ ّبی
هطکع هغبلؼبت زض تبثلَ اػالًبت زفتط تَؾؼِ ٍ تَظیغ ثطٍقَضّبی هطکع هغبلؼبت هیبى زاًكدَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی
 -4ضفغ اقکبالت هطثَط ثِ ًبم کبضثطی ٍ ضهع ػجَض زاًكدَیبى ٍ اػضبی ّیأت ػلوی زاًكکسُ هطثَعِ خْت ٍضٍز ثِ ؾبیت
اضظقیبثی
 -5کٌتطل لیؿت زضٍؼ تؼطیف قسُ ثطای اػضبی ّیأت ػلوی زاًكکسُ زض ؾبیت پبیف ٍ اضظقیبثی (ثطای عطح زضؼ ٍ
اضظقیبثی اؾبتیس) ثب زضٍؼ اضائِ قسُ آى تطم زض فطم حك التسضیؽ ّط ػضَ ّیأت ػلوی
 -6هؼطفی زاًكدَیبى اؾتؼسازّبی زضذكبى ثط اؾبؼ آئیي ًبهِ ّبی زاذلی ٍ کكَضی
 -7تسٍیي نَضت خلؿبت کویتِ ّبی زفبتط تَؾؼِ زاًكکسُ ٍ اضؾبل آى ثطای هطکع هغبلؼبت ٍ تَؾؼِ زاًكگبُ
 -8اًدبم کلیِ اهَض هحَلِ اظ ؾَی هسیط زفتط تَؾؼِ زاًكکسُ

مادٌ  -4السامات ي امتیازات اختصاصي جُت اعضای َیأت علمي
اظ آًدبئیکِ اضتمبی کیفیت آهَظـ زض زاًكکسُ ّب ٍ ثیوبضؾتبًْبی آهَظقی ٍ پیبزُ ؾبظی اؾتبًساضزّبی آهَظـ ػلَم پعقکی ًیبظهٌس
هكبضکت خسی اػضبی هحتطم ّیأت ػلوی زض ثکبضگیطی ضٍقْبی ًَیي آهَظـ ٍ اضظقیبثی اؾت ،العاهبت ٍ اهتیبظات اذتهبنی
خْت تطغیت ایكبى ثِ ّوکبضی ثب ٍاحسّبی هرتلف هطکع هغبلؼبت ٍ اًدبم ٍظبیف هحَلِ ػجبضتٌس اظ:
 .1اذتهبل اهتیبظ ثیكتط ثِ همبالت هٌتكط قسُ زض حَظُ پػٍّف زض آهَظـ ثِ هیعاى  ،%50زض هحبؾجِ اهتیبظات پػٍّكی خْت
اذتهبل پبیِ ؾبلیبًِ اػضبی ّیأت ػلوی
 .2اذتهبل ً ./5وطُ ثِ اضائِ نحیح ٍ ثِ هَلغ عطح زضٍؼ اػضبی ّیأت ػلوی زض هحبؾجِ اهتیبظات پػٍّكی خْت اذتهبل
پبیِ ؾبلیبًِ اػضبی ّیئت ػلوی
 .3افعایف ؾْن ًوطُ اضظقیبثی ثطًبهِ زضؾی ثِ هیعاى  %20زض اهتیبظ اضظقیبثی پبیبى تطم اػضبی ّیأت ػلوی
 .4العام زاًكکسُ ّبی هرتلف ثِ ثطگعاضی غٍضًبل کالة ثب هحَضیت همبالت آهَظـ ػلَم پعقکی ( %10اظ کل غٍضًبل
کالثْبی ثطگعاض قسُ زض زاًكکسُ زض ؾبل)
مادٌ  -5ایي آئیي ًبهِ ثب  5هبزُ ٍ  4تجهطُ زض خلؿِ ّیأت ضئیؿِ هَضخ  91/12/22تهَیت ٍ اثالؽ گطزیس.
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