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 توضیحات خیر بلی جزئیات  عنوان نام حیطه

 حاکمیت و رهبری

 شرح وظایف مصوب

 آیا دفتر شرح وظایف مصوب دارد ؟
  

  

  آیا شرح وظایف در وب سایت دانشکده قرار دارد؟
  

  

 برنامه راهبردی

  آیا دفتر دارای برنامه راهبردی است ؟
  

  

 آیا برنامه در دانشکده مصوب شده است؟
  

  

 آیا این برنامه هم راستا با برنامه دانشکده است؟
  

  

 آیا دفتر برنامه های عملیاتی خودرا منطبق با آن اجرا می کند.؟
  

  

آیا سیستم پایش و ارزشیابی برای میزان تحقق اهداف برنامه راهبردی در دفتر وجود دارد ؟

  

 
   

اهداف برنامه عملیاتی در دفتر وجود دارد ؟آیا سیستم پایش و ارزشیابی برای میزان تحقق 

  

 
   

تعامل با سایر نهادهای 

 دانشگاه / دانشکده

 آیا دفتر با گروه های آموزشی تعامل دارد؟
    

 آیا دفتر برنامه نظارتی بر واحدهای زیر مجموعه خود دارد؟
    

آموزشی دانشکده عضویت آیا مدیر دفتر  برای تعامل اثربخش با نهادهای آموزشی در شورای 

 دارد ؟
    

 آیا مدیر دفتر بطور منظم در جلسات شورای آموزشی دانشکده شرکت می نماید ؟
    

 مدیریت

 متوسط ساعت حضور مدیر در هفته :

  آیا دفتر دارای مدیر مستقل و فعال است ؟
    

حوزه آموزش پزشکی ، توسعه آیا مدیر دفتر قبل از انتصاب ، دارای تجربیات اثبات شده ای در 

  آموزش و مدیریت آموزشی است ؟
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  آیا مدیر دفتر دارای تحصیالت آموزش پزشکی است ؟
   

 نیروی انسانی

آیا دفتر متناسب با فعالیت سازمانی خود تعداد مناسب کارشناس و عضو هیات علمی هست 

  ؟
    

 توضیحات خیر بلی جزئیات  عنوان نام حیطه

 

 سایتوب 

 آیا دفتر پایگاه اینترنتی )وب سایت( یا صفحه اینترنتی اختصاصی پویا و فعال دارد؟
    

آیا در پایگاه اینترنتی )وب سایت( یا صفحه اینترنتی اختصاصی دفتر برای هریک از واحدهای 

  مربوطه صفحات اختصاصی پویای جداگانه دارد؟
    

  و به روز وجود دارد؟آیا در وب سایت دفتر بخش اخبار فعال 
    

 آیا اطالعات و منابع جدید آموزش پزشکی در اختیار عالقه مندان قرار داده شده است؟
    

 ساختار و تشکیالت

    کدام یک از واحدهای زیر با مسئول مشخص در دفتر وجود داشته و فعال است؟

 برنامه ریزی درسی
    

  ارزشیابی
    

  اعضای هیات علمیتوانمندسازی 
    

  پژوهش در آموزش
    

 استعداد درخشان 

  المپیاد علمی ،کمیته دانشجوی توسعه آموزش     
    

  آیا دفتر دارای فضای فیزیکی اختصاصی هست؟ فضای فیزیکی
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طرح تحول و نوآوری در 

 آموزش علوم پزشکی

همکاری در راستای 

بسته های طرح تحول 

آموزش و نوآوری در 

 علوم پزشکی

آیا دفتر سازوکار مدونی برای جلب مشارکت اعضای هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان عالقمند 

 جهت مشارکت در استقرار بسته های تحول و نوآوری در آموزش دارد ؟
 

   

   آیا در وب سایت دفتر در این خصوص اطالع رسانی شده است ؟
   

 توضیحات خیر بلی جزئیات  عنوان نام حیطه

توانمندسازی آموزشی اعضای 

 هیئت علمی

 نیازسنجی

آیا دفتر برنامه نیازسنجی مدونی در مورد اولویت های توانمندسازی آموزشی اعضای هیات 

  علمی داشته است ؟
    

اگر پاسخ بلی است تاریخ اجرای آخرین نیازسنجی جامعی که دفتر انجام داده است ذکرشود 

:  
   25/3/1400 

آیا دفتر اولویت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه خود را براساس نتایج نیازسنجی 

  تعیین می کند ؟
    

 دوره های آموزشی

آیا دفتر برنامه جامعی برای توانمندسازی اعضای هیات علمی در رده های مختلف دارد و آن 

  را اجرا می نماید؟

 
   

   جامع دفتر ضمیمه شود.اگر پاسخ بلی است لطفا برنامه 
   

آیا دفتر دوره های آموزشی را به صورت حضوری و غیرحضوری یا ترکیبی منطبق با اهداف 

  دوره برگزار نموده است ؟

 
   

افزایش مشارکت اعضای 

هیات علمی در برنامه 

 های توانمندسازی

توانمندسازی دارد  آیا دفتر سازوکار مدونی برای مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه های

 ؟
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ارزشیابی دوره های 

 آموزشی

  آیا دفتر اثربخشی دوره های برگزار شده را حداقل با یک روش ارزشیابی می نماید ؟
   

آیا دفتر از روش های مختلفی برای تعیین اثربخشی دوره های برگزارشده برکیفیت آموزش 

 استفاده می نماید؟

 
   

 

 ارزشیابی آموزشی
ارزشیابی اعضای هیات 

 علمی

     آیا دفتر کمیته ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی دارد ؟

 کدام یک از ارزشیابی های زیر هرترم انجام می شود؟

 ��سا یر  ��ازدیدگاه مدیران  ��از دیدگاه همکاران     �� از دیدگاه دانشجویان

   

روشهای کیفی نیز در ارزشیابی اساتید استفاده آیا غیر از پرسشنامه و روشهای کمی از 

  میشود؟

   

 توضیحات خیر بلی جزئیات  عنوان نام حیطه

 برنامه ریزی درسی

  

 برنامه درسی 

  آیا دفتر واحد برنامه ریزی درسی دارد؟
    

آیا دفتر برنامه مدون وجامعی برای توانمندسازی گروه های آموزشی دانشکده در تدوین، 

  بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی دارد؟

 
   

آیا دفتر برنامه مدون وجامعی برای هدایت و حمایت فنی گروه های آموزشی دانشگاه در 

 تدوین، بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی دارد؟

 

 

 
   

مشاوره در تدوین 

طرح دوره ها و طرح 

 درس ها

منظور اطمینان از بکارگیری اصول و مبانی علمی و روزآمد آیا دفتر برنامه نظارتی مدونی به 

 آموزشی در تدوین، بازنگری و ارزشیابی برنامه های درسی دارد؟

 
   

آیا دفتر برنامه و ساختار مدونی جهت ارائه مشاوره به گروه های آموزشی در مورد تدوین 

  طرح دوره ها و طرح درس ها دارد؟

 
   

 در آموزشپژوهش  پژوهش در آموزش
آیا اولویت های پژوهش در آموزش در دفتر با استفاده از یک روش علمی و نظام مند تعیین 

  شده است؟
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   آیا دفتر کمیته ای برای بررسی و تصویب طرح های پژوهش در آموزش دارد؟ 
   

توسعه آموزش پزشکی مبتنی 

برشواهد و دانش پژوهی 

 آموزشی

توسعه روش های 

 یادگیری -یاددهی 

  یادگیری دارد؟ -آیا دفتر برنامه مدونی برای توسعه روش های یاددهی
   

یادگیری به گروه های آموزشی خدمات  -آیا دفتر در مورد پیاده سازی روش های یاددهی 

  کارشناسی ارائه می نماید؟

 
   

حمایت از طرح های 

نوآورانه و دانش 

 پژوهی آموزشی

  های نوآورانه آموزشی را تعیین می نماید؟آیادفتر اولویت های طرح 
   

  آیادفتر سازوکار مدونی برای حمایت از طرح های نوآورانه آموزشی دارد؟
   

 توضیحات خیر بلی جزئیات  عنوان نام حیطه

جشنواره آموزشی شهید 

مطهری و همایش های آموزش 

 پزشکی

ساختار جشنواره 

 شهید مطهری

 جشنواره دانشگاهی شهید مطهری هرساله همکاری می نماید؟آیا دفتر در برگزاری 
    

همایش کشوری 

 آموزش پزشکی

آیا دفتر برنامه ای برای مشارکت اعضای هیئت علمی در برنامه های همایش های کشوری 

  آموزش علوم پزشکی در دانشکده دارد؟
    

سایت دفتر اعالم می آیا برنامه های همایش های کشوری آموزش علوم پزشکی در وب 

  گردد؟
    

 

 

فعالیت های دانشجویی توسعه 

 آموزش پزشکی

 

 

همکاری با کمیته 

 دانشجویی

آیا دفتر شرح وظایف و شرایط عضویت و اهداف کمیته را در اختیار ذینفعان قرار داده است؟

  
    

کمیته دانشجویی آیا دفتر برنامه مدونی برای شناسایی و مشارکت دانشجویان در فعالیت های 

 دارد؟
    

 


