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سرکار خانم دکتر مینا سفیدفر

متخصص محترم روانپزشکی دانشگاه

با سالم ؛

احتراماً به موجب این حکم سرکارعالی را از این تاریخ به سمت «مسئول واحد توسعه آموزش بیمارستان 

مطهری» منصوب تا در چهارچوب شرح وظایف ابالغی انجام وظیفه نمایید. امید که با توجه به توانمندی و 

شایستگی سرکارعالی و با توکل به ایزدمنان و همکاری صمیمانه کلیه کارکنان معاونت آموزشی در انجام 

امور محوله موفق و مؤید باشید.

شرح وظایف:

برنامه ریزی و ارائه مشاوره به معاون آموزشی و پژوهشی و بیمارستان برای ارتقای کیفیت  .۱

آموزش پزشکی در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشکده پزشکی و بیمارستان.

همکاری در تهیه و اجرای برنامههای ارتقا توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه برنامهریزی  .۲

آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیأت علمی)، روش های تدریس و یادیگری، 

پژوهش در آموزش و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی.

ارائه مشاوره به بخش ها و گروه های بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی، اصالح  .۳

روند ارزشیابی آموزشی، به کارگیری روش های جدید آموزشی و یادگیری و هدایت طرح های 

پژوهشی در آموزش در حیطه آموزش بالینی

نظارت و ارزشیابی عوامل مؤثر در ارتقای آموزشی و ارائه بازخورد الزم به معاون آموزشی و  .۴

پژوهشی بیمارستان و دفتر توسعه آموزش دانشکده و دانشگاه

انجام طرح های پژوهشی در آموزش به صورت مشترک با بخش ها و گروه های بیمارستان در  .۵

حیطه آموزش بالینی و زیرنظر دفتر توسعه آموزش دانشکده و دانشگاه

شماره: ۴۳۰۵/آ/د

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

پیوست: ندارد
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برنامه ریزی در جهت اجرای سنجه های اعتباربخشی آموزش زیرنظر معاون آموزشی بیمارستان. .۶

. EDCتوانمندسازی و حمایت اعضای هیئت علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت .۷

تدوین و بازنگری برنامه های درسی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی مربوطه و هدایت  .۸

.EDC

.EDC نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به .۹

.EDC اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت .۱۰

. EDCبا حمایت EDC اجرای طرح های پژوهش در آموزش براساس اولویت های .۱۱

ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده. .۱۲


