
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی

 (EDCمرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی )

 

 EDCمتن معادل سازی فعالیت ها ی اعضای  هیات علمی همکار با   نهایینسخه  موضوع : 

 0011آبان ماه  5جلسه مورخه 

 

 مقدمه: 

وجود سازکاری جهت معادل سازی فعالیت "صوص با توجه به اینکه در اعتبار بخشی مراکز مطالعات و توسعه  شاخصی در خ

تعربف شده است  لذا این مرکز  تقاضاایی جهات حاری ایان      "ها ی اعضای  هیات علمی همکار با مر کز مطالعات و توسعه

 موضوع  در شورای آموزشی دانشگاه  ارسال نمود 

اولیه  نحوه معاد سازی تهیه گردد و سپس با همکاری افراد ذیصالی درفت  82/40/0044مورخ  و حبق مصوبه شورای آموزشی

جهت بر خورداری از  ضمانت اجرایی به هیات رئیسه ارسال گردد تا  بر اساس تصمیمات فرایند  مصوبه نهایی و روند اجرایی 

 در گروه آموزش پزشکی باحضور 40/42/0044تهیه و در تاریخ  EDC. همچنین درفت اولیه این برنامه توسط ان   تعیین شود

 اعضا مطری و نسخه نهایی تهیه گردید.

 هدف جلسه :

 تعیین سازو کار معادل سازی فعالیت ها ی اعضای  هیات علمی همکار با مر کز مطالعات و توسعه -0

 

 روش کار: 

با مطالعه و بررسی اقدامات انجاا  شاده در ساایر دانشاگاهها در خصاوص  روناد معاادل ساازی فعالیات هاا ی            

ار با مر کز مطالعات و توساعه و تجاارد دانشاگاه جهار  آیاتی هاایی باه شاری پیوسات          اعضای  هیات علمی همک

لذا روند نظار خاواهی از اسااتید حاضار در جلساه  بار اسااس روش گاروه متمرکاز  فوکاوس           . اماده گردیده است

 گروپ( می باشد.

 پیامد های قابل انتظار: 

 .دد مشخص گرددفعالیت های که ضروری است، یا مفید است   معادل سازی گر 

 .نحوه  معادل سازی بطور شفاف ارایه شود

 .جهت ضمانت اجرایی ان توسط مسولین ذیربط و پیگیری آن اقداماتی تعریف گردد

 

 معادل سازی فعالیت ها  کارگروه محترم اعضای 



را جدول زیر ، جوانب معادل سازی بررسی با  50/50/0055حاضر درجلسه مورخ اعضای محترم کارگروه 

جهت معادل آموزش پزشکی اعضای هیات علمی همکار با مرکز مطالعات وتوسعه  فعالیت هایه عنوان ب

 معادل با واحد آموزشی تعریف گردد.  سازی ضروری بیان نمودند و

 

 فعالیت ها: عناوین

 فعالیت ها ردیف

 اعضای کارگروه آموزش پزشکی در مرکز مطالعات و توسعه 0

 مسئول کمیته المپیاد علمی دانشجویی و حوزه های آن  2

مسئولین کمیته های مرکز مطالعات و توسعه  کمیته های متناظر با  3

 وزارت و حبق شاخص های اعتباربخشی(   EDCکمیته های 

 (   عضو هیات علمی باشند.  EDCدبیران کمیته های  0

 می باشند.(مسئول واحد استعدادهای درخشان   عضو هیات عل 5

 بیمارستان/ دانشکده ها  عضو هیات علمی باشند.( EDOمسئول واحد  6

 مسئول جشنواره شهید مطهری عضو هیات علمی باشند.( 7

اعضای هیات علمی فعال درکمیته های مرکز مطالعات و توسعه  مالکی  8

 برای این فعال بودن نیاز به تعریف دارد(

 و نوآوری در آموزش مسئولین بسته های حری تحول  9

 

 

میزان ساعات فعال در کمیته های ذیربط بدین صورت تعیین شد چنانچه در هر نیمسال فعالیت  : 1تبصره 

 ساعت باشد، معادل یک واحد آموزشی تعریف گردد. 055اعضاء برابر با 

 منظور از حضور فعال در کمیته ها بدین صورت تعریف گردید: :1تعریف



عالیت مسئولین و اعضای کمیته های دفاتر توسعه معاونت آموزشی یا مسئول دفتر توسعه و ریاست به صورت ماهیانه ف

و معاونت آموزشی ارسال و میزان حضور فعال اعضای هیات علمی در کمیته های ذیربط طبق جدول  EDCدانشکده ، 

آئین نامه  050ماده  0ناد تبصره به صورت ماهیانه به معاونت آموزشی ارسال گردد تا به استEDC پیوست توسط مدیر

 استخدامی جهت اعضای هیات علمی نیز لحاظ گردد.

پیشنهاد این نحوه معادل سازی با بررسی اقدامات انجام شده در دانشگاه های همجوار از جمله شیراز  :2تبصره 

 و بوشهر و سایر دانشگاه ها مدنظر قرار گرفته است.

تهیه گردید و مقرر شد توسط معاونت آموزشی در جلسات هیات  این نسخه توسط اعضای حاضر :3تبصره 

 رئیسه مورد بررسی قرار گیرد.

 :گیری نهایی نتیجه

معادل سازی فعالیت های همکاران در مرکز مطالعات و  نهایینسخه 

 1تبصره و  3فعالیت و  9با تعداد  EDOو  (EDCآموزش پزشکی ) توسعه

ساعت در هر نیمسال در تاریخ  111تعریف، جمع فعالیت ها برابر با 

 مورد تصویب اعضای کارگروه آموزش پزشکی قرار گرفت. 5/8/1011

 

 

 

 


