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تعامل مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل با  برنامه مدون

 دبیر خانه تحول و نوآوري در علوم پزشکی

 مصوب شوراي آموزشی دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

پزشکی بابل ساختار از آنجاییکه مدیریت تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم  مقدمه:
د از جمله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه داشته؛لیکن حمستقلی از سایر مدیریتهاي وا

لتهاي برنامه تحول نیز می ادانشگاهها در توسعه و ارتقا آموزش پزشکی که از جمله رس EDCبا توجه به نقش 
یتها و هماهنگی و هم افزایی در حیطه هاي توسعه اي لباشد؛ الزم است جهت عدم موازي کاري در انجام فعا

آموزش علوم پزشکی با دبیرخانه تحول و نوآوري در آموزش پزشکی نحوه تعامل مرکز مطالعات و توسعه 
 آموزش علوم پزشکی تعیین گردد. 

 نحوه تعامل 

 در دبیرخانه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی  EDC عضویت  مدیر

در زمینه اجراي بسته هاي تحول و نوآوري توسط کلیه واحدها و کمیته هاي مرکز مطالعات و توسعه  ارائه مشاوره
 آموزش علوم پزشکی دانشگاه

فراهم نمودن زمینه اطالع رسانی و آموزش اعضاي هیات علمی و فراگیران در خصوص اهداف برنامه تحول و 
 نوآوري در آموزش علوم پزشکی

 ائه همکاري در خصوص بازنگري کوریکلومهاي آموزشی در راستاي پاسخگویی جامعه فراهم نمودن زمینه و ار

توانمند سازي  اساتید با آموزشهاي مجازي و چگونگی تولید  فراهم نمودن زمینه و ارائه همکاري در خصوص
 محتواي آموزش مجازي 

رگاهها و همایشهاي موضوع برگزاري کارگاههاي توانمند سازي و معرفی اعضاي هیات علمی جهت حضور در کا
 هریک از بسته هاي تحول 

مشاوره و راهنمایی و برنامه هاي بسته هاي تحول و ارائه  بحمایت از طرح هاي نوآورانه معرفی شده در قال 
 نظارت  جهت حسن اجراي آن

 همکاري و نظارت  در اجراي برنامه بسته نظام ارزیابی و  آزمونهاي علوم پزشکی 

 ت  در فعالیتهاي بسته اعتبار بخشی موسسات و بیمارستانهاي آموزشیهمکاري و نظار

 دانشگاه  مختلف يارائه مشاوره و همکاري در تدوین سند مرجعیت علمی دانشگاه در رشته ها

 دارد. EDCحضور مدیر مرکز در نشستها و جلساتی که ماهیت تصمیم گیري و برنامه ریزي داشته و نیاز به حمایت 

ارجاع صدور معرفی نامه  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهت ارائه طرح هاي نوآورانه و پژوهشی 
 به مرکز ملی تحقیقات راهبردي آموزش پزشکیداده شده از دبیرخانه تحول 



و با همچنین حضور فعال اعضاي کارگروهها و کمیته هاي مرکز در ارائه مشاوره و راهنمایی در زمینه هاي همس
 بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش پزشکی


