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آهَزش پاسخگَ
یا پاسخگَیی اجتواعی در آهَزش علَم پسضکی
هٌؾَس اص پبػخگَیی اجتوبعی دس آهَصؽ یب هَػؼِ آهَصؿی پبػخگَ ،آهَصؿی اػت وِ:
 )1ولیِی ػیبػتّب ٍ اّذاف هَػؼِ آهَصؿی یب یه ثشًبهِ آهَصؿی ثش اػبع ًیبصػٌجیّبی هؼتٌذ ٍ
سٍصآهذ اص ًیبصّب ی حبل ٍ آیٌذُ جبهعِی تحت پَؿؾ ثشگشفتِ ؿذُ ثبؿذ.
 )2هحتَا ٍ فشایٌذ آهَصؽ دس ػغَح هختلف هتٌبػت ثب ًیبصّبی جبهعِ ً ،ؾبم ػالهت ٍ فشاگیشاى
تذٍیي ٍ اسائِ گشدد.
 )3اص عشكِّبی ًؾبم ػالهت ،هشاوض ػشپبیی ٍ جبهعِ ثِ ًحَ هغلَة ٍ ثب ثشًبهِ هذٍى ثشای آهَصؽ
حشفِای داًـجَیبى اػتفبدُ ؿَد.
 )4ثیي هَػؼبت ٍ گشٍُّبی آهَصؿی ٍ هشاوض هشالجتّبی پضؿىیّ ،وىبسی ٍ تعبهل پَیب ٍ هؼتوش
ثشلشاس ثبؿذ.
 )5دس اسصؿیبثی ٍ اعتجبسثخـی گشٍُّبی آهَصؿی ،ثشًبهْْب ٍ داًـجَیبى هیضاى پبػخگَیی ثِ ًیبصّبی
جبهعِ ّوَاسُ ػٌجیذُ ؿَد.
ثٌبثشایي ثشای تحمك پبػخگَیی اجتوبعی دس ػغح داًـگبُ دس آهَصؽ علَم پضؿىیً ،یبصهٌذ ثشًبهِسیضی ٍ
اجشا دس ػِ ػغح صیش ّؼتین.
 )1دس ػغح ػیبػتگزاسی والى داًـگبُ ،ثبیذ یىی اص هحَسّبی اػبػی ثحث ٍ تلوینگیشی دس ؿَسای
داًـگبُ پبػخگَیی اجتوبعی ثبؿذ.
 )2دس ؿَسای آهَصؿی داًـگبُ هجبحث هشتجظ ثب تَػعِ ٍ پبػخگَیی اجتوبعی دس آهَصؽ عالٍُ ثش
هؼبئل جبسی هَسد تَجِ ٍ پیگیشی هؼتوش ثبؿذ.
 )3دس هشوض هغبلعبت ٍ تَػعِ آهَصؽ داًـگبُ یه ٍاحذ فعبل ثِ هٌؾَس ّوبٌّگی ٍ استمبی آهَصؽ دس
عشكِ جبهعِ ٍ ًؾبم ػالهت ٍ ّوچٌیي تحلیل ٍضعیت پبػخگَیی اجتوبعی دس آهَصؽ داًـگبُ
ساُاًذاصی ٍ فعبل گشدد.
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فرصتّا

 -1ادغبم ًؾبم آهَصؽ پضؿىی دس اسایِ خذهبت
ػالهت
 -2تبویذ ثؼتِ عشح تحَل ٍ ًَآٍسی آهَصؽ علَم
پضؿىی ثش آهَصؽ پبػخگَ ٍ عذالت هحَس اثالغی اص
ٍصاستخبًِ
 -3اسادُ ثشتغییش وَسیىَلَمّبی علَم پضؿىی
ثبّذف پشسًگ وشدى آهَصؽ پبػخگَ
ً -4یبص هشدم ثِ هـبسوت پیگیش دس اهَس ػالهت ٍ
تغییش ػجه صًذگی
 -5افضایؾ ػغح آهَصؽ ٍ آگبّی ّبی عوَهی دس
ػغح جبهعِ دسهَسد ًیبصّبی ػالهت
 -6اتخبر ػیبػتْبی ًْبدیٌِػبصی سٍیىشد آهَصؽ
پبػخگَ دس ًؾبم ػالهت دس ساػتبی عشح تحَل
ًؾبم ػالهت حَصُ هعبًٍت آهَصؿی اثالغی اص
ٍصاستخبًِ

تْذیذّا

 -1عذم ٍجَد دسن هـتشن اص هفَْم آهَصؽ
پبػخگَ
 -2عذم تغبثك وَسیىَلَم ّبی سؿتِ ّبی علَم
پضؿىی ثبًیبصّبی ػالهت جبهعِ
 -3حجن صیبد دسٍع علَم پبیِ ٍعذم استجبط ایي
دسٍع ثب وبسثشد آى دس علَم پضؿىی
 -4ؿٌبخت ًبوبفی اص ثیوبسیْب ٍ اٍلَیت ّبی
ثْذاؿتی دسػغح جبهعِ
ً -5جَد ثشًبهِ هؼتوش اسصیبثی ٍ تحلیل هٌغمی
ٍضع هَجَد جبهعِ
 -6عذم ثجبت ػیبػتّبی ثْذاؿت ٍ دسهبى وـَس
-7تخللی ٍ فَق تخللی ؿذى گشٍُ ّبی
آهَصؿی ٍ ون سًگ ؿذى دیذ ٍHolisticجبهعِ
ًگشدس آهَصؽ ٍ تحلیل هٌغمی ٍضع هَجَد جبهعِ

ًقاط قَت

ًقاط ضعف

 -1لحبػ آهَصؽ پبػخگَ دس ثشًبهِ ساّجشدی
هعبًٍت آهَصؿی داًـگبُ
ٍ-2جَد عشكِّبی هٌبػت آهَصؽ پبػخگَ دس
ثشخی هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی داًـگبُ
(هشاوضثْذاؿتی-دسهبًی ،اٍسطاًغ)....،
ٍ -3جَدٍاحذآهَصؽ پبػخگَ دسهشوض هغبلعبت
ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿىی داًـگبُ
ٍ -4جَد ثشًبهِّبی هذٍى تَاًوٌذػبصی ًؼجتب
هٌبػت اعضبی ّیبت علوی داًـگبُ
ّ -5وىبسی هٌبػت وبسوٌبى ثْذاؿتی-دسهبًی
داًـگبُ ثب وبسآهَصاى ٍوبسٍسصاى
-6عاللِ هٌذی تعذادی اص اعضبی ّیبت علوی
ثِ آهَصؽ پضؿىی پبػخگَ
ٍ -7جَد دثیشخبًِ آهَصؽ هذاٍم داًـگبُ
ثعٌَاى یىی اص ثبصٍّبی اجشایی آهَصؽ پبػخگَ

-1ضعف داًؾ اعضبی ّیبت علوی دس خلَف آهَصؽ
پبػخگَ
ً-2جَد ػیؼتن اًگیضؿی ٍ تـَیك ثشای جزة اػبتیذ ثشای
آهَصؽ دس عشكِ
-3استجبط ضعیف ٍ ًبّوبٌّگ ثیي ثخـْبی آهَصؿی ،
ثْذاؿتی ٍ دسهبًی داًـگبُ
-4تعذاد ون اعضبی ّیبت علوی  Generalistثشای آهَصؽ
داًـجَیبى دس عشكِ
ً -5ذاؿتي ًؾبست ٍاسصؿیبثی هؼتوشثشًبهِ ٍ فعبلیت ّبی
آهَصؽ دس عشكِ اعضبی ّیبت علوی
 -6عذم ٍجَد ثشًبهِ ٍ ػیبػتگضاسی داًـگبُ دسخلَف
حضَس دس عشكِ اػبتیذ
ٍ -7جَد ًگشؽ ضعیف هؼَلیي داًـگبُ ًؼجت ثِ آهَصؽ
پبػخگَ
 -8عذم ٍجَد ًیبصػٌجی هتذٍلَطیه هٌبػت دسهَسد
ًیبصّبی ثْذاؿتی اػتبى
 - 9تٌبػت اًذن آهَصؽ دس داًـگبُ ثب ًیبصّبی ثعذاص
فشاغت اص تحلیل داًـجَیبى
 -10تٌبػت ًؼجتب ضعیف سٍؿْبی اسصیبثی ثبؿیَُ ّبی
آهَصؿی عولی ٍ ًؾشی اػبتیذ
 -11عذم ّوؼَیی هَضَعبت آهَصؽ هذاٍم ثب ًیبصّب ٍ
اًتؾبسات جبهعِ

ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ثش هجٌبی آهَصؽ پبػخگَ

اػتبًذاسد ػبصی خذهبت هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی هجتٌتی ثتش

()S1O6( )S1O1

آهَصؽ پبػخگَ W3O1

استمبء ویفی ٍ ووی خذهبت ثْذاؿتتی دسهتبًی

تذٍیي ٍ اجشای هَاد آهَصؿی W9O6

()S2O5 ٍ S2O4( ٍ )S5O5 ٍ S5O4

ثؼتشػبصی ثشای آهَصؽ پبػخگَ دس جبهعِ W9O1,3,4

تْیِ هتَى آهَصؽ پضؿتىی پبػتخگَ (پضؿته

ایجبد صثبى هـتشن ثیي فعبلیتّبی آهَصؿی ٍ اسائِ خذهبت

عوَهی چِ ثبیذ یبد ثگیشد) S3O3

دس ػغح داًـگبُ W7O2,6
تجییي دلیك ؿشح ٍؽبیف هشاوض آهَصؿی دس ساػتبی آهَصؽ
پبػخگَ W6O2,3
تمَیت ٍاحذ آهَصؽ پبػخگَ W3O1

اسصؽ گزاسی ثیـتش ثِ اػبتیذی وتِ ثتب ثختؾ

ؽشفیت ػبصی ثشای آهَصؽ پبػخگَ W1T1

آهتتتَصؽ پبػتتتخگَ ّوىتتتبسی هتتتی وٌٌتتتذ.

ایجبد تٌبػت ثیي خذهبت آهَصؿی ٍ دسهبًی W4T7

S6T1,6,7
تذٍیي ثشًبهِ ٍ چـن اًذاص آهَصؽ پبػخگَ دس
ػغح داًـگبُ ٍ ٍاحذّبی آهَصؿی هشثَعِ
S1T1
،S3T5
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هطکالت استراتژیك (اصالحی)
•
•
•
•

•
•

سٍؿي ًجَدى هفبّین ،ػبختبس ٍ ساّجشدّبی هشتجظ ثب پبػخگَیی اجتوبعی دس آهَصؽ
ًجَد ثشًبهِ جبهع ٍ ػغح ثٌذی ؿذُ ثشای تحمك ساّجشدّبی پبػخگَیی اجتوبعی دس
آهَصؽ
عذم تذٍیي یب تلَیت ؿبخقّب ٍ ػغَح پبػخگَیی اجتوبعی دس حَصُّبی هختلف
داًـگبُ علَم پضؿىی
فشاّن ًجَدى اهىبًبت ٍ الضاهبت هٌبػت هَسد ًیبص ثشًبهِ ؿبهل:
 پبییي ثَدى اًگیضُ ّیأت علوی ٍ ًگشؽ ًبهٌبػت ثِ ثشًبهِّبی آهَصؽ
پبػخگَ
 ووجَد اعتجبسات ٍیظُ ثشًبهِ پبػخگَ
 ووجَد هٌبثع ( ًیشٍی اًؼبًی هتخلق ،فضبّبی فیضیىی ٍ تجْیضات)
... 
عذم اػتوشاس ٍ فشاص ٍ ًـیتّبی هذیشیتی دس تَجِ ٍ تٍػعِ پبػخگَیی اجتوبعی
اػتفبدُ ًىشدى ثْیٌِ اص فشكت یب ثؼتش ادغبم ػبصهبًی ثیي ًؾبم آهَصؿی ٍ ًؾبم ػالهت
دس داًـگبُ علَم پضؿىی

اّذاف راّبردي براساس برًاهِ راّبردي آهَزش علَم پسضکی پاسخگَ در ایراى
•
•
•
•
•
•
•

ثبصًگشی ثشًبهِ ّبی آهَصؿی ثب تأویذ ثش عَاهل هْن تأثیش گزاس ثش ػالهت افشاد ٍ جَاهع
ثِ هٌؾَس آهبدگی داًـجَیبى دس هذیشیت ػالهت ثِ ٍیظُ دس ثیوبسی ّبی هضهي
هـبسوت فعبل ًؾبم آهَصؿی ٍ ًؾبم عشضِ خذهبت دسؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی ًیبصّبی جبهعِ
ٍ تعییي الَیتّب
تَػعِ ثشًبهِ تَاًوٌذػبصی اعضبی ّیأت علوی دس خلَف آهَصؽ پبػخگَ
حضَس ًؾبم آهَصؿی دس ولیِ ػغَح ًؾبم اسائِ خذهبت ػالهت
هـبسوت ًؾبم آهَصؿی دس اكالح ًؾبم اسائِ خذهبت ،اسائِ ًَآٍسیّب دس اسائِ خذهبت ثِ
هٌؾَس تأهیي ًیبصّب
اكالح اػتشاتظیّبی آهَصؿی
تَػعِ پظٍّؾّبی وبسثشدی ثش اػبع ًیبصّبی جبهعِ ٍ ایجبد تعبدل ثیي پظٍّؾ ّبی
علَم پبیِ ،ثبلیٌی ٍ پظٍّؾ ّبی هشثَط ثِ ثشسػی ًیبص ّبی جبهعِ ٍ استمبء ػالهت
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راّبردّا
 S1بسترسازي ٍ فراّن کردى ساختار ٍ اهکاًات ()W9 O1,3,4
 S2تذٍیي برًاهِ جاهع آهَزش پاسخگَ ()S3 T5 ٍ S1 T1( ٍ )S1 O1,6
 S3تَاًوٌذسازي اعضاي ّیات علوی ،هذیراى ،کارکٌاى ٍ داًطجَیاى ()W1 T1
 S4استاًذارد سازي (ًْادیٌِ سازي) آهَزش پاسخگَ )(W4 T7 ٍ W3O1
 S5پایص ،ارزضیابی ٍ ارتقاي هستور )(S6 T1,6,7 ٍ W10O5

اّذاف کلی
 S1 G1 )1تقَیت ٍاحذ آهَزش پاسخگَ
ًْ S1 G2 )2ادیٌِ کردى آهَزش پاسخگَ در ضَراي آهَزش داًطگاُ
 S1 G3 )3ایجاد زباى هطترک پیراهَى پاسخگَیی اجتواعی بیي فعالیتّاي آهَزضی ٍ ارائِ
خذهات در سطح داًطگاُ
 S2 G1 )4تذٍیي برًاهِ ٍ چطن اًذاز آهَزش پاسخگَ در سطح داًطگاُ ٍ ٍاحذّاي آهَزضی
هربَطِ
 S2 G2 )5فعالسازي یا اجاد گرٍُّا ٍ ٍاحذّاي آهَزش در جاهعِ در سطح داًطکذُّا
 S2 G3 )6بازًگري ٍ تذٍیي برًاهِّاي آهَزضی با رٍیکرد پاسخگَیی (ّوکاري با گرٍُّااي
آهَزضی ٍ داًطکذُّا در بازًگري برًاهِّاي آهَزضی هبتٌی بر آهَزش پاسخگَ)
 S2 G4 )7تقَیت هطارکت ًظام آهَزضی در اصالح ًظام ارائِ خذهات ،ارائِ ًَآٍريّا در ارائِ
خذهات بِ هٌظَر تأهیي ًیازّا
 S3 G1 )8ارتقاي داًصً ،گرش ٍ عولکرد اعضاي ّیات علوی ،هذیراى ،کارکٌاى ٍ
داًطجَیاى
 S4 G1 )9ایجاد تٌاسب ٍ ارتقاي کیفیت هراقبت ٍ آهَزش در عرصِّاي سرپایی ،بساتري ٍ
بْذاضتی
 S4 G2 )11ارتقاي راّبردّاي هٌاسب آهَزضی هاًٌذ آهَزش در جاهعِ در عرصِّاي هختلف
آهَزش علَم پسضکی
 S5 G1 )11اًجام ارزضیابی داًطکذُ ،گرٍُ آهَزضی ٍ اساتیذ با استفادُ از ضاخصّا ٍ ابسار
پاسخگَیی اجتواعی
 S5 G2 )12تَسعِ پژٍّصّا ٍ ارزضیابی آهَزضی بر اساس ًیازّاي جاهعِ
 S5 G3 )13استفادُ از رٍشّاي هٌاسب ارزیابی داًطجَ در راستاي پاسخگَیی اجتواعی
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اّذاف کلی ٍ اختصاصی( :جذیذ )94/12/11
 S1 G1 )1تقَیت ٍاحذ آهَزش پاسخگَ
 )aتمَیت جبیگبُ ٍ ًیشٍی اًؼبًی ٍاحذ پبػخگَ دس هشوض هغبلعبت ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿىی تب
ؿْشیَس 1395
فعبلػبصی وویتِ ّوبٌّگی آهَصؽ دس عشكِ تب ؿْشیَس 1395
 )b
 )cپبیؾ ٍ استمبی هؼتوش یبدگیشی دس عشكِ داًـجَیبى دس داًـىذُّبی هختلف اص ؿْشیَسهبُ
1395
ًْ S1 G2 )2ادیٌِ کردى آهَزش پاسخگَ در ضَراي آهَزش داًطگاُ
 )dثبصًگشی ؿیَُ ثشگضاسی جلؼبت ؿَسای آهَصؽ داًـگبُ ثش اػبع ًیبصّبی هذیشیت اجشایی ٍ
هذیشیت تَػعِ آهَصؽ تب ؿْشیَس 1395
 )eتحلیل ٍضعیت آهَصؽ پبػخگَ ٍ عشح هٌؾن ًیبصّب ٍ اٍلَیتّبی هشتجظ دس ؿَسای آهَصؽ
داًـگبُ ٍ دس وویتِ آهَصؽ دس عشكِ اص ؿْشیَس 1395
 S1 G3 )3ایجاد زباى هطتارک پیراهَى پاسخگاَیی اجتواعی بیي فعالیتّاي آهَزضای ٍ ارائِ
خذهات در سطح داًطگاُ
 )fثشگضاسی  2وبسگبُ یب ػویٌبس ّناًذیـی دس هَسد آهَصؽ پبػخگَ دس ػغح داًـگبُ تب پبیبى
ػبل 1395
 )gثشگضاسی  1وبسگبُ یب ػویٌبس ّناًذیـی دس هَسد آهَصؽ پبػخگَ دس ػغح ّش هعبًٍت
داًـگبُ تب ؿْشیَس 1396
 )hثشگضاسی  1وبسگبُ یب ػویٌبس ّناًذیـی دس هَسد آهَصؽ پبػخگَ دس ػغح ّش داًـىذُ تب
ؿْشیَس 1396
 S2 G1 )4تذٍیي برًاهِ ٍ چطن اًذاز آهَزش پاسخگَ در سطح داًطاگاُ ٍ ٍاحاذّاي آهَزضای
هربَطِ
 )iتذٍیي ثشًبهِ ٍ چـن اًذاص آهَصؽ پبػخگَ دس ػغح داًـگبُ تب پبیبى ػبل 1395
 )jثبصًگشی ثشًبهِّبی ساّجشدی گشٍُّبی آهَصؿی دس ساػتبی پبػخگَیی اجتوبعی تب ؿْشیَس
1396
 S2G2 )5فعال سازي یا ایجاد گرٍُّا یا ٍاحذّاي آهَزش در جاهعِ در سطح داًطکذُّا
 )kاستمبی ًمؾ گشٍُ یب ٍاحذ آهَصؽ دس جبهعِ دس ٍاحذ تَػعِ آهَصؽ داًـىذُ دس عَل ػبل
1396
 )lتـىیل جلؼبت اختلبكی پیشاهَى آهَصؽ پبػخگَ دس ٍاحذ تَػعِ آهَصؽ داًـىذُ ّش ػِ
هبُ یىجبس اص ػبل  1396دس عَل ثشًبهِ
 S2 G3 )6بازًگري ٍ تذٍیي برًاهِّاي آهَزضی با رٍیکرد پاسخگَیی (ّوکااري باا گارٍُّااي
آهَزضی ٍ داًطکذُّا در بازًگري برًاهِّاي آهَزضی هبتٌی بر آهَزش پاسخگَ)
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 )mثشگضاسی ًـؼتّبی آهَصؿی دس صهیٌِ ثبصًگشی ٍ تذٍیي اّذاف ثشاػبع ؿبخقّبی
پبػخگَیی اجتوبعی
ّ )nوىبسی ثب دفبتش تَػعِ ٍ گشٍُّبی آهَصؿی ثشای ثبصًگشی دٍسُای ثشًبهِّب
 S2 G4 )7تقَیت هطارکت ًظام آهَزضی در اصالح ًظام ارائِ خذهات ،ارائِ ًَآٍريّاا در ارائاِ
خذهات بِ هٌظَر تأهیي ًیازّا
 )oفشاّن ًوَدى ػبص ٍ وبس ٍ هحیظ هـبسوتی ثشای تعبهل گشٍُّبی آهَصؿی ثب ػغَح اسائِ
خذهبت دس عی ثشًبهِ
 S3 G1 )8ارتقاي داًصً ،گرش ٍ عولکرد اعضاي ّیات علوی ،هذیراى ،کارکٌاى ٍ داًطجَیاى
 )pتذٍیي ٍ اجشای  2وبسگبُ آهَصؿی پبػخگَیی آهَصؿی ثشای اعضبی دفبتش تَػعِ آهَصؽ
داًـىذُّب ٍ هذیشاى گشٍُّبی آهَصؽ دس جبهعِ دس ؿـوبِّ اٍل ػبل 1396
 )qپیگیشی اجشای وبسگبُّبی آهَصؽ پبػخگَ ثشای اعضبی ّیئت علوی تَػظ دفبتش تَػعِ
آهَصؽ داًـىذُّب ٍ هذیشاى گشٍُّبی آهَصؽ دس جبهعِ دس ّش ػبل اص ثشًبهِ حذالل ثشای
 30دسكذ اػبتیذ
 )rتذٍیي ٍ اجشای  2وبسگبُ آهَصؿی پبػخگَیی آهَصؿی ثشای هذیشاى ٍ وبسؿٌبػبى هشتجظ ثب
آهَصؽ دس عشكِ داًـجَ دس هعبًٍتّبی داًـگبُ دس ؿـوبِّ اٍل ػبل 1396
 )sلحبػ ًوَدى ؿبخقّبی پبػخگَیی دس اسصؿیبثی اعضبی ّیئت علوی تب پبیبى ػبل 1396
 )tتشغیت حضَس اعضبی ّیئت علوی دس هشاوض اسائِ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی حذالل ثِ هیضاى
یىجبس دس هبُ دس عی ثشًبهِ
 )1تـَیك اعضبی ّیئت علوی اص هٌؾش آهَصؽ پبػخگَ ثغَس ػبالًِ
 )2ثشلشاسی اهتیبص هٌبػت ثشای اًتخبة فشایٌذّبی ثشتش آهَصؿی ثب سٍیىشد آهَصؽ
پبػخگَ دس جـٌَاسُ ؿْیذ هغْشی
 S4 G1 )9ایجاد تٌاسب ٍ ارتقاي کیفیت هراقبت ٍ آهَزش در عرصاِّااي سارپایی ،بساتري ٍ
بْذاضتی
 )uثشسػی ؿشح ٍؽبیف ٍ عولىشد هشاوض آهَصؽ دس عشكِ اص هٌؾش آهَصؽ پبػخگَ تب پبیبى
ػبل 1396
 )vثبصًگشی ٍ استمبی ؿشح ٍؽبیف ٍ وبسایی هشاوض آهَصؽ دس عشكِ دس جْت آهَصؽ پبػخگَ
تب پبیبى ػبل 1397
 )wپبیؾ ٍ ًؾبست هؼتوش ثشای حفؼ ٍ استمبی ویفیت خذهبت ٍ آهَصؽ دس عشكِّبی هختلف
آهَصؿی دس سؿتِّب ٍ همبعع داًـگبُ
 )xووه ثِ ًْبدیٌِ وشدى فشٌّگ استمبی هؼتوش ویفیت خذهبت دس هشاوض آهَصؿی دسهبًی دس
عَل ثشًبهِ
 )yووه ثِ ًْبدیٌِ وشدى فشٌّگ استمبی هؼتوش ویفیت خذهبت دس هشاوض ثْذاؿتی دسهبًی دس
عَل ثشًبهِ
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 S4 G2 )11ارتقاي راّبردّاي هٌاسب آهَزضی ( )SPICESهاًٌذ آهَزش در جاهعِ در عرصِّااي
هختلف آهَزش علَم پسضکی
 )zثبصًگشی آهَصؽ دس جبهعِ ٍ عشكِّبی آهَصؽ ػشپبیی ٍ ًؾبم ػالهت
 S5 G1 )11اًجام ارزضیابی داًطکذُ ٍ عرصِّاي آهَزضای باا اساتفادُ از ضااخصّاا ٍ اباسار
پاسخگَیی اجتواعی
 .aaتذٍیي هعیبسّب ٍ ؿبخقّبی اسصیبثی هجتٌی ثش سٍیىشد پبػخگَیی اجتوبعی
 .bbعشاحی ٍ سٍاى ػٌجی اثضاس اسصیبثی هجتٌی ثش سٍیىشد پبػخگَیی اجتوبعی هتٌبػت ثب
ػٌجؾ هعیبسّب
 .ccاًجبم اسصیبثی ٍ تحلیل هجتٌی ثش سٍیىشد پبػخگَیی اجتوبعی
 S5 G2 )12تَسعِ پژٍّصّا ٍ ارزضیابی آهَزضی بر اساس ًیازّاي جاهعِ
.dd
 S5 G3 )13استفادُ از رٍشّاي هٌاسب ارزیابی داًطجَ در راستاي پاسخگَیی اجتواعی
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وبم ياحد  :مرکس مطبلعبت ي تًسعٍ آمًزش علًم پسشکی

َدف کلی  :1تمَیت ٍاحذ آهَصؽ پبػخگَ
َدف اختصبصی  :1تمَیت ًیشٍی اًؼبًی ٍاحذ پبػخگَ دس هشوض هغبلعبت ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿىی تب ؿْشیَس 1395
استراتژی  :ثؼتشػبصی ٍ فشاّن وشدى ػبختبس ٍ اهىبًبت
تبریخ تديیه

ردیف

بروبمٍ عملیبتی ياحد ٍ :احذ آهَزش پاسخگَ

کد سىد :
شبخص َبی ارزیببی

وحًٌ جمع آيری دادٌ َب

تـىیل جلؼِ

هؼتٌذات جلؼِ

2

پیطٌْاد اعضاي ٍاحذ آهَزش پاسخگَ

اعضبی پیـٌْبدی

هؼتٌذات جلؼِ

3

صذٍر ابالغ اعضاي ٍاحذ آهَزش پاسخگَ

اثالغ كبدس ؿذُ ثشای اعضب

هؼتٌذات /اثالغ ّب

تـىیل جلؼِ

هؼتٌذات جلؼِ/
كَستجلؼِ

1

4
5
6
7
8

فعبلیت

تبریخ ببزوگری :

تطکیل جلسِ ّواٌّگی با هذیر هرکس هطالعات ٍ تَسعِ
آهَزش پسضکی

تطکیل جلسِ ّواٌّگی ٍاحذ پاسخگَ

مسئًل اوجبم کبر

مىببع مًرد ویبز

زمبن شريع

زمبن پبیبن

میسان پیشرفت بروبمٍ

ثشًبهِ ساّجشدی آهَصؽ پبػخگَ هشوض هغبلعبت ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿىی داًـگبُ علَم پضؿىی تجشیض ٍیشایؾ  95/1/31ف 9

وبم ياحد  :مرکس مطبلعبت ي تًسعٍ آمًزش علًم پسشکی

َدف کلی  :1تمَیت ٍاحذ آهَصؽ پبػخگَ
َدف اختصبصی ًْ :2بدیٌِ وشدى جبیگبُ ٍاحذ پبػخگَ دس هشوض هغبلعبت ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿىی تب ؿْشیَس 1395
استراتژی  :ثؼتشػبصی ٍ فشاّن وشدى ػبختبس ٍ اهىبًبت
تبریخ تديیه

ردیف

بروبمٍ عملیبتی ياحد ٍ :احذ آهَزش پاسخگَ

کد سىد :
شبخص َبی ارزیببی

وحًٌ جمع آيری دادٌ َب

تـىیل جلؼِ

هؼتٌذات جلؼِ

2

تعییي هحل استقرار ٍاحذ آهَزش پاسخگَ

هحل تعییي ؿذُ

هؼتٌذات

3

بررسی چارت تطکیالتی ٍاحذ آهَزش پاسخگَ

تـىیل جلؼِ

هؼتٌذات

4

پیطٌْاد جْت رفع ًقایص هَجَد

تـىیل جلؼِ

هؼتٌذات  /هىبتجبت

1

5
6
7
8

فعبلیت

تبریخ ببزوگری :

تطکیل جلسِ ّواٌّگی با هذیر هرکس هطالعات ٍ تَسعِ
آهَزش پسضکی

مسئًل اوجبم کبر

مىببع مًرد ویبز

زمبن شريع

زمبن پبیبن

میسان پیشرفت بروبمٍ

ثشًبهِ ساّجشدی آهَصؽ پبػخگَ هشوض هغبلعبت ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿىی داًـگبُ علَم پضؿىی تجشیض ٍیشایؾ  95/1/31ف 10

وبم ياحد  :مرکس مطبلعبت ي تًسعٍ آمًزش علًم پسشکی

َدف کلی  :1تمَیت ٍاحذ آهَصؽ پبػخگَ
َدف اختصبصی  :3تـىیل جلؼبت هٌؾن ٍاحذ پبػخگَ دس هشوض هغبلعبت هبّبًِ یىجبس اص ؿْشیَسهبُ 1395
استراتژی  :ثؼتشػبصی ٍ فشاّن وشدى ػبختبس ٍ اهىبًبت
تبریخ تديیه

بروبمٍ عملیبتی ياحد ٍ :احذ آهَزش پاسخگَ

تبریخ ببزوگری :

کد سىد :

ردیف

فعبلیت

مسئًل اوجبم کبر

1

تذٍیي برًاهِ زهاًبٌذي جلسات ٍاحذ آهَزش پاسخگَ

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

ثشًبهِ صهبًجٌذی تذٍیي ؿذُ

2

تذٍیي ضرح ٍظایف اعضاي ٍاحذ پاسخگَ

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

ؿشح ٍؽبیف تذٍیي ؿذُ

هؼتٌذات

3

پیگیري هصَبات ٍ ٍظایف

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

هیضاى پیگیشی هلَثبت

هؼتٌذات

4
5
6
7
8

مىببع مًرد ویبز

زمبن شريع

زمبن پبیبن

شبخص َبی ارزیببی

وحًٌ جمع آيری دادٌ َب

هؼتٌذات

میسان پیشرفت بروبمٍ

ثشًبهِ ساّجشدی آهَصؽ پبػخگَ هشوض هغبلعبت ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿىی داًـگبُ علَم پضؿىی تجشیض ٍیشایؾ  95/1/31ف 11

وبم ياحد  :مرکس مطبلعبت ي تًسعٍ آمًزش علًم پسشکی

َدف کلی  :2ثبصًگشی ٍ ًْبدیٌِ وشدى ؿَسای آهَصؽ پبػخگَ
َدف اختصبصی  :1ثبصًگشی دس اعضب ٍ ًْبدیٌِ وشدى ؿَسای آهَصؽ پبػخگَ تب ؿْشیَس 1395
استراتژی :ثؼتشػبصی ٍ فشاّن وشدى ػبختبس ٍ اهىبًبت
تبریخ تديیه

ردیف

بروبمٍ عملیبتی ياحد ٍ :احذ آهَزش پاسخگَ

تبریخ ببزوگری :

کد سىد :

فعبلیت

مسئًل اوجبم کبر

تطکیل جلسِ با هذیر هرکس هطالعات ٍ تَسعِ آهَزش

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

تـىیل جلؼِ

هذیش هشوض هغبلعبت

ثشًبهِ اسائِ ؿذُ

هؼتٌذات جلؼِ ؿَسا

تصَیب برًاهِ راّبردي آهَزش پاسخگَ در ضَراي

هعبٍى آهَصؿی/
ؿَسای داًـگبُ

ثشًبهِ تلَیت ؿذُ

هؼتٌذات جلؼِ ؿَسا

4

پیطٌْاد اعضاي ضَراي آهَزش پاسخگَي داًطگاُ

هذیش هشوض هغبلعبت

اػبهی اعضبی پیـٌْبدی

هؼتٌذات جلؼِ

5

درخَاست صذٍر ابالغ اعضاي پیطٌْادي

هذیش هشوض هغبلعبت

اثالغ كبدس ؿذُ ثشای اعضب

هؼتٌذات /اثالغ ّب

1
2
3

6
7
8

پسضکی
ارائِ برًاهِ راّبردي تْیِ ضذُ آهَزش پاسخگَ بِ ضَراي
(آهَزضی) داًطگاُ
داًطگاُ

مىببع مًرد ویبز

زمبن شريع

زمبن پبیبن

شبخص َبی ارزیببی

وحًٌ جمع آيری دادٌ َب

هؼتٌذات جلؼِ

میسان پیشرفت بروبمٍ

ثشًبهِ ساّجشدی آهَصؽ پبػخگَ هشوض هغبلعبت ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿىی داًـگبُ علَم پضؿىی تجشیض ٍیشایؾ  95/1/31ف 12

وبم ياحد  :مرکس مطبلعبت ي تًسعٍ آمًزش علًم پسشکی

َدف کلی  :2ثبصًگشی ٍ ًْبدیٌِ وشدى ؿَسای آهَصؽ پبػخگَ
َدف اختصبصی  :2تـىیل هٌؾن جلؼبت ؿَسای آهَصؽ پبػخگَ اثتذا ثلَست ػِ هبِّ اص ؿْشیَس  1395تب ؿْشیَس  ٍ 1396ػپغ ؿـوبِّ
استراتژی :ثؼتشػبصی ٍ فشاّن وشدى ػبختبس ٍ اهىبًبت
تبریخ تديیه

بروبمٍ عملیبتی ياحد ٍ :احذ آهَزش پاسخگَ

تبریخ ببزوگری :

کد سىد :

ردیف

فعبلیت

مسئًل اوجبم کبر

1

پیگیري ابالغ اعضاي ضَراي آهَزش پاسخگَ داًطگاُ

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

اًجبم پیگیشی

2

صذٍر ًاهِ دعَت جْت ضرکت در اٍلیي جلسِ

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

ًبهِ

هؼتٌذات /هىبتجبت

3

تطکیل اٍلیي جلسِ

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

ثشگضاسی جلؼِ

هؼتٌذات جلؼِ

4

تذٍیي برًاهِ جلسات ضَراي آهَزش پاسخگَ

اعضبی ؿَسا

ثشًبهِ تذٍیي ؿذُ

هؼتٌذات جلؼِ

بازبیٌی ٍ تصَیب ًْایی برًاهِ راّبردي ٍ عولیاتی آهَزش

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

ثشًبهِ ًْبیی ؿذُ

هؼتٌذات جلؼِ

5
6
7
8

پاسخگَ

مىببع مًرد ویبز

زمبن شريع

زمبن پبیبن

شبخص َبی ارزیببی

وحًٌ جمع آيری دادٌ َب

هؼتٌذات /هىبتجبت

میسان پیشرفت بروبمٍ

ثشًبهِ ساّجشدی آهَصؽ پبػخگَ هشوض هغبلعبت ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿىی داًـگبُ علَم پضؿىی تجشیض ٍیشایؾ  95/1/31ف 13

وبم ياحد  :مرکس مطبلعبت ي تًسعٍ آمًزش علًم پسشکی

َدف کلی  :3ایجبد صثبى هـتشن ثیي فعبلیتّبی آهَصؿی ٍ اسائِ خذهبت دس ػغح داًـگبُ
َدف اختصبصی  :1ثشگضاسی  2وبسگبُ یب ػویٌبس ّناًذیـی دس هَسد آهَصؽ پبػخگَ دس ػغح داًـگبُ تب پبیبى ػبل 1395
استراتژی :ثؼتشػبصی ٍ فشاّن وشدى ػبختبس ٍ اهىبًبت
تبریخ تديیه

ردیف

بروبمٍ عملیبتی ياحد ٍ :احذ آهَزش پاسخگَ

تبریخ ببزوگری :

کد سىد :

فعبلیت

مسئًل اوجبم کبر

تذٍیي برًاهِ کارگاُ یا سویٌار ّن اًذیطی آهَزش

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

ثشًبهِ تذٍیي ؿذُ

2

تعییي اّذاف برگساري کارگاُ یا سویٌار ّن اًذیطی

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

اّذاف تعییي ؿذُ

هؼتٌذات

3

تعییي افراد ضرکت کٌٌذُ در کارگاُ یا سویٌار

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

لیؼت افشاد

هؼتٌذات

4

تعییي زهاى برگساري کارگاُ یا سویٌار

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

صهبى تعییي ؿذُ

هؼتٌذات

5

تعییي سخٌراًاى ٍ تسْیل کٌٌذگاى کارگاُ یا سویٌار

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

ػخٌشاًبى هـخق ؿذُ

هؼتٌذات

6

صذٍر دعَتٌاهِ براي ضرکت کٌٌذگاى ٍ سخٌراًاى

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

دعَتٌبهِ كبدس ؿذُ

هؼتٌذات

7

تْیِ فضاي هٌاسب براي کارگاُ یا سویٌار

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

فضبی هـخق ؿذُ

هؼتٌذات

8

تْیِ اهکاًات ٍ هلسٍهات کارگاُ یا سویٌار

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

اهىبًبت ٍ هلضٍهبت تْیِ ؿذُ

هؼتٌذات

9

برگساري کارگاُ یا سویٌار

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

ثشگضاسی ػویٌبس

هؼتٌذات

11

ارزضیابی برًاهِ

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

تعذاد ٍ ًتبیج اسصؿیبثی

هؼتٌذات

1

پاسخگَ

مىببع مًرد ویبز

زمبن شريع

زمبن پبیبن

شبخص َبی ارزیببی

وحًٌ جمع آيری دادٌ َب

هؼتٌذات

میسان پیشرفت بروبمٍ

ثشًبهِ ساّجشدی آهَصؽ پبػخگَ هشوض هغبلعبت ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿىی داًـگبُ علَم پضؿىی تجشیض ٍیشایؾ  95/1/31ف 14
وبم ياحد  :مرکس مطبلعبت ي تًسعٍ آمًزش علًم پسشکی

َدف کلی  :4تذٍیي ثشًبهِ ٍ چـن اًذاص آهَصؽ پبػخگَ دس ػغح داًـگبُ ٍ ٍاحذّبی آهَصؿی هشثَعِ
َدف اختصبصی  :1تذٍیي ثشًبهِ ٍ چـن اًذاص آهَصؽ پبػخگَ دس ػغح داًـگبُ تب پبیبى ػبل 1395
استراتژی :تذٍیي ثشًبهِ جبهع آهَصؽ پبػخگَ
تبریخ تديیه

بروبمٍ عملیبتی ياحد ٍ :احذ آهَزش پاسخگَ

تبریخ ببزوگری :

کد سىد :

ردیف

فعبلیت

مسئًل اوجبم کبر

1

تذٍیي اٍلیِ برًاهِ آهَزش پاسخگَ در سطح داًطگاُ

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

ثشًبهِ تذٍیي ؿذُ

2

ارائِ برًاهِ راّبردي در ٍاحذ آهَزش پاسخگَ ٍ تصَیب آى

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

اسائِ ثشًبهِ

هؼتٌذات /كَستجلؼبت

3

ارائِ برًاهِ راّبردي در ضَراي آهَزش پاسخگَ

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

اسائِ ثشًبهِ

هؼتٌذات /كَستجلؼبت

4

تطکیل جلسات گرٍّی هتورکس

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

جلؼبت ثشگضاس ؿذُ

هؼتٌذات جلؼبت

5

تصَیب برًاهِ راّبردي در ضَراي آهَزش پاسخگَ

هؼئَل ٍاحذ آهَصؽ
پبػخگَ

ثشًبهِ تلَیت ؿذُ

هؼتٌذات /كَستجلؼبت

هذیش هشوض هغبلعبت

ثشًبهِ اسائِ ؿذُ

6
7
8

ارائِ برًاهِ تصَیب ضذُ در ضَراي آهَزش پاسخگَ بِ
ضَراي داًطگاُ ٍ پیگیري تصَیب آى

مىببع مًرد ویبز

زمبن شريع

زمبن پبیبن

شبخص َبی ارزیببی

وحًٌ جمع آيری دادٌ َب

هؼتٌذات

هؼتٌذات

میسان پیشرفت بروبمٍ

ثشًبهِ ساّجشدی آهَصؽ پبػخگَ هشوض هغبلعبت ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿىی داًـگبُ علَم پضؿىی تجشیض ٍیشایؾ  95/1/31ف 15

سًٍذ اجشایی ثشًبهِ ساّجشدی
تشکیل جلسِ ّن اًذیشی کارگرٍُ آهَزش پاسخگَ ٍ پیشٌْاد تشکیل شَرای (آهَزشی) داًشگاُ
(هعاٍى آهَزشی داًشگاُ ،هذیر هرکس هطالعات ،هعاٍى هرکس ،اعضای ّیات علوی گرٍُ آهَزش پسشکی)

هالقات با هعاًٍیي داًشگاُ ٍ تَجیِ آًْا در خصَص آهَزش پاسخگَ قبل از جلسِ شَرا

تشکیل شَرای داًشگاُ با هحَریت آهَزش پاسخگَ

تکلیف بِ توام هعاًٍتّای داًشگاُ ٍ داًشکذُّا
برای تذٍیي برًاهِ آهَزش پاسخگَ یا هشارکت در تذٍیي آى
تشکیل یا فعالسازی کویتِّای آهَزش پاسخگَ در
هعاًٍتّای داًشگاُ ٍ داًشکذُّا ()EDO
تشکیل کارگرٍُ آهَزش پاسخگَ در داًشگاُ (هرکس هطالعات) با حضَر
کویتِّای هعاًٍتّای داًشگاُ ٍ داًشکذُّا
تعییي اّذاف آهَزش پاسخگَ در داًشگاُ ٍ زیرهجوَعِّای آى

تذٍیي راّکارّا ٍ برًاهِ راّبردی آهَزش پاسخگَ در داًشگاُ ٍ زیرهجوَعِّای آى

تذٍیي برًاهِ عولیاتی آهَزش پاسخگَ در داًشگاُ ٍ زیرهجوَعِّای آى ٍ اجرایی کردى آى

ًظارت ٍ ارزشیابی برًاهِ
خَد ارزیابی ٍ ارزیابی داًشگاّی

ثشًبهِ ساّجشدی آهَصؽ پبػخگَ هشوض هغبلعبت ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿىی داًـگبُ علَم پضؿىی تجشیض ٍیشایؾ  95/1/31ف 16

ٍؽبیف ٍاحذّبی هختلف دس ساػتبی آهَصؽ پبػخگَ
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

اًجبم ًیبصػٌجی ،تجضیِ ٍ تحلیل ٍ تذٍیي (اعالم) ًیبصّبی هشتجظ ثب ػالهتی
تذٍیي وَسیىَلَمّب ٍ ثشًبهِّبی آهَصؿی هتٌبػت ثب ًیبصّبی ػالهتی
تعییي اػتبًذاسدّبی الصم ثشای عشكِّبی هختلف آهَصؿی هَسد ًیبص
فشاّن ًوَدى عشكِّبی آهَصؿی هٌبػت ثشای حضَس ٍ آهَصؽ داًـجَیبى
تبهیي هٌبثع الصم ثشای فشاّن ػبصی عشكِّب
آهَصؽ ویفی هجتٌی ثش وَسیىَلَمّبی ثبصًگشی ؿذُ
اسصؿیبثی داًـجَیبى هجتٌی ثش داًؾ ٍ هْبستّبی الصم حشفِای هجتٌی ثشًیبصّبی ػالهتی
(وَسیىَلَم ثبصًگشی ؿذُ)

