نام سازمان يا
اداره

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين -مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

عنوان خدمت

بسته اعتبار بخشی موسسات
نشاني جغرافيايي

آدرس و نحوه
دسترسي مردم
براي دريافت
خدمات

قزوين-بلوار شهيد باهنر ،کد پستي  ، 11331791133مجتمع پرديس دانشگاه علوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين – طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه

نشاني پست
الكترونيك
نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و
گويا
نشاني پست صوتي
واحد ارائه کننده
خدمت

edc@qums.ac.ir
http://vce.qums.ac.ir
320-66663333-4
داخلي 2364
--مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

ارتباط دستگاه
ارائه دهنده خدمت
با ساير دستگاه ها دانشكده ها  ،معاونت پژوهشي ،معاونت توسعه و معاونت فرهنگي
در جهت انجام
خدمت
فهرست مدارك
-----

لازم جهت دريافت
خدمت
فرم هاي مورد نياز
براي انجام خدمت

استانداردهای اعتبار بخشي موسسه ای دانشگاههای علوم پزشكي

هزينه هاي مربوط
به انجام خدمت و
---

چگونگي پرداخت
آن توسط خدمت
گيرنده
قوانين و مقررات
مربوط به ارايه
خدمت
مدت زمان لازم
جهت انجام
خدمت توسط

شش ماه

دانشگاه
شرح مختصر

الف) شرح وظایف کارشناس بسته اعتبار بخشی موسسه ای در خصوص خود ارزیابی
 -ارسال فایل استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای برای دانشکده ها و معاونت ها جهت خود ارزیاب وآموزش کارشناسان

مراحل روش ارائه

-

ارتباط مستمر با کارشناسان  EDUو راهنمایی آن ها جهت جمع آوری مستندات مربوط

خدمت

-

-بررسی مستندات خودارزیابی دانشکده ها

-

انجام مکاتبات و هماهنگی جهت بازدید اعضای تیم ارزیاب بمنظور ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی از دانشکده ها و
معاونت ها

-

همراهی تیم ارزیاب بمنظور ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی

-

تهیه گزارش(بیان نقاط ضعف و قدرت) و خبر از بازدید دانشکده ها و معاونت ها

-

برگزاری جلسات تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص رفع چالش ها

-

ارائه بازخورد خود ارزیابی به کارشناسان مربوطه جهت رفع نواقص

-

بازدید مجدد از دانشکده ها و معاونت ها بمنظور رفع نواقص خود ارزیابی

-

تهیه گزارش بازدید و بیان نقاط قوت و ضعف دانشکده ها و معاونت ها

-

ارائه بازخورد خود ارزیابی به مسئول بسته و مدیر مرکز مطالعات و مسئولین مربوطه
ب) ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی

-

هماهنگی و انجام مکاتبات لازم جهت حضور ارزیابان بیرونی برای نظارت بر اهداف اعتبار بخش ی موسسه ای :
 هماهنگی با مسئولین جهت حضور ارزیابان بیرونی
 هماهنگی تردد ارزیابان
 هماهنگی جهت اسکان ارزیابان (پذیرایی شام  ،ناهار،صبحانه و )...

-

حضور و هماهنگی جلسه با مسئولین دانشگاه جهت تدوین برنامه حضور ارزیابان

-

حضور و هماهنگی جلسه با مسئولین دانشگاه و ارزیابان بیرونی جهت بازدید و معرفی اعضا و برنامه ریزی جهت بازدید

-

همراهی ارزیابان جهت ارزیابی و اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه

-

حضور و هماهنگی جلسه ارائه بازخورد ارزیابان به مسئولین دانشگاه

-

تهیه صورتجلسات مربوط به کلیه جلسات

-

تهیه گزارش و خبر مربوط به بازدید

-

مکاتبه و ارائه بازخورد به مسئولین مربوطه

-

ارائه مستندات و بازخورد ارزیابان به کلان منطقه و وزارت خانه متبوع

-

برگزاری جلسه بازخورد ارزیابان به کارشناسان  EDUمراکز آموزشی درمانی

شروع

نمودار گزارش كار
و زمانبندي اجراي

ارسال فايل استانداردهای اعتباربخشي موسسه ای (برای دانشكده ها و معاونت ها)

هر مرحله

انجام خودارزيابي توسط دانشكده ها و معاونت ها

برگزاری جلسه و مرور مستندات خودارزيابي در کميته خود ارزيابي

تهيه گزارش خود ارزيابي
ارسال گزارش و رفع
نواقص توسط
دانشكدهها و معاونتها

بله

خير
تكميل است

تشكيل تيم ارزياب بمنظور ارزيابي بيروني درون دانشگاهي

بازديد به همراه تيم ارزياب از دانشكده ها و معاونت ها

تهيه و ارائه گزارش به مسئولين دانشگاه و وزارت متبوع

پايان

ارسال گزارش به
دانشكدهها و
معاونت ها

شروع

نمودار گزارش كار

هماهنگی با مسئول بسته توسعه آموزش مجازی جهت برگزاری جلسات کارگروه

و زمانبندي اجراي
هر مرحله«برگزاري
جلسات بسته اعتبار

انجام امور مربوط به برگزاری جلسات کارگروه مرجعیت علمی (هماهنگی با مسئول،
هماهنگی با اعضای گروه ،هماهنگی جهت مکان جلسه ،عکس و پذیرایی)...

بخشي موسسات)

حضور در جلسه و ارائه گزارش کار و مستندات و ثبت مصوبات

تنظيم صورتجلسه و ارسال برای اعضای کارگروه بسته

ثبت صورتجلسات در سامانه
پایش

ارسال فعاليتهای انجام شده به کارشناس
آتنا جهت ثبت در سامانه آتنا

پايان

