
 

نام سازمان يا 

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

 بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی عنوان خدمت

آدرس و نحوه 

دسترسي مردم 

براي دريافت 

 خدمات

 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي و  11331791133بلوار شهيد باهنر، کد پستي -قزوين

 طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه –خدمات بهداشتي درماني قزوين 

نشاني پست 
 الكترونيك

edc@qums.ac.ir 

 http://vce.qums.ac.ir نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 

 گويا
4-66663333-320 

  2264داخلي 

 --- نشاني پست صوتي

واحد ارائه کننده 
 خدمت

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

ارتباط دستگاه 

ارائه دهنده خدمت 

با ساير دستگاه ها 

در جهت انجام 

 خدمت

 تمامي معاونت ها و  واحدهای تابعه دانشگاه

فهرست مدارك 

لازم جهت دريافت 

 خدمت
--- 

فرم هاي مورد نياز 

 براي انجام خدمت
--- 

هزينه هاي مربوط 

به انجام خدمت و 

چگونگي پرداخت 

آن توسط خدمت 

 گيرنده

--- 

قوانين و مقررات 

ه يارمربوط به ا

 خدمت

- 

مدت زمان لازم 

انجام جهت 

خدمت توسط 

 دانشگاه

 انهسال

شرح مختصر 

مراحل روش ارائه 

 خدمت

 هماهنگی با مسئول بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی جهت پیشبرد اهداف عملیاتی بسته مذکور -3

هماهنگی با هماهنگی و انجام امور مربوط به برگزاری جلسات بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی ) هماهنگی با مسئول،  -2
 اعضای گروه، هماهنگی جهت مکان جلسه، عکس و پذیرایی...(

 انجام مکاتبات لازم جهت برگزاری جلسه  -1

 حضور در جلسه و ارائه گزارش کار و مستندات و ثبت مصوبات  -1
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 تنظیم صورتجلسه و ارسال برای اعضا کارگروه بسته -9

 سازی و ارسال به روابط عمومی تهیه اخبار مربوط به جلسات و فعالیت های بسته بین المللی -6

 پیگیری مصوبات جلسه و انجام مکاتبات لازم در این زمینه -7

 ثبت فعالیت های انجام شده  در سامانه پایش -1

 ارسال مستندات برای کارشناسان دبیرخانه تحول و نوآوری جهت درج در آتنا -1

 دانشگاه، کلان منطقه ، ووزارت متبوعتهیه گزارش عملکرد در خصوص فعالیت های انجام گرفته برای مسئولین  -31

 هماهنگی با اعضای گروه جهت انجام امور مربوط به بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی -33

 انجام امور مربوط به کلیه مکاتبات مرتبط با بسته بین المللی سازی در دانشگاه، کلان منطقه و وزارت متبوع -32

 های مرتبط با بین المللی سازی آموزش جهت توانمند سازی اعضای هیأت علمی دانشگاه هماهنگی امور مربوط به برگزاری کارگاه  -31

 صدور گواهی و انجام فعالیت برای اعضای گروه -31

 جمع آوری سند محتوای آموزشی در خصوص بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی -39

 ی آموزش علوم پزشکیارتباط با سایر دانشگاهها جهت پیشبرد اهداف عملیاتی بسته بین المللی ساز -36

 پیگیری و انجام مکاتبات لازم جهت عقد قرارداد با واحدهای درون و برون سازمانی -37

 انجام مکاتبات با واحدهای تابعه دانشگاه جهت پیگیری امور محول -31

 

 

 

مودار گزارش كار ن

و زمانبندي اجراي 

برگزاري »هر مرحله

جلسات بسته بين 

المللي سازي آموزش 

 «علوم پزشکي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                                                    

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 پايان

ارسال فعاليتهای انجام شده به کارشناس 
 سامانه آتنا در ثبتآتنا جهت 

در سامانه  صورتجلساتثبت 
 پایش

 

 جهت برگزاری جلسات کارگروه بین المللی سازی آموزشهماهنگی با مسئول بسته 

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

 شروع

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

 

 تنظيم صورتجلسه و ارسال برای اعضای کارگروه بسته

 


