
 شرح وظایف کارشناس بسته ارتقاء ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی

 جهت پیشبرد اهداف عملیاتی بسته مذکورارتقاء ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی هماهنگی با مسئول بسته  -

مسئول، هماهنگی با اعضای گروه، ) هماهنگی با ارتقاء ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی هماهنگی و انجام امور مربوط به برگزاری جلسات بسته  -

 هماهنگی جهت مکان جلسه، عکس و پذیرایی...(

 انجام مکاتبات لازم جهت برگزاری جلسه  -

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

 تنظیم صورتجلسه و ارسال برای اعضا کارگروه بسته -

 و ارسال به روابط عمومیقاء ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی ارت بسته تهیه اخبار مربوط به جلسات و فعالیت های -

 پیگیری مصوبات جلسه و انجام مکاتبات لازم در این زمینه -

 ثبت فعالیت های انجام شده  در سامانه پایش -

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

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

 ارتقاء ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکیهماهنگی با اعضای گروه جهت انجام امور مربوط به بسته  -

 وزارت متبوع در دانشگاه، کلان منطقه وارتقاء ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی انجام امور مربوط به کلیه مکاتبات مرتبط با بسته  -

 جهت توانمند سازی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارتقاء ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی هماهنگی امور مربوط به برگزاری کارگاه های مرتبط با  -

 گروهکار صدور گواهی و انجام فعالیت برای اعضای -

 آموزش علوم پزشکیو آزمونهای علوم پزشکی  ارتقاء ارزیابیارتباط با سایر دانشگاهها جهت پیشبرد اهداف عملیاتی بسته  -

 پیگیری و انجام مکاتبات لازم جهت عقد قرارداد -

 انجام مکاتبات با واحدهای تابعه دانشگاه جهت پیگیری امور محوله -

 در کارگروه بسته ارتقاء ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی جمع آوری و سازماندهی تهیه و تولید محتوای آموزشی -

 دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاهکارشناس 

 ارتباط مستمر و پیگیری امور مربوط به  دبیرخانه های دانشگاه های کلان منطقه شش آمایشی کشور -

 انجام مکاتبات و پیگیری مراسلات ارسالی به دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سوی دانشگاههای کلان منطقه شش آمایشی کشور -

 یگیری و دریافت مکاتبات و  مستندات فعالیت های انجام شده در  بسته های مختلف تحول و نوآوری دانشگاه و بارگذاری در سامانه آتنا پ -

 شرکت در جلسات آموزشی و توجیهی آتنا در وزارت متبوع  -

 دانشگاه های دیگر در سراسر کشور دبیرخانه دانشگاه و  دبیرخانه تحول و نوآوری انجام مکاتبات و امور مربوط به ارتباط -



 برگزاری جشن روز معلم و گرامیداشت مقام استاد

مور پذیرایی، انجام امور مربوط به برگزاری جلسات متعدد هماهنگی جشن روز معلم با حضور ریاست، معاون و کارشناسان مرکز مطالعات )تنظیم دعوتنامه، ا-

 تهیه صورتجلسه و...(

های تابعه جهت ارسال مستندات مربوط به انتخاب فرایندهای برتر، اساتید نمونه، گروه نمونه، بخش نمونه، بیمارستان نمونه، ه با دانشکدهانجام مکاتب-

 دانشکده نمونه، اساتید بازنشسته، ارتقا یافته و پذیرفته شده در مقاطع بالاتر

گروه نمونه،  بخش نمونه، بیمارستان نمونه، دانشکده نمونه، اساتید بازنشسته، ارتقا یافته و   دریافت مستندات مربوط به فرایندهای برتر، اساتید نمونه، -

 دانشکده 4پذیرفته شده در مقاطع بالاتر و بررسی مستندات 

انشکده نمونه، اساتید بازنشسته، تهیه گزارش بررسی نهایی مستندات مربوط به فرایندهای برتر، اساتید نمونه، گروه نمونه،  بخش نمونه، بیمارستان نمونه، د-

 ارتقا یافته و  پذیرفته شده در مقاطع بالاتر جهت طرح در جلسه

ها جهت انتخاب نهایی مربوط به فرایندهای برتر، اساتید هماهنگی مربوط به برگزاری جلسه با حضور ریاست و معاون مرکز مطالعات و کارشناسان دانشکده -

نه، بیمارستان نمونه، دانشکده نمونه، اساتید بازنشسته، ارتقا یافته و  پذیرفته شده در مقاطع بالاتر هر دانشکده )حضور کارشناس نمونه، گروه نمونه،  بخش نمو

 در جلسه و تنظیم صورتجلسه(

جهت ارسال دعوتنامه و تهیه  هاها به منظور ارسال جدیدترین لیست اعضای هیأت علمی و آموزشی آنها و بیمارستانانجام مکاتبه با ریاست دانشکده -

 های لازمبیمارستان( و انجام پیگیری 6دانشکده و  5هدایا )

 برگ دعوتنامه( 033تنظیم و ارسال دعوتنامه به کلیه مسئولین و اعضای هیئت علمی دانشگاه )جمعا  -

 متن تقدیر 11از اینترنت و کتاب و ...( جمعا های ادبی ها )از طریق جستجو در متنتهیه و تنظیم متن تقدیرنامه جهت تقدیر از نمونه -

های تقدیر برای فرایندهای برتر، اساتید نمونه، گروه نمونه، بخش نمونه، بیمارستان نمونه، دانشکده نمونه، انجام هماهنگی لازم با تایپیست جهت تایپ لوح -

 های تایپ شده به صورت همزمان(تر )حضور در ضمن تایپ و ویرایش لوحاساتید بازنشسته، ارتقا یافته به دانشیاری و پذیرفته شده در مقاطع بالا

های لازم مربوط به تهیه هدایا، وسایل پذیرایی، وسایل تزیین غرفه مرکز برای روز جشن )پیگیری جهت امضاء درخواست خرید و تأمین انجام هماهنگی -

 اعتبار از امور مالی(

 لن آمفی تئاتر دانشگاه جهت برگزاری جشنمکاتبه با دانشکده پزشکی جهت رزرو سا -

 مکاتبه کتبی و تلفنی جهت هماهنگی با مجری جشن روز معلم -

 تدوین برنامه جشن روز معلم )دریافت تأیید برنامه از معاون آموزشی، ریاست دانشگاه( -



 هماهنگی با مجری و برنامه ریزی امور  -

 معرفی شده جهت نمایش در روز جشنتهیه و تنظیم اسلاید مربوط به اساتید نمونه  -

 حضور در جشن معلم و هماهنگی امور مربوطه  -

 از جشن روز معلم اخبار مربوطه  تهیه مستندات و  -

 برگزاری غرفه دانشگاه  در همایش سالانه  آموزش پزشکی

 ی همایشآوری محصولات آموزشی برای برپایی غرفه در شهر محل برگزارها جهت جمعمکاتبه با دانشکده-

های مربوط به گردشگری استان قزوین برای معرفی قزوین CDمکاتبه و هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی برای دریافت محصولاتی از قبیل بنر، پوستر،  -

 در غرفه

 هجهت نمایش در غرف CDمکاتبه و هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشگاه برای دریافت یک سری کتب جدید الچاپ، مجله و  -

 جمع آوری عملکرد دانشگاه و مرکز مطالعات در حوزه آموزش پزشکی  -

 تهیه محتواهای آموزش، پمفلت، بنر و بروشور و ...تکثیر جهت ارائه ر غرفه و بازدیدکنندگان  -

 نفر( 55کنندگان همایش )حداقل انجام امور و هماهنگی لازم در خصوص اعزام  شرکت -

 ت در محل همایش روز قبل از همایش جهت چیدمکان و آماده سازی غرفه حضور کارشناسان مرکز مطالعا-

 حضور در غرفه دانشگاه به مدت سه روز و شرکت در برنامه های آموزشی همایش  -

 تهیه اخبار و گزارشات لازم جهت اطلاع رسانی به مسئولین و روابط عمومی دانشگاه  -

 

 

 

 


