
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي -كي و خدمات بهداشتي درماني قزوينمعاونت آموزشي دانشگاه علوم پزش نام سازمان يا اداره  

  SDHآموزش پاسخگو و  عنوان خدمت

آدرس و نحوه 

دسترسي مردم براي 

 دريافت خدمات

 نشاني جغرافيايي
كي و خدمات ، مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزش11331791133بلوار شهيد باهنر، کد پستي ، قزوين

 طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاهبهداشتي درماني قزوين، 

 edc@qums.ac.ir نشاني پست الكترونيك

 http://vce.qums.ac.ir نشاني وب سايت

 33340153-028 شماره تلفن ثابت و گويا
  2533داخلي 

 --- نشاني پست صوتي

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي واحد ارائه کننده خدمت

ارتباط دستگاه ارائه 

دهنده خدمت با ساير 

دستگاه ها در جهت 

 انجام خدمت

 ، دفتر سياستگذاری سلامت استان، مرکز تحقيقات سلامت وزارتدانشگاهپژوهشي و بهداشتي معاونت های 

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 

 مربوط به ارايه خدمت
---- 

مدت زمان لازم جهت 

انجام خدمت توسط 

 دانشگاه

 سالانه

شرح مختصر مراحل 

 روش ارائه خدمت

 هماهنگي با مسئول بسته آموزش پاسخگو جهت پيشبرد اهداف عملياتي بسته مذکور -

گروه، هماهنگي و انجام امور مربوط به برگزاری جلسات کارگروه مرجعيت علمي )هماهنگي با مسئول، هماهنگي با اعضای  -
 هماهنگي جهت مكان جلسه، عكس و پذيرايي...(

 انجام مكاتبات لازم جهت برگزاری جلسه -

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

 تنظيم صورتجلسه و ارسال برای اعضای کارگروه بسته -

 های بسته و ارسال به روابط عموميتهيه اخبار مربوط به جلسات و فعاليت -

 پيگيری مصوبات جلسه و انجام مكاتبات لازم در اين زمينه -

 های انجام شده در سامانه پايشثبت فعاليت -

 ارسال مستندات برای کارشناسان دبيرخانه تحول و نوآوری جهت ثبت در سامانه آتنا -

 ت متبوعهای انجام گرفته برای مسئولين دانشگاه، کلان منطقه و وزارتهيه گزارش عملكرد در خصوص فعاليت -

 هماهنگي با اعضای گروه جهت انجام امور مربوط به بسته آموزش پاسخگو -

 انجام امور مربوط به کليه مكاتبات مرتبط با بسته آموزش پاسخگو در دانشگاه، کلان منطقه و وزارت متبوع -

آموزش جهت توانمندسازی اعضای هيأت علمي دانشگاه و صدور  SDHهای مرتبط با هماهنگي امور مربوط به برگزاری کارگاه -
 گواهي و انجام فعاليت برای اعضای گروه

 نگاری و مرجعيت علمي دانشگاه پيگيری تنظيم سند آينده -

 ارتباط با معاونت پژوهشي، بهداشتي و دفتر سياستگذاری سلامت جهت پيشبرد اهداف عملياتي مرجعيت علمي دانشگاه -

mailto:edc@qums.ac.ir
http://vce.qums.ac.ir/


رش كار و نمودار گزا

زمانبندي اجراي هر 

 از فرايند مرحله

برگزاري جلسات »

كارگروه آموزش 

 «پاسخگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 
 

نمودار گزارش كار و 

زمانبندي اجراي هر 

 از فرايند مرحله

برگزاري كارگاههاي  »
SDH» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                                                    

 

 

 

 در سامانه پایش صورتجلساتثبت  سامانه آتنا در ثبتارسال فعاليتهای انجام شده به کارشناس آتنا جهت 

 

 هماهنگی با مسئول بسته آموزش پاسخگو جهت برگزاری جلسات کارگروه

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

 شروع

 پايان

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

 
 تنظيم صورتجلسه و ارسال برای اعضای کارگروه بسته

 

 کنندگان شرکت از نظرسنجي و آزمون وپس آزمون پيش غياب، و حضور انجام کارگاه، برگزاری
 

 کارگاه تاريخ برگزاری بر توافق و مربوطه مدرس با هماهنگي

 

 اتوماسيون و سايت مرکز طريق از کارگاه برگزاری رساني اطلاع

 

 شروع

 نامه انجام و سالن رزرو بصری برای سمعي و سالن کارشناس با هماهنگي

 کارگروه آموزش پاسخگو ارائه در و نظرسنجي شده آوری جمع های فرم آناليز

 

 متقاضيان آن به تحويل و کنندگان شرکت گواهي صدور

 پايان


