بنام خدا

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پسشكي
معاونت آموزشي

آئين نامه شرح وظايف مراكس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشكي) (EDCو دفاتر توسعه
آموزش ( )EDOو نحوه تعامل آنها در دانشگاه های علوم پسشكي و خدمات
بهداشتي درماني كشور
مقدمه:

مطاكع مطبلعبت ي تًسعٍ آمًظش علًم پعضكي ) (EDCثعىًان مغع متفكط زاوطگبٌ  ،مسئًليت اضتمبي كيفي آمًظش ضا زض زاوطگبٌ
َبي علًم پعضكي ي ذسمبت ثُساضتي كطًض ثعُسٌ زاضوس .ايفبي ايه ومص حسبس مستلعم يجًز سبظيكبض زائمي زض زاوطكسٌ َب ي
مطاكع آمًظضي زضمبوي است تب فعبليت َبي تًسعٍ آمًظش زض تمبمي اضكبن آمًظش زاوطگبٌ تسطي يبثس .زض ضاستبي تحمك اَساف
فًق  ،ثٍ مًجت ايه آئيه وبمٍ ضطح يظبيف مطاكع مطبلعبت ي تًسعٍ آمًظش علًم پعضكي زاوطگبٌ َبي علًم پعضكي ي زفابتط
تًسعٍ آمًظش ) (EDOزاوطكسٌ َب ي مطاكع آمًظضي – زضمبوي يضطايط ايجبز زفبتط مصكًض ي وحًٌ تعبمل آوُب ثب مطاكع مطبلعبت
ثططح ظيط تجييه مي گطزز.
ماده  -1تعبضيف
مىظًض اظ مطكع مطبلعبت زض ايه آئيه وبمٍ مطكع مطبلعبت ي تًسعٍ آمًظش علًم پعضكي زاوطگبٌ ي مطاز اظ زفتط تًساعٍ  ،زفتاط
تًسعٍ آمًظش زاوطكسٌ َب يب مطاكع آمًظضي  -زضمبوي است.
ماده  -2يظبيف ي فعبليت َبي اصلي مطاكع مطبلعبت ي تًسعٍ آمًظش علًم پعضكي زاوطگبٌ َب ثططح ظيط است:
َ .1سايت َ ،مبَىگي  ،اجطاء ي وظبضت ثط تسييه ي ثبظوگطي ثطوبمٍ َبي آمًظضي ثب تبكيس ثط پبسرگً ثًزن آن َب ثٍ ويبظَبي
سالمت جبمعٍ تحت پًضص زاوطگبٌ زض محسيزٌ اذتيبضات زاوطگبٌ  ،مطبثك ثب ضًاثط ضًضايعبلي ثطوبمٍ ضيعي
 .2سبظمبوسَي ،ثطوبمٍ ضيعي  ،اجطاء ي وظبضت ثط اضتمبي تًاومىسي َبي اعضبي َيبت علمي زض ظميىٍ َبي مرتلف آمًظش علًم
پعضكي
َ .3سايت ي وظبضت ثط اجطاي ضيش َبي وًيه آمًظضي ي اضظضيبثي ثطاي تًسعٍ ي اضتمبي كيفيت آمًظش زاوطگبٌ
 .4سبظمبوسَي ،اجطاء يوظبضت ثط اضظضيبثي اعضبي َيبت علمي ي فطايىسَبي يبززَي – يبزگيطي
َ .5سايت ي وظبضت ثط فطايىسَبي اضظضيبثي فطاگيطان ي تحليل وتبيج آظمًن َب ثب َسف اضتمبي كيفي آظمًوُب
َ .6سايت ي وظبضت ثط ثطوبمٍ َبي آمًظضي مطاكع مُبضت َبي ثبليىي زاوطگبٌ
 .7سبظمبوسَي ي وظبضت ثط فطايىسَبي ضىبسبيي ،جصة ي ثُطٌ يضي استعسازَبي زضذطبن
َ .8سايت ،تصًيت ،تبميه ثًزجٍ ي وظبضت ثط اجطاي ططح َبي پژيَص زض آمًظش
َ .9سايت ي وظبضت ثط ثطوبمٍ َبي آمًظش اظ ضاٌ زيض ي الكتطيويكي زاوطگبٌ
َ .10سايتَ ،مبَىگي ،تسُيل ،وظبضت ي اضظيبثي فعبليت َبي زاوص پژيَي ثط اسبس آئيه وبمٍ مطثًطٍ
 .11وظبضت ثط عملكطز ي َمبَىگ ومًزن فعبليت َبي زفبتط تًسعٍ آمًظش تبثعٍ
 .12اضائٍ مطبيضٌ زض ذصًظ مسبئل آمًظضي زاوطگبٌ ثٍ مطاجع شيطثط

 .13اضائٍ مطبيضٌ زض ططاحي ي اضظضيبثي ثطوبمٍ َبي آمًظش مسايم زاوطگبٌ
 .14ضطكت زضجلسبت ،ضًضاَب ي كميتٍ َب ثط اسبس ضًاثط ي ممطضات
ماده  -3ايجبز زفبتط تًسعٍ آمًظش زض زاوطكسٌ َبيي كٍ ثيص اظ  50وفط عضً َيبت علمي زاضوس  ،العامي است.
تجصطٌ  :زاوطگبٌ َب مي تًاوىس زض زاوطكسٌ َبي ثب كمتط اظ  50وفط عضً َيبت علمي يب مطاكع آمًظضي زضمبوي ثب ثيص اظ 50
وفط عضً َيبت علمي ثىب ثٍ ضطيضت ثٍ پيطىُبز معبين آمًظضي زاوطگبٌ ي تصًيت ضًضاي آمًظضاي زاوطاگبٌ  ،زفابتط تًساعٍ
آمًظش ايجبز كىىس
ماده  -4ضطح ي ظبيف زفبتط تًسعٍ عجبضتىس اظ:
َ .1مكبضي زض اضتمبي تًاومىسي َبي اعضبي َيبت علمي زض ظميىٍ َبي مرتلف آمًظش علًم پعضكي
َ .2مكبضي زض اجطا ي اضائٍ مطبيضٌ زض ظميىٍ اضظضيبثي اعضبي َيبت علمي ي فطآيىسَبي آمًظش زض زاوطكسٌ يب مطكع آمًظضاي
زضمبوي مطثًطٍ
 .3اضائٍ مطبيضٌ زض ظميىٍ اجطاي ططح َبي پژيَص زض آمًظش
 .4اضائٍ مطبيضٌ زض حيطٍ َبي مرتلف فطايىس يبززَي – يبزگيطي ،اجطاي ضيش َبي وًيه آمًظضي ي اضظضايبثي ثاٍ گطيَُابي
آمًظضي ي اعضبي َيبت علمي زاوطكسٌ يب مطكع آمًظضي زضمبوي مطثًطٍ
 .5ضطكت فعبل زض جلسبت ضًضاي آمًظضي زاوطكسٌ
ماده - 5مسيط زفتط تًسعٍ زاوطكسٌ تًسط ضئيس زاوطكسٌ ي ثب َمبَىگي مسيط مطكع مطبلعبت اظ ثيه اعضبي َيبت علمي َمبن
زاوطكسٌ تعييه مي ضًز.
مبزٌ -6مسيط زفتط تًسعٍ مطاكع آمًظضي زضمبوي  ،معبين آمًظضي آن مطكع است
مبزٌ  -7مسيط زفتط تًسعٍ ثبيستي ثعىًان عضً ضًضاي آمًظضي زاوطكسٌ زض جلسبت ضًضا مطبضكت فعبل زاضتٍ ثبضس.
مبزٌ  -8گطچٍ زفبتط تًسعٍ اظ وظط سبذتبضي تبثع زاوطكسٌ َب ي مطاكع آمًظضي زضمبوي مطثًطٍ َستىس يلي ثمىظًض َمسًسبظي
سيبست َب ي ثطوبمٍ َبي اضتمبي كيفي آمًظش زاوطگبٌ ،كليٍ فعبليت َبي زفبتط تًسعٍ ثب َمبَىگي ي وظبضت مطكاع مطبلعابت
زاوطگبٌ اوجبم مي ضًز.
مبزٌ  -9معبين آمًظضي زاوطگبٌ ثبيستي تطكيالت مىبست ي مًضز ويبظ مطكع مطبلعبت ي زفبتط تًسعٍ ضا جُت تصًيت ثٍ َيبت
امىبي زاوطگبٌ پيطىُبز ومبيس.
ايه آييه وبمٍ ثب  10مبزٌ ي يک تجصطٌ زض زييست ي يكميه جلسٍ مًضخ  88/12/18ضًضاي گستطش زاوطگبٌ َبي علًم پعضكي
كطًض تصًيت ي اظ تبضيد  88/12/18اثالغ الظم االجطا ي جبيگعيه آييه وبمٍ ي زستًض العمل َبي لجلي است.

