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گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1397
بررسی اهداف در برنامه تحول آموزش و برنامه عملیاتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

بررسی اهداف کالن دانشگاه در سال 1397

تلفیق اهداف کالن دانشگاه و برنامه تحول و تدوین چارچوب برنامه عملیاتی

ارائه چارچوب برنامه عملیاتی سال 1397به مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهت بررسی و تصویب

اجرا و پایش منظم برنامه

ارائه بازخورد

ارزشیابی پایان سال
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وضعیت موجود
با توجه به تاکید اسناد باالدستی بر بهبود کیفیت آموزشی دانشگاهها ،ضروری است که اطمینان از وجود حداقل
کیفیت در قالب الگویی تجربه شده و شناخته شده در جهان دنبال گردد .اعتباربخشی ) (Accreditationیک
الگوی ارزشیابی آموزش عالی در دو حوزه مؤسسه و برنامه است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال
توسعه برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش عالی مورد استفاده قرار می گیرد .محور این الگو ،تدوین استانداردهایی
است که مورد قبول عام و قابل به کارگیری در دانشگاهها باشد.
به دنبال مطرح شدن طرح نظام سالمت ،در سال  1394بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی تدوین و از
سوی وزارت بهداشت و درمان به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابالغ شد .در راستای انجام اعتباربخشی در
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،با همکاری دانشکده ها و معاونتهای ستادی با هدایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش
پزشکی ،در اردیبهشت ماه سال  1395مرحله اول اعتباربخشی یعنی خودارزیابی انجام گرفت .به دنبال ارسال گزارش
خودارزیابی دانشگاه به وزارت بهداشت ،در بهمن ماه  1395ارزیابی بیرونی دانشگاه توسط تیم بازدیدکننده انجام شد
و در اردیبهشت ماه سال  1396تأیید اعتبار کامل دو ساله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بخش اعتباربخشی مؤسسه
ای از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم گردید و بدین ترتیب دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ،از میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،در کنار شش دانشگاه دیگر موفق به دریافت تائید قطعی
اعتباربخشی موسسهای از کمیسیون اعتباربخشی موسسهای شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور شد.
در راستای اجرای بسته اعتباربخشی دردو محور اعتباربخشی مؤسسه ای و برنامه ای در دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،برنامه عملیاتی سال  1397به شرح ذیل ارائه می گردد:
اهداف
اهداف کلی

 .1ارتقاء کیفیت آموزش رشته های علوم پزشکی و فرایندهای مرتبط با آن از طریق استمرار اجرای برنامه
اعتباربخشی موسسه ای
 .2ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی از طریق استقرار فرایند اعتباربخشی برنامهای
اهداف اختصاصی

 .1ارتقای دانش و نگرش نسبت به انجام اعتباربخشی مؤسسه ای و برنامه ای
 .2استقرار فرایندهای دائمی اعتباربخشی در سطح دانشکده ها و معاونت های ستادی
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 .3تداوم فرایندهای مرتبط با خودارزیابی و برنامه ریزی برای دستیابی به استانداردهای الزامی و ترجیحی در
سطح دانشکده ها و معاونتهای ستادی
 .4نظارت بر انجام ارزشیابی برنامه های آموزشی توسط گروههای آموزشی دانشکده ها
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جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد
هدف کلی :ارتقاء کیفیت آموزش رشته های علوم پزشکی و فرایندهای مرتبط با آن از طریق استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای

هدف اختصاصی :ارتقای دانش و نگرش نسبت به انجام اعتباربخشی مؤسسه ای و برنامه ای
ردیف

1

2

شرح فعالیت

مسئول اجرا

برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه واحد اعتباربخشی و
اعتباربخشی

ارزشیابی برنامه

دعوت از کلیه اعضای هیأت علمی واحد اعتباربخشی و
جهت شرکت در کارگاه

3

برگزاری کارگاه آموزشی

4

ارزشیابی کارگاه آموزشی

ارزشیابی برنامه
واحد اعتباربخشی و
ارزشیابی برنامه
واحد اعتباربخشی و
ارزشیابی برنامه

زمان شروع

زمان پایان

1397/2/1

1397/2/15

1397/2/16

1397/2/31

1397/3/1

1397/3/31

1397/3/1

1397/3/31

روش اجرا

تهیه برنامه کارگاه

نحوه پایش

شاخص پایش یا
ارزشیابی

مستندات

-

مستندات

-

اجرای کارگاه در

ثبت نام در زمان

درصد اساتید

زمان تعیین شده

حضور

مشارکت کننده

و اعالم آن
از طریق مکاتبات
اداری

پرسشنامه

بررسی مستندات و
نتایج

درصد رضایت از
کارگاه
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هدف اختصاصی :استقرار فرایندهای دائمی اعتباربخشی در سطح دانشکده ها و معاونت های ستادی
شرح فعالیت

ردیف

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

1397/1/15

1397/1/25

روش اجرا

نحوه پایش

شاخص پایش یا
ارزشیابی

تعیین زمان به
1

برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات واحد اعتباربخشی و
دوره ای

ارزشیابی برنامه

صورت  3یا  4ماهه
و تهیه محتوای

مستندات

-

جلسات
دعوت از مسئولین دفاتر توسعه
2

آموزش دانشکده ها و رابطین
معاونتهای ستادی

3

تشکیل اولین جلسه

واحد اعتباربخشی و
ارزشیابی برنامه
واحد اعتباربخشی و
ارزشیابی برنامه

1397/1/26

1397/2/1

1397/1/30

1397/2/31

از طریق مکاتبات
اداری
برگزاری جلسه در
زمان تعیین شده

مستندات

تعداد مسئولین

حضور مدعوین

 EDOیا رابطین
شرکت کننده
تعداد تصمیمات

ارزیابی جلسه و تصمیم گیری در
4

خصوص نحوه برگزاری جلسات
آینده

واحد اعتباربخشی و
ارزشیابی برنامه

نظرسنجی از
1397/2/1

1397/2/31

مدعوین حاضر در
اولین جلسه

بررسی نظرات
افراد

اتخاذ شده در
خصوص نحوه
برگزاری جلسات
آینده
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هدف اختصاصی :تداوم فرایندهای مرتبط با خودارزیابی و برنامه ریزی برای دستیابی به استانداردهای الزامی و ترجیحی در سطح دانشکده ها و معاونتهای ستادی
ردیف

1

شرح فعالیت

ارسال فرم خودارزیابی به دانشکده ها واحد اعتباربخشی و
و معاونتهای ستادی
انجام خودارزیابی توسط مسئولین

2

مسئول اجرا

توسعه آموزش و رابطین معاونتهای
ستادی

ارزشیابی برنامه
 EDOدانشکده ها و
رابطین معاونتها

زمان شروع

زمان پایان

1397/4/1

1397/4/14

روش اجرا

از طریق مکاتبات
اداری

شاخص پایش

شاخص پایش یا
ارزشیابی

مستندات

بررسی استانداردها
1397/4/15

1397/5/31

و تکمیل فرم

مستندات

خودارزیابی

بررسی و تحلیل فرم های خودارزیابی
3

ارسال شده از سوی دانشکده ها و واحد اعتباربخشی و
معاونتها و استخراج نقاط ضعف و

ارزشیابی برنامه

1397/6/1

1397/6/31

مطالعه و تحلیل

مستندات

قوت
اعالم نقاط ضعف و قوت به تفکیک
4

هر دانشکده و معاونت و تعیین
فرصت برای رفع نقاط ضعف
برگزاری جلسات پیگیری رفع

5

نواقص در دانشکده ها و معاونتهای
ستادی

واحد اعتباربخشی و
ارزشیابی برنامه
واحد اعتباربخشی و
ارزشیابی برنامه

1397/6/1

1397/10/1

1397/6/31

1397/12/15

از طریق مکاتبات
اداری

مستندات

حضور در جلسات

بررسی اقدامات

تعیین شده

انجام شده
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هدف کلی :ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی از طریق استقرار فرایند اعتباربخشی برنامه ای

هدف اختصاصی :نظارت بر انجام ارزشیابی برنامه های آموزشی توسط گروههای آموزشی دانشکده ها
شرح فعالیت

ردیف

اطالع به مسئولین دفاتر توسعه
1

آموزش جهت انجام ارزشیابی برنامه
های درسی

2

انجام ارزشیابی برنامه های درسی
توسط مسئولین گروههای آموزشی

مسئول اجرا

واحد اعتباربخشی و
ارزشیابی برنامه

زمان شروع

1397/2/1

زمان پایان

1397/2/15

 edoدانشکده ها و
مسئولین گروههای

1397/3/1

1397/7/30

آموزشی

روش اجرا

از طریق مکاتبات
اداری
نظارت و مشاوره
در انجام ارزشیابی

نحوه پایش

مستندات

مستندات

شاخص پایش یا
ارزشیابی

-

تعداد برنامه درسی
ارزشیابی شده

مسئولین edo
3

بررسی و تحلیل برنامه های ارزشیابی
شده و استخراج نقاط ضعف و قوت

دانشکده ها با
همکاری واحد

تعداد نقاط ضعف
1397/8/1

1397/9/30

مطالعه و تحلیل

مستندات

اعتباربخشی و

و قوت استخراج
شده

ارزشیابی برنامه
4

اعالم نقاط ضعف و قوت هر برنامه به واحد اعتباربخشی و
مسئولین ذیربط جهت بازنگری

ارزشیابی برنامه

1397/10/1

1397/11/30

از طریق مکاتبات
اداری

مستندات

تعداد نامه ارسال
شده

9

برآورد زمان در برنامه عملیاتی
جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)

اهداف

ردیف

مدت
(ماه)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 11 10

ارتقای دانش و نگرش نسبت به
1

انجام اعتباربخشی مؤسسه ای و

2

برنامه ای

استقرار فرایندهای دائمی
2

اعتباربخشی در سطح دانشکده

1 /5

ها و معاونت های ستادی
تداوم فرایندهای مرتبط با
خودارزیابی و برنامه ریزی برای
3

دستیابی به استانداردهای الزامی

8 /5

و ترجیحی در سطح دانشکده
ها و معاونتهای ستادی
نظارت بر انجام ارزشیابی برنامه
4

های آموزشی توسط گروههای

10

آموزشی دانشکده ها

10

