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کلیات مدل
ارزیابی بستههای تحول و نوآوری آموزش (آتنا) علوم پزشکی کشور

مقدمه
در حال حاضر الزم است پیاده سازی بستههای تحول آموزش علوم پزشکی کشور ،به عنوان اولویت اصلی معاونت آموزشی وزارت تبیین ،و از
فاز مطالعاتی به فاز اجرایی وارد شوووود .از اینرو با توجه به اهمیت این موضوووو و تبش برای کاهش خطا در مراحل مختلف اجرایی ،سووورعت
بخشیدن به فعالیتها ،پایش مستمر ،شناسایی نقاط آسیبپذیر و ایجاد رقابت سالم در جهت نیل به اهداف بستهها ،الزم است مدل ساده و عملیاتی
برای ارزیابی و پایش این بستهها طراحی و اجرایی شود.
الزم به ذکر اسووت که البته هنوز ابعاد کار و شوویوه اجرایی نمودن بسووتهها در کل دانشووهاهها و مناطآ آمایشووی و هم نین سووتاد وزارت با جز یات
کامل تبیین نشوودهاسووت و این خود یکی از محدودیتهای اصوولی برای طراحی مدل ارزیابی و پایش بسووتهها میباشوود .نکته مهم دیهر شوورو فاز
عملیاتی این بسووتهها در سووتاد وزارت ،مناطآ آمایشووی ،و دانشووهاهها اسووت که اخیراً کلید خورده و میتواند یک نقطه قوت و یک محدودیت به
دنبال داشووتهباشوود .نقطه قوت آن اسووت که مدل ارزیابی به سووادگی و به صووورت مو ر میتواند خطمشووی اجرایی شوودن بسووتهها را شووکل دهد.
محدودیت آن است که ابهامات کار زیاد بوده و هنوز فرصت کافی برای رسیدن به خروجیهایی این بستهها فراهم نیست ،لذا عمده شاخصهای
دور اول باید فرایندهای مربوط به پیادهسازی بستهها را مورد ارزیابی قرار دهند.

حیطههای پیشنهادی برای راند اول آتنا
بر اساس این مقدمه کوتاه و هم نین کلیات فرآیند ارزیابی عملکرد آموزش علوم پزشکی کشور که در قالب فایل پاوپوینتی قببً ارایه شدهاست،
چهار جزء برای مدل راند اول آتنا پیشنهاد میشود که عمدتاً فرایند استقرار و آمادهسازی دبیرخانه ستاد ،دبیرخانههای مناطآ آمایشی و دانشهاهها
را برای پیادهسازی بستهها سنجیده و شیوه برنامهریزی ایشان را پایش میکند .حیطههای مورد بررسی عبارت هستند از:
 .1پایش شکلگیری و استقرار و عملکرد دبیرخانه مناطق آمایشی :از آنجایی که اجرای این طرح در قالب مفهوم یافتن مناطآ آمایشی است
و از نظر تشکیبت ،دبیرخانه این مناطآ از اهمیت باالیی برخوردار هستند لذا الزم است با دقت تحقآ این مهم مورد ارزیابی قرار گیرد.
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 .2پایش جلسات مرتبط :نهادینه شدن مفاهیم بستهها ،هماهنگ نمودن حوزههای مختلف ،سیاستگذاری خرد و کبن ،و اجرایی نمودن بستهها
قطعاً نیاز به تشووکیل جلسووات متعدد و هدفمند و برنامهریزی شووده در سووط مناطآ و دانشووهاهها دارد؛ لذا جهت سوونجش عملکردها میتواند
مدیریت این جلسات را به شکلی ساده پایش نمود.
 .3مکاتبات و مراسالت :ارتباطات کتبی و مستند بین واحدهای مختلف درون یک دانشهاه ،بین دانشهاههای هر منطقه آمایشی ،بین ستاد وزارت
و دانشهاهها و هم نین درون ستاد وزارت چه از نظر روالها و شکل ارتباطات و چه از نظر محتوا میتواند انسجام کار و سرعت عملکردها را
نشان دهد .از طرف دیهر جمع آوری نظام یافته این مکاتبات به مستندسازی و حفظ سوابآ فعالیتها کمک بسیار زیادی میکند و بایهانی دقیقی
از اتفاقات صورت گرفته خواهدبود.
 .4تدوین برنامه :بر اسوواس اهداف هر منطقه و با در نظر گرفتن تفاوتهای بین دانشووهاهها و مناطآ و نیازها و زیرسوواختها؛ باید اهداف راهبردی و
برنامه عملیاتی در یک تعامل مو ر بین صف و ستاد تعیین و ت صویب و اجرایی شود .در اولین راند طرح آتنا هدف ارزیابی این فرایند تا زمان
تصووویب برنامهها اسووت؛ پرواضو اسووت که در راندهای بعدی طرح میزان تحقآ اهداف با توجه به برنامه مصووو و طبآ جداول زمانبندی جز
اصلی ارزیابی خواهد بود.

شیوه ثبت اطالعات و تعیین امتیازات هر دانشگاه
برای مکانیزه نمودن آ سان فرآیند جمعآوری و تحلیل و هم نین م ستند سازی همه فعالیتها از ابتدای شرو پیاده سازی ب ستهها ،پرتالی ساده و
منطبآ بر حیطه های ذکر شده آماده خواهد شد تا دانشهاهها و در مرحله بعد واحدهای مختلف ستاد وزارت بتوانند اطبعات خود را به صورت
مکانیزه وارد و فرایند نظارت و ارزیابی کار با کمترین بار اجرایی مدیریت شود .در این پرتال سه سط مدیریتی برای ستاد وزارت ،دبیرخانه
مناطآ آمایشووی و دانشووهاه ایجاد و دسووترسووی به اطبعات و قدرت ورود اطبعات ،مشوواهده مسووتندات و ت ییر آنها در این سووه سووط تنظیم
میگردد.

امتیازات هر دانشهاه و جایهاه ایشان بر اساس جمع امتیازات دانشهاه با امتیازات کسب شده از منطقه آمایشی محاسبه خواهد شد .به عبارتی در
زمان تجزیه و تحلیل ،امتیازات مناطآ محا سبه شده و با امتیازات نهایی هر دان شهاه ترکیب میگردد بدین شکل دان شهاهها برای ک سب امتیاز
بیشوووتر باید عبوه بر عملکرد مطلوبتر تبش کنند که امتیاز منطقه آمایشوووی خود را نیز باال ببرند و در نتیجه تعامبت درون منطقهای نیز ارزش
بیشتری خواهدیافت.

امتیاز نهایی هر دانشهاه = (امتیاز کسب شده توسط فعالیتهای درون دانشهاهی*وزن امتیازات درون دانشهاهی)+
(امتیازات کسب شده توسط هر منطقه*وزن امتیازات منطقه)
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جدول  :1حیطهها و زیر حیطههای مورد ارزیابی در راند اول آتنا
زیر حیطهها

حیطه
صدور اببغها

تشکیل و استقرار دبیرخانه طراحی و بروز نمودن و سایت
بت فعالیتهای دبیرخانهای
بین دانشوووهوواههووای هر
پایش جلسات

منطقه
درون دانشهاهها

در سووطوح ر یسووهای دانشووهاهها ،معاونین آموزشووی ،مدیران ارشوود معاونت های
آموزشی ،ر یسهای دانشکدهها و گروههای متناظر
بین معاونین دانشهاه ،ر یسهای دانشکدهها ،گروههای آموزشی و در شوراهای اصلی
مانند شورای دانشهاه ،هیئت ر یسه ،شورای آموزشی و شورای تحصیبت تکمیلی

درون دانشهاه
پایش مکاتبات و مراسالت درون منطقه
از نظر روالها و محتوا

بین مناطآ مختلف کشور
با ستاد وزارت
تعیین اهداف راهبردی و کبن

فرا ی ند تدو ین
برنامه و تصویب

تصویب اهداف راهبردی و کبن
تنظیم برنامههای عملیاتی
تصویب برنامههای عملیاتی

درون دانشهاه
در منطقه آمایشی
در منطقه آمایشی
در ستاد وزارت
درون دانشهاه
در منطقه آمایشی
در منطقه آمایشی
در ستاد وزارت
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