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نشر نتایج تحقیقات علمی انجام شده در داخل و خارج کشور و استفاده از یافته های جدید در زمینه های تشخیصی
هدف فرايند ( نیازها
و انتظارات مشتری
فرايند)

و درمانی به ارتقا سطح طب تولید مثل کمک کند .همچنین تبادل نظر با دانشمندان و پژوهشگران جهان در زمینه
های مختلف مرتبط با طب تولید مثل به ارتقای دانش این حوزه کمک میکند .ضمنا"برگزاری جشنواره دانشجویی
در کنار همایشهای بین المللی با حضور دانشجویان رشته های مرتبط ،مشوق محققین جوان برای انجام پژوهشهای
بیشتر خواهد شد.

نوع فرآيند

اصلی
-

اهداف استراتژيك
مرتبط

-

ایجاد فرصت رشد و باال بردن سطح دانش شرکت کنندگان در همایشها ،کارگاهها و جشنواره هها و  ....همگام با
دانش روز دنیا در زمینه های علوم تولید مثل و ناباروری
باال بررن نرخ موفقیت اقدامات درمانی با به اشتراک گذاری دستاورها و پژوهشهای انجام شده مطابق با دانش روز
دنیا

دسترسی به منابع جدید علمی
فرآيند باالدستي

زيرفرآيندهای

انتشار مقاالت و کتاب و کاربردی نمودن علوم جدید در زمینه تولیدمثل و ناباروری و رشته های مرتبط با آن ( از جمله
سلولهای بنیادی -ژنتیک و )...

مرتبط
دامنه کاربرد
متولي و پاسخگوی

کلیه پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری
سرپرست و معاونین پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد و اساتید صاحب نظر

نتايج فرآيند ( صاحب
فرايند)
ناظر فرآيند
ذينفعان فرآيند
محرك فرآيند

ریاست پژوهشکده علوم تولیدمثل یزد  /دبیر علمی همایش
کلیه اساتید و دانشجویان فعال در زمینه تولیدمثل و ناباروری و رشته های مرتبط با آن ( از جمله سلولهای بنیادی – ژنتیک و
)..
استانداردهای و دستورالعملهای اجرایی
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سیاستهای و دستورالعملهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

های مرتبط با فرآيند

سیستم ها و منابع

مقاالت و تحقیقات انجام شده در مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای علوم پزشکی

اطالعاتي مرتبط
تعاريف و اصطالحات
دريافتي ها :
شرکت کنندگان ( اساتید و دانشجويان )

دريافتي ها  /تامین
کنندگان

پژوهشکده علوم تولیدمثل دانشگاه علوم پزشکی یزد

دسترسی به منابع جدید علمی و کاربردی
نمودن آنها در زمینه درمان و خدمت رسانی
بهتر به بیماران نابارور

نحوه ثبت اطالعات به شكل زير مي باشد:
سایت
کتابچه

مطابق ورودی ها  /تامین کننده

تامین کننده دريافتي ها :

خروجي ها  /مشتريان*

شرح فرآيند و فعالیت های اصلي آن
در ابتدا انجام مقدمات اولیه برای برگزاری همايش  ،جشنواره ،کارگاه يا وبینار صورت مي گیرد بدين ترتیب که ابتدا دبیر علمي و
اجرايي مشخص و درخواست صدور ابالغ صورت مي گیرد  .سپس فرم درخواست برگزاری همايشها توسط واحد برگزار کننده تكمیل و
به دانشگاه جهت ارسال به وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي ارسال میگردد و سپس فرم درخواست دبیری و درخواست
امتیاز بازآموزی توسط کارشناس آموزش مداوم با تايید دبیرعلمي در سامانه جامعه آموزش مداوم کشور طبق آئین نامه مربوطه
انجام مي گیرد.و همزمان با انجام مراحل فوق هماهنگي ها  ،جلسات و اقدامات مربوط به برگزاری همايش از جمله صدور ابالغ اعضای
کمیته اجرايي با نظر دبیر اجرايي همايش و واگذاری مسئولیت هر فرد بر اساس ابالغ صادر شده انجام میگردد .و پس از صدور مجوز
که ابتدا واحدا مربوطه به آموزش مداوم دانشگاه ارسال و از آنجا برای تايید نهايي به آموزش مداوم کل وزارت ارسال و پس از
بررسي تايید و مجوز صادر میگردد  .از جمله اقدامات ديگر بارگذاری فراخوان همايش و اعالم تاريخ برگزاری و مهلت برای پذيرش
مقاالت ،سپس تعیین داورات مقاالت و انجام داوری ،انتخاب مقاالت برتر و همینطور ثبت نام آنالين توسط شرکت کنندگان از طريق
سايت انجام مي گیرد .و مابقي شرکت کنندگان نیز در تاريخهای تعیین شده میتوانند در محل برگزاری همايش ثبت نام حضوری داشته
باشند .در صورت شرکت کنندگان خارجي توسط مسئول روابط بین الملل دعوتنامه و مكاتبات صورت گرفته و دريافت مقاالت و انجام
مراحلمربوطه از طريق ايمیل انجام خواهد شد .در صورتي که بصورت وبینار برگزار گردد با توجه به غیرحضوری بودن آن عالوه بر
مراحل فوق بايد همزمان با درخواست امتیاز بازآموزی سواالت آزمون مربوطه توسط کارشناس آموزش مداوم واحد از دبیر علمي

پیگیری و در سامانه بارگزاری گردد .تا پس از پايان وبینار آزمون نیر بصورت آنالين برگزار گردد.
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نقاط نظارتي و کنترلي فرآيند
نقاط نظارتي:
رياست دانشگاه علوم پزشكي
رياست پژوهشكده
معاونت پژوهشكده
دبیر علمي همايش
دبیر اجرايي همايش
مسئول روابط بین الملل پژوهشكده
کارشناسان آموزش مداوم پژوهشكده و دانشگاه
آموزش مداوم کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
واحد iTدانشگاه و پژوهشكده
حراست

شاخص های پايش و
اندازه گیری

معیارهای پذيرش

مسئول پايش و اندازه گیری

دوره پايش و اندازه گیری

تعداد شرکت کنندگان
تعداد همايش های
برگزار شده

مقاالت ارائه شده
کیفیت مقاالت

کمیته اجرايي همايش

نمودار فرآيند ( بر اساس )BPMN

همايش ها (دو سال يكبار )
سمپوزيوم (سالیانه)
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مستندات  ،سوابق و گزارش های مرتبط

سطح بلوغ فرآيندی

خالصه نتايج و بهبودها
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واحدهای درگیر در اجرای فرآيند
رياست پژوهشكده ,معاون پژوهشكده ،مسئول روابط بین الملل پژوهشكده ،دبیر علمي همايش ،دبیر اجرايي همايش ،کارشناس
آموزش مداوم پژوهشكده ،کارشناسان  ITپژوهشكده ،مسئول و کارشناسان دفتر مجله  ( IJRMجهت بررسي،پذيرش و چاپ مقاالت و
تهیه کتابچه همايش)  ،حراست

تهیه کننده

تصويب کننده

تائید کننده

سمت  :کارشناس اموزش مداوم

سمت  :معاون پژوهشكده

سمت  :رئیس پژوهشكده

امضاء:

امضاء

امضاء

