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 مقدمه

 معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

( بعنوان مغز متفکر دانشگاه، مسئولیت ارتقای EDC ز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی )مراک

. ایفای این دمات بهداشتی کشور به عهده دارندکیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی و خ

نقش حساس مستلزم وجود ساز و کار دائمی در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی است تا 

 .یابد ی مراکز توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسریع فعالیتها

مرکز مطالعات و توسعه با توجه به ضرورت راه اندازی مراکز توسعه در دانشگاه علوم پزشکی کشور، 

و سرکار سرکار خانم نجفی پور و با مشارکت  1283از سال ( جهرم EDCآموزش علوم پزشکی )

راه اندازی و فعالیت آموزشی وقت جناب آقای دکتر یزدچی نژاد  ت معاونبا حمایخانم دکتر امینی و 

 . ا با تاسیس چندین کمیته آغاز کردخود ر

ارزشیابی "،  "کمیته توانمندسازی اساتید"، " کمیته برنامه ریزی درسی  " ،1281-1286طی سالهای 

ختلفی آن کارگاههای مشروع به فعالیت کرد که در طی  "دفتر استعدادهای درخشان"و  "اساتید

و راه اندازی  "ارزشیابی گروههای مختلف بالینی"برگزار نمود و با ، "توانمند سازی اساتید"جهت 

. از طرفی با توجه به کمبود ، فعالیتهای خود را گسترش دادبیمارستان در "مرکزمهارتهای بالینی"

با  ی مختلفهای گردید تا کمیتهریز ، به نحوی برنامهرکز توسعهنیروی تمام وقت هیات علمی در م

مشارکت اساتید تشکیل گردد و بدین ترتیب فرصت استفاده از تجارب و نظرات ارزنده اساتید برای 

 در مراحل بعدی بنابراین ها فراهم گردید.پیشبرد اهداف مرکز در قالب کمیتهمدیریت مرکز توسعه در 

 تهیکم"، "داروخانه مدل" ،"میته المپیادک" ،"کمیته آموزش پاسخگو" ،"کمیته پژوهش درآموزش"

 "های تحولهای مرتبط با بستهکمیته"، "کمیته دانش پژوهی" ،"آزمون زیآنال" ،"ییدانشجو یمشورت

تمامی هم اکنون نیز  راه اندازی شد. ای و آموزشی و مرجعیت علمی()اعتبار بخشی موسسه

سطح علمی آموزش پزشکی و ارتقاء با بهترین فعالیت ممکن در جهت توسعه  EDC هایکمیته

این واحد در معاونت داریم که در سالهای آتی به توسعه چشم انداز  . امید اساتید گام برداشته است

 .آموزشی برسیم
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 7969-7961اللمی مرکز مطالعات و توسعه در سمعرفی اعضاء و همکاران هیئت ع

     عضاء اصلی ا 

 )عضو هیئت علمی ( بیوشیمی( PHDاذر روستازاده )ابدکتر  جناب آقای  :معاونت آموزشی

 )عضو هیئت علمی ( دکترای آموزش پزشکی نجفی پور،دکتر سرکار خانم  EDC: مدیریت

  )عضو هیئت علمی ( آقای حامدی گرایش هماتولوژی جناب مسول دانشگاهی المپیاد : 

 ی(سرکار خانم عاطفه کرم زاده )کارشناس پرستارکارشناس رابط المپیاد 

دانشتکده   کتر علی دهقانی ) مسئول استتعداد درخشتان  جناب آقای د : استعدادهای درخشان مسئول دفتر

 .  پرستاری(

 : سرکار خانم کرم زاده ستعداد های درخشان دانشکده پزشکیدبیر دفتر ا

 )کارشناس پرستاری( دفتر استعداد های درخشان : سرکار خانم کرم زاده  کارشناس

 عاطفه کرم زاده )کارشناس پرستاری(سرکار خانم    : (Skill Lab)تهای بالینیمرکز مهارمسئول 

 (تاریسسرکار خانم ندا پورنوروز )کارشناس ارشد پر :مسئول دفتر توسعه دانشکده پرستاری

ختانم دکتتر آتتش پتور عضتو هیئتت علمتی بتا گترایش          سترکار  مسول دفتر توسعه دانشتکده پزشتکی:   

 فارماکولوژی 

 خانم دکتر عبیری عضو هیئت علمی با گرایش طب اورژانسسرکار عه بیمارستان : مسول دفتر توس

 کارشناسان 

                     )کارشناسی مدیریت (  فاطمه فرهمند جوسرکار خانم : برنامه ريزی/  کارشناس ارزشیابی

) کارشناستی   کترم زاده : سترکار ختانم   المپیاد/ استتعداد هتای درخشتان     / کارشناس پژوهش در آموزش

 ی(پرستار

 سانیانخشی، مرجعیت علمی : سرکار خانم اح/ بسته طرح تحول اعتبار بکارشناس آموزش پاسخگو

 رتی دانشجویی: سرکار خانم صباغیکارشناس توانمند سازی / کمیته  مشو

 انمسترکار خت  باستانی )کارشناس ارشد مدیریت( و  سرکارخانمپیمانیه : بیمارستان دفتر توسعه انکارشناس

 مدیریت() کارشناسی شمشادی

 سرکارخانم ناسک )کارشناس ارشد مدیریت( : کارشناس دفتر توسعه بیمارستان استاد مطهری
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 EDCی مختلف کمیته ها 

  کمیته المپیاد

پیشرفتهای سریع و روزافزون علوم، خصوصا علتوم پزشتکی و تغییر و تحوالت مستمر در اقدامات پیشگیری تا نوتوانی 

ان، نیاز به بازنگری در اهداف غائی تعلتیم و تربیتت بخصتوص آمتوزش پزشکی را بته شدت مطرح ستاخته بیمار

استت. آینده ایران نیازمند افرادی است که بتوانند بصورت خالقانه و گروهی به حل مسائل کشور بپردازند. متاسفانه 

و کار تیمی در نظام سالمت ندارند. در واقع روش  ای برای پرورش مهارت حل مسالهدانشگاههای علوم پزشکی برنامه

دهتد، آمتتوزش ستتنتی در دانشتتگاهها در بیشتتتر مواقتتع مخلتتوطی از اطالعات و مفاهیم را به دانشجویان ارائه می

ر به ظهور که الزمه تفکر انتقادی بوده و منجامتا آنتان را در تجزیه و تحلیل، اولویت بندی و سازماندهی دانش نو

 گذارد. یادگیری موثر و با معنی خواهد گشتت، به حال خود می

مهارت حل مساله بصورت تیمی هم کشوری است که اتی همانند المپیاد یکی از روشهای رفع این نقیصه طراحی مسابق 

 دهد. را افزایش میمهارتهای دانش آموزان شرکت کننده  است و همجزء ارزشهای آن 

 1285در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح گردید. از حدود سال  1219این مسابقه علمی در سال  ایده اولیه برگزاری

اولین دوره المپیاد به میزبانی اصفهان برگزار شد. امسال نیز  88در سال اقدامات اولیه برای طراحی آن شروع شد و 

شگاه علوم پزشکی جهرم نیز هرساله دراین رویداد دانشجویان دان شود.دهمین دوره این رقابتها در دو مرحله برگزار می

نفر  15و با حضور 21/1/91پس از اطالع رسانی و ثبت نام اولیه، اولین مرحله المپیاد در تاریخ کنند. علمی شرکت می

گردد. در راستای کسب آمادگی هرچه بیشتر برگزار می 91دانشجو برگزار شد و دومین مرحله نیز در مرداد ماه

یان جهت حضور بهتر در المپیاد، مرکز مطالعات اقدام به برگزاری کالسهای متعدد در حیطه های مختلف با دانشجو

  همکاری اساتید این دانشگاه و اساتید مدعو جهت دانشجویان نموده است.

 در حیطه های زیر برگزار می گردد: 91دهمین المپیاد علمی دانشجویان سراسر کشور در سال 

 ی استدالل بالین(Clinical Reasoning)  

  تفکر علمی در علوم پایه(Scientific Reasoning)  

  مدیریت نظام سالمت(Health Management)  

 حیطه آموزش پزشکی 

 حیطه فلسفه پزشکی 

 حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم 
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 هر حیطه و مسئولینیاد پدهمین الم اعضای کمیته 
 

گی نام و نام خانواد ردیف

 مسئولین حیطه ها

 نام و نام خانوادگی اساتید همکار سمت

  معاون آموزشی آقای دکتر روستازاده  .1

 آقای دکتر علی دهقانی -خانم دکتر مصلی نژاد  پزشکیر مرکز توسعه و مسئول حیطه آموزش مدی خانم دکتر نجفی پور  .2

 اساتید حیطه علوم پایه مسئول کل حیطه ها  حامدی پژمان آقای   .3

 اقای دکتر رئوفی -خانم دکتر خاطره دهقانی مسئول حیطه استدالل بالینی خانم دکتر حق بین  .4

اقای دکتر  -اقای حامدی -مفضلآقای دکتر  مسئول حیطه علوم پایه آقای دکتر جوشقانی  .5

  عرفانیانخانم  -اقای دکتر علیپور -هاشمی 

اقای  -تر نوروزی از دانشگاه تهرانآقای دک  مسئول حیطه فلسفه پزشکی تفویضیمنصور آقای   .6

 سهند گودرزی دانشجوی پزشکی جهرم

 ---- مسئول حیطه مدیریت نظام سالمت آقای دکتر کوهپیما  .7
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 رتبه های کشوری المپیاد توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله کشوری 

7969الی 7911سال المپیاد  

المپياد كشوري  اولين آزمون گروهي در مرحله وسط دانشگاه علوم پزشكي جهرم*رتبه هاي كسب شده ت

 6رتبه :8811 حيطه تفكر علمي در علوم پايه در سال

 *رتبه هاي كسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكي جهرم  در مرحله  انفرادي آزمون اولين 

 1بهرت: 8811المپياد كشوري حيطه تفكر علمي  در علوم پايه  در سال  

 *رتبه هاي كسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكي جهرم  در مرحله گروهي  آزمون دومين 

 1رتبه: 8811در سال  المپياد كشوري حيطه استدالل باليني

المپياد  چهارمين آزمون انفرادي در مرحله *رتبه هاي كسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 7تبهر :8818در سال كشوري حيطه علوم پايه

 پنجمينآزمون انفرادي  *رتبه هاي كسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكي جهرم  در مرحله

 88رتبه: 8811در سال المپياد كشوري حيطه استدالل باليني 

المپياد  ششمين آزمون انفرادي در مرحله *رتبه هاي كسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 برنز( 7نقره و  8،طال8مدال) 1كسب  :8818كشوري در سال

 هفتمين آزمون انفرادي  *رتبه هاي كسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكي جهرم  در مرحله

 كشوري88و 1و6كسب مقام : 8819المپياد كشوري در سال

المپياد  هشتمين آزمون انفرادي در مرحله *رتبه هاي كسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 لوح افتخار كشوري7ام كسب مق :8811كشوري در سال

المپياد كشوري  نهمين آزمون انفرادي در مرحله *رتبه هاي كسب شده توسط دانشگاه علوم پزشكي جهرم

 :8816در سال

 كسب مدال طال در رشته فلسفه پزشكي توسط آقاي سهند گودرزي
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ASSESMENT سنجش : 

، ایساتید از سئواالت چند گزینها به منظور بررسی میزان یادگیری دانشجویان در دروس تئوری

. و جهت سنجش  مهارت های عملی در بسیاری از نمایندتشریح یا کوتاه پاسخ و ...  استفاده می

بخش ها با استفاده از چک لیست و  مشاهده مستقیم و امتحان کتبی پایان بخش دانشجویان مورد 

 ارزشیابی قرار می گیرند.

و گروههای آموزشی اطفال و داخلی  اقدام به  EDCهمکاری مرکز برای اولین بار با  1286در سال 

جهت  (OSCE) (Objective Structure Clinical Examination) آسکی آزموناجرای 

 . و مهارت دانشجویان بالینی نمودندسنجش دانش 

رتخانه با الزام وزا 1295از سال  .در این مرکز برگزار شده استآزمون آسکی  11 تا کنون 86از سال 

آزمون ارزیابی صالحیت بالینی کشوری )آسکی( تاکنون ر شرکت تمامی دانشجویان پزشکی در مبنی ب

 برگزار شده است.  93و  89آزمون جهت دانشجویان پزشکی  ورودیهای  6

آزمون صالحیت های بتالینی )آستکی( ویتژه دانشتجویان رزیتدنت بیهوشتی       همچنین برای اولین بار 

سایت  بالینی مرکزمهارتهای محل در توسعه و مطالعات مرکز  یهوشی با همکاریتوسط اساتید گروه ب

نفر از  8 و با شرکت 96دومین آزمون نیز در بهمن ماه سال  برگزار گردید. 15/1/95پردیس در تاریخ 

ایستتگاه   12. آزمتون در قالتب   برگزار شد 96و 95-94  دانشجویان رزیدنت بیهوشی ورودی سالهای

 .ا گردیدطراحی و اجر

 

 69آزمونهای آسکی برگزار شده درسال 

 
 محل اجرا گروه هدف تاريخ رديف

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 86دانشجویان اینترن پزشکی  40/40/69  .8

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 64دانشجویان اینترن پزشکی  69/04/69  .6

 بالینی سایت پردیسمرکز مهارتهای  69دانشجویان پزشکی  64/04/69  .04

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس 64دانشجویان اینترن پزشکی  06/00/69  .00

 مرکز مهارتهای بالینی سایت پردیس دانشجویان رزیدنت بیهوشی 04/00/69  .06
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 (Skill Lab)مرکز مهارتهای بالینی 
 

های گذشتته بته   ر دههمری انکارناپذیر است و دضرورت آموزش عملی مهارت های بالینی پزشکی ا

هتای پزشتکی از   اکز مهارت های بالینی در دانشکدهاهمیت آن پی برده شده و ضرورت راه اندازی مر

بتا همکتاری     82طرف وزارت خانه مطرح شد. در همین راستا مرکز مهارتهای بالینی جهرم در ستال  

 -وره ستمیولوژی مرکز مطالعات و توسعه جهت آموزش مهارتهای عملتی بته دانشتجویان پزشتکی د    

بالینی راه اندازی شد. با استفاده از موالژها کارگاههای مختلفتی جهتت استاتید، کارمنتدان درمتانی و      

های آموزشتی  ز به صورت برگتزاری کارگتاه و کالست   دانشجویان برگزارشد. فعالیتهای عمده این مرک

 باشد.توسط اساتید می

و  های بخش اطفال، جراحتی، داخلتی  استیودنت-یان مقطع فیزیوپاتولوژیآموزش مهارتها به دانشجو

 –: تزریقات، گذاشتن لوله داختل تراشته، گذاشتتن لولته بینتی      زنان با برگزاری کالس های آموزشی

شتود.  شناسان مرکز مهارتهتا انجتام متی   ریوی توسط اعضاء هیئت علمی و کار -و احیای قلبیمعدی 

رستاری، بیهوشی، فوریت هتای پزشتکی، اتتا     به دانشجویان علوم پایه، بهداشت خانواده، پ همچنین

هتا استتفاده   مرکتز  مهارت  بر حسب نیاز از مطهری و پیمانیه و اورژانسعمل وحتی پرسنل بیمارستان 

 نمایند.می

 ها در پردیس دانشگاهراه اندازی مرکز مهارت

 EDCریزی جهت دسترسی بیشتر دانشجویان بالینی به موالژها، با حمایت مسئولین ذیربط و برنامه 

و مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان استاد مطهری  89مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان پیمانیه در سال 

  آغاز به کار کرد. 96در سال 

 در این مرکز امکان آموزش مهارتهای زیر می باشد:

 CPR، ژ، سونداارت های بالینی : مانند بخیه زدنآموزش مه-1

: مانند ارتباط پزشک و بیمار، ارتباط پزشک با همکاران و کارکنان و طیآموزش مهارت های ارتبا -1

 آموزش بیماران

 برگزاری آزمون اسکی/ آزمون صالحیت بالینی کشوری -2

 آموزش پروسیجرهای داخلی/ جراحی/ زنان/ بیهوشی/ گوش/ چشم پزشکی -4

 کارشناس مربوطه مرکزمهارت ها:  خانم عاطفه کرم زاده مسئول و
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 کمیته مرکز مهارتهای بالینی اعضای
 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

 مدیر گروه بیهوشی قای دکتر رستگاریانآ معاون آموزشی آقای دکتر روستازاده

 مدیرگروه چشم آقای دکتر یزدچی مدیر مرکز توسعه خانم دکتر نجفی پور

 مدیر گروه زنان البرزی خانم دکتر رئیس دانشکده پزشکی خانم دکتر حق بین

 مدیر گروه اطفال آقای دکتر مقرب مدیر گروه جراحی آقای دکتر سپیدکار

 مسئول مرکز مهارتهای بالینی سرکار خانم کرم زاده مدیر گروه داخلی آقای دکتر شجاعی

 

 های ارائه شده در آموزش 

 «61-69مهارتهای بالینی درسالمرکز 
 نوان كارگاهع گروه هدف زمان )ساعت( تاريخ

ايمان،اپي زياتومي،مانور زنان )ز دانشجويان پزشكي باليني 9 خرداد

، معاينات زنان،افاسمان و لئوپولد

 ديالتاسيون و...(

دانشجويان استيودنت، اكسترن  12

 و اينترن

 احياي قلبي ريوي پايه و پيشرفته

 ايمان،اپي زياتومي،مانورزنان )ز دانشجويان پزشكي باليني 9 تير

، معاينات زنان،افاسمان و لئوپولد

 ديالتاسيون و...(

دانشجويان استيودنت، اكسترن  12

 و اينترن

 احياي قلبي ريوي پايه و پيشرفته

ايمان،اپي زياتومي،مانور زنان )ز دانشجويان پزشكي باليني 9 مرداد

، معاينات زنان،افاسمان و لئوپولد

 ديالتاسيون و...(

ت، اكسترن دانشجويان استيودن 12

 و اينترن

 احياي قلبي ريوي پايه و پيشرفته

 ((CPRاحياي قلبي ريوي كليه رشته ها طبق ثبت نام 6 آبان

دانشجويان استيودنت، اكسترن  12

 و اينترن

 احياي قلبي ريوي پايه و پيشرفته

 ((CPRاحياي قلبي ريوي كليه رشته ها طبق ثبت نام 19 آذر

-دانشجويان پزشكي  1

 پاتولوژيفيزيو

 كنترل عاليم حياتي

دانشجويان استيودنت، اكسترن  12

 و اينترن

 احياي قلبي ريوي پايه و پيشرفته
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-دانشجويان پزشكي  1 دي

 فيزيوپاتولوژي

و  IM,ID,SQ,IVتزريقات 

خونگيري 

،سوچر،فولي NGTوريدي،

و  CPRگذاشتن،

 ABGانتوباسيون،

دانشجويان استيودنت، اكسترن  12

 و اينترن

 حياي قلبي ريوي پايه و پيشرفتها

دانشجويان متقاضي تمام رشته  82 بهمن 

 ها

 ((CPRاحياي قلبي ريوي

دانشجويان استيودنت، اكسترن  12

 و اينترن

 احياي قلبي ريوي پايه و پيشرفته

دانشجويان متقاضي تمام رشته  82 اسفند

 ها

 ((CPRاحياي قلبي ريوي

دانشجويان استيودنت، اكسترن  12

 و اينترن

 احياي قلبي ريوي پايه و پيشرفته

 BPكنترل عاليم حياتي و  دانشجويان بهداشت عمومي 6 17فروردين 

 17ارديبهشت

 تاكنون

 IM،ID,IV,SQتزريقات  دانشجويان بهداشت عمومي 6

 

 راه اندازی داروخانه مدل درمرکز مهارتها

نویسی و کسب تجربه نسخهداروها های انتخاب موزش اصول صحیح نسخه نویسی و روشضرورت آ 

)تجویز  تجویز صحیح و مناسب دارو به صورت آگاهانه و منطقی براساس اصول علمی و عملی،

در مرکز مهارتهای  94در سال  خانه مدلتا داروسبب گردید رو( و انتخاب مناسب دارو منطقی دا

رصتی جهت آموزش استاندارد و ف. و بدین ترتیب پردیس این دانشگاه راه اندازی گردد بالینی سایت

. ایجاد شداجتماعی و اقتصادی آن  و پیشگیری از مشکالتپیشگیری از  تجویز غیر منطقی دارو 

تعلیم روش علمی و عملی  هدف از راه اندازی داروخانه مدل در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

ها، احتیاطات، تداخالت آن با اشکال دارویی، نحوه کاربردنویسی و مراحل اجرایی آن، آشنایی نسخه

فارماکولوژی جهت کارگاههای مرتبط با درس  96سال درباشد. های موجود میدارویی و کاهش خطا

، پرستاری و پیراپزشکی در داروخانه مدل سایت پردیس جویان مقاطع مختلف از جمله پزشکیدانش

 و دانشکده پرستاری برگزار گردیده است. 
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 پژوهش در آموزش 

 مقدمه

د پژوهش درآموزش درراستای رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه کته همانتا ارتقتاء کیفتی     واح

سطح  آموزش در دانشگاه می باشد تشکیل گردیده است تتا از طریتق همکتاری وحمایتت درانجتام      

ت نیازهای آموزشی دانشگاه گام موثری درجهت  پژوهشهای آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکالت و

انتقتال دانتش    ، منطقه ای و ملی برداشته شتود و زمینته تولیتد و   ش درسطح محلیارتقاء کیفیت آموز

 مربوط به این حوزه ها را طی سالهای آتی ارتقاء بخشد. 

انتظار می رود این واحد به عنوان مغز متفکر مرکزتوسعه عمتل نمایتد ودر راستتای تعیتین نیازهتا و      

 هتای پتژوهش در آمتوزش و   و طترح  ای در آمتوزش ت آموزشی با تصویب طرحهای توستعه مشکال

 بکارگیری نتایج حاصل از آن در ارتقاء کیفی آموزش گام برداشته شود.

در راستای تعیین نیازها و مشکالت آموزشتی و همچنتین ارائته راهکارهتایی جهتت ارتقتاء کیفیتت        

ا بتا  تت نموده است  1281در آموزش در سال  آموزش، مرکز توسعه اقدام به راه اندازی کمیته پژوهش

های آموزشی در راستای تأمین نیازهای آموزشی و حل ز طرحهای پژوهشی مرتبط با اولویتحمایت ا

مشکالت آموزشی بطور علمی و مستند اقداماتی صورت پذیرد، و نهایتاً از نتایج جهت بهبود یا ارتقاء 

داخلتی و  های آمتوزش پزشتکی   . همچنین با مشارکت در کنفرانس ها، همایشت آموزش استفاده گردد

اطالع از نتایج تحقیقات آموزشی در دیگر دانشگاهها، گام متوثری   و سعی بر کسب تجربه و خارجی

 در حل مشکالت آموزشی و برنامه ریزی به سمت آموزش پاسخگو برداشته شود.
 

 فعالیت های کمیته پژوهش در آموزش

 بازنگری ساختارکمیته پژوهش در آموزش  -1

 ه پژوهش در آموزشجذب اعضای جدید کمیت  -1

 آموزش برگزاری منظم جلسات پژوهش در   -2

 های وزارتخانه براساس نیازهای دانشگاه و سیاست اولویتهای پژوهش درآموزش تعیین -4

 به طرحهای پژوهش در آموزش پیگیری تخصیص اعتبارات پژوهشی   -5

 نظارت برحسن اجرای طرحهای تحقیقاتی پژوهش درآموزش  -6

 وره آموزشی جهت تدوین طرحهای تحقیقاتی ارایه مشا-1

 هاصالح در خصوص متدولوژی طرحاستفاده از نظر تخصصی افراد ذی -8
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)شرکت درکنگره  های پژوهشی کلیه اعضاء هیئت علمی فعال درحوزه آموزش پزشکیثبت فعالیت-9

 طور سالیانه و درهفته آموزشهباپ مقاالت و...( جهت ارائه گزارش ها، چ

ایجاد زمینه انتشار و اطالع رسانی نتایج طترح هتای پتژوهش در آمتوزش در ستطح گتروه          – 13 

 آموزشی/ دانشگاه/ کشور درجهت پیشبرد اهداف آموزشی 

 

  69اعضای کمیته پژوهش در آموزش سال

/ خانم  روستازاده/ آقای دکتر صلح جو/ آقای دکتر دوامی/  آقای سعید سبحانیاناباذر آقای دکتر  

فی پور/ خانم دکتر مصلی نژاد/ آقای ستوده / آقای دکتر حجت / آقای دکتر مسیح اله دکتر نج

/ آقای دکتر علی دهقانی/خانم دکتر حق بین/ آقای دکتر اسالمی تصری/ آقای پندارشاکری/ آقای من

آقای دکتر هاشمی طیر/  مه صادقی/ خانم دکتر شهسواری/اکبر/ خانم دکتر دهقانی/ خانم دکتر نج

 دوسته/خانم دکتر فتاح/آقای دکتر رعیتدکتر شریفی/ آقای دکتر رضانژاد/ خانم بیگی زادآقای 

 

  69در سال  گزارشی از فعالیت های شورای پژوهش در آموزش

سال که از فعالیت این کمیته می گذرد، توسط این کمیته فعالیت هایی به  9در مدت زمان حدود 

  شرح زیر به انجام رسیده است :
 

 

 

تاریخ شروع  کمیته نام

 جلسات

تعداد اعضا در  تعداد جلسات

 حال حاضر

تعداد طرح های 

 ارسال شده

تعداد طرح های 

 مصوب

کمیته پژوهش در 
 آموزش

66/7/87 
 
   

 طرح80 طرح 66 عضو60 جلسه 90

 

 
 تعداد طرحهای تصویبی تعداد طرحهای ورودی سال ردیف

0 69 09 00 

 

 عداد طرحهای بررسی شدهت تعداد جلسات کمیته سال ردیف

0 69 06 09 
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 استعدادهای درخشان

 مقدمه
شوند، کشور برای توسعه پایدار محسوب میبا در نظر گرفتن این نکته که نخبگان هر کشور منابع آن 

هایی در خور شأن این عزیزان در کشور و درگیر ت یکپارچه در جهت ایجاد موقعیتاتخاذ یک سیاس

توسعه پایدار کشور اهمیت بسزایی دارند. با افزایش توجه و ایجاد حمایتهای  نمودن آنان در فرآیند

توان از خالقیت و توان راهبری نخبگان در جهت توسعه و جانبه برای استعدادهای درخشان میهمه 

 شکوفایی کشور استفاده نمود.

د تا حل گردشناختی و خودباوری نخبگان سبب میهای ممکن برای حداکثر رشد ایجاد فرصت

صرفاً استفاده از اطالعات  حل شود، و نهحلهای علمی و تولید دانش مشکالت موجود از طریق راه

تواند موجب ها و خدمات ویژه به دانشجویان میاستعداد درخشان با ارایه برنامه لذا دفتر موجود.

 شرفت علمی گردد.برآورده کردن نیازهای دانشجویان، ارتقای سطح علمی آنان، افزایش خالقیت وپی

تواند زمینه ایجاد دانشگاه تولید محور و دانشگاه با برنامه ریزی مناسب میدفتر استعداد درخشان  

آفرین با استفاده از توانمندی و خالقیت دانشجویان مستعد گام بردارد لذا با توجه به اینکه دفتر کار

و درجهت نیل به همین  1284 پرورش استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سال

ه بآغاز نمود  خود را اهداف زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه فعالیت

کالن منطقه و کشور و ماموریت ویژه قطب، ضروری است با توجه به سیاست های رسد نظر می

یی دانشجویان مستعد شناسا گامی موثر در طراحی و اجرای برنامه استراتژیک و عملیاتی جهت

 ایجاد زمینه رشد فردی و حرفه ای، هدایت و جذب نخبگان  برداشته شود.وکوشا، 

 

 

 اهداف کلی دفتر

 تعیین راهکارهای جهت شناسایی استعدادهای درخشان  -

 تعیین راهکارهایی جهت هدایت استعدادهای درخشان  -

 استعداد تعیین راهکارهایی جهت استفاده و جذب دانشجویان با  - 
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 اعضاء کمیته استعداد درخشان

 خانم دکتر نجفی پور، مدیر مرکز مطالعات و توسعه و رئیس کمیته استعداد درخشان

 استعدادهای درخشان دانشکده پرستاری و پیراپزشکیدفترمسئول آقای دکتر علی دهقانی، 

 استعدادهای درخشان دانشکده پزشکیخانم کرم زاده: دبیر دفتر 

 م کرم زاده ربوطه: خانم کارشناس

 اعضای همکار با دفتر استعداد درخشان: 

ی، دکتر شجاع یآقا، جودکترصلح یآقا، نیبدکترحق خانم، پوریدکتر نجف خانم، دکتر روستازاده یآقا

 یعبد یآقا، دکتر کارگر یآقا، دکتر حجت یآقا ی،خانم دکتر صادقآقای نادری زاده، 

 

 69تخاب پژوهشگران برجسته کشوری )بندک استعدادهای درخشان( در سالتعداد مدارک ارسال شده جهت ان

 اسامی تعداد سال ردیف

 مهران فرزانه )انتخاب به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری( 0 69تیرماه  7

 نوید کالنی )انتخاب به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری( 0 69شهریورماه  2

 ب به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری(محمد دالئی میالن )انتخا 0 69آذرماه  9

 
 69آزمون دستیاری درسالن استعداد درخشان درتعداد دانشجویان استفاده کننده از تسهیالت ادامه تحصیل دانشجویا

 

 تعداد تاریخ
 نفر9 69دیماه 

 

 

اسجتعداد   استفاده کننده از تسهیالت ادامه تحصیل دانشججویان و تعداد دانشجویان معرفی شده و  ارسال مدارک

  69کارشناسی به کارشناسی ارشد)ورود بدون آزمون و ورود باآزمون( درسال-درخشان به مقاطع باالتر
 

 تعداد ورود با آزمون تعداد ورود بدون آزمون سال ردیف

 نفر6 نفر6 مردادماه 0
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 7969تعداد کارگاه های برگزار شده جهت دانشجویان استعدادهای درخشان درسال
عدادت گروه هدف مدت  

 زمان

تعداد  تاریخ کارگاه اهداف کارگاه

 کارگاه

ردی عنوان کارگاه

 ف
 دانشجويان استعدادهاي

 درخشان

آشنايي دانشجويان با انواع روشهاي  1  81

وه نح -مطالعه و مطالعه صحيح و اصولي

درس خواندن و روش مطالعه در علوم 

 پايه

88/21/8816   .8 مهارتهاي مطالعه 8 

 دادهايدانشجويان استع

 درخشان

91 

 

 

8 

 

 

افزايش توان نگارش طرح هاي 

 تحقيقاتي و آموزشي 

8/1/16-8/88/16-

88/21/16  

  .1 پروپوزال نويسي 6

 دانشجويان استعدادهاي

 درخشان

 آشنايي دانشجويان با آئين نامه هاي 1 12

ير در استعداد درخشان و نيازسنجي و تغي

 آئين نامه داخلي

16/21/16 شيكارگاه هم اندي 1   
 

8.  

 دانشجويان استعدادهاي

 درخشان

- 8/21/8816 يافتن مقاالت مرتبط 1 81

28/21/16-

12/1/16-18/1/16  

  .9 جستجوي پيشرفته 9

 دانشجويان استعدادهاي

 درخشان

و  NOTE END 21/82/8816آشنايي با نرم افزار 1 81

81/1/16-

12/1/16-82/1/16  

9 END NOTE 1.  

 دانشجويان استعدادهاي

 درخشان

ي چگونگي يافتن مقاالت و اركان و اجزا 1 12

 مقاله

81/82/8816  اركان مقاله  8 
 

6.  

 دانشجويان استعدادهاي

 درخشان و المپياد

آشنايي دانشجويان با انواع سواالت  1 82

هت باليني و سناريو نويسي و آمادگي ج

 برگزاري المپيادعلمي

8/1/16-8/88/16 يكارگاه استدالل بالين 1   
 

7.  

 ستعدادهايدانشجويان ا

 درخشان و المپياد

 آشنايي دانشجويان با كليد واژه هاي  9 92

 آموزش پزشكي و آمادگي جهت برگزاري

 المپيادعلمي

28/21/16-

82/88/16  

 كارگاه آموزش پزشكي 9

 

1.  

 دانشجويان استعدادهاي

 درخشان و المپياد

ي و آمادگ اهداف نظام سالمتآشنايي با  81 92

يجهت برگزاري المپيادعلم  

28/21/16-

82/88/16  

كارگاه مديريت نظام  9

 سالمت

1.  

 دانشجويان استعدادهاي

 درخشان و المپياد

ي آشنايي با اهداف و آمادگي جهت برگزار 81 92

 المپيادعلمي

28/21/16-

82/88/16  

كارگاه تفكر علمي در  9

 علوم پايه

82.  

 دانشجويان استعدادهاي

 درخشان و المپياد

ن حيطه و آمادگي آشنايي با اهداف اي 81 92

 جهت برگزاري المپيادعلمي

28/21/16-

82/88/16  

يكارگاه فلسفه پزشك 9  88.  

 دانشجويان استعدادهاي

ي درخشان )كليه رشته ها

 تحصيلي(

آشنايي دانشجويان با مهارتهاي  11 12

-باليني)كنترل عاليم حياتي BP ،

تزريقات،نمونه گيري شرياني و 

وريدي،رگ گيري،احياي 

سوچر،فولي كاتتر،انتوباسيون،، NGT 

 و...(

لغايت8/21/8816  

82/82/16  

كارگا11

ه 

ساعته 9  

برگزاي كارگاه آموزش 

 مهارتهاي باليني

81.  

 دانشجويان استعدادهاي

 درخشان

راع و آشنايي با چگونگي مراحل ثبت اخت 6 92

 پتنت

1/1/16-88/1/16 نتثبت اختراع و ثبت پت 1   88.  

 دانشجويان استعدادهاي

 درخشان

يئل اخالق در انواع مطالعات پژوهشمسا 8 12  88/1/16   .89 اخالق در پژوهش 8 
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 ( Faculty Development)توانمند سازی اساتید

 کمیته توانمندسازی اساتید  

 برگزاری کارگاه های توانمند سازی و کالس های آموزشی ويژه اساتید فعالیت اصلی:

 کارشناس مربوطه: سرکار خانم مريم صباغی

هدف اصتلی واحتد آمتوزش استاتید بهبتود      موزشی هدف متعالی نظام آموزشی است. ارتقاء کیفیت آ

کیفیت تدریس، توانمند سازی اساتید با تاکید بر مفاهیم و روشهای جدید آمتوزش و نهایتتاً افتزایش    

( و کالسهای آموزشتی  work shopاز طریق برگزاری کارگاه )و ارتقاء آموزش یادگیری دانشجویان 

 می باشد.

راه اندازی شد و این واحد مستئولیت برگتزاری کارگاههتای     81وانمند سازی اساتید در سال واحد ت

مورد نیاز اساتید را براساس نتایج نیاز سنجی و اولویت بندی اعم از آموزشی و پژوهشی طی سالهای 

دوره فلوشیپ آمتوزش پزشتکی یتک    برای اولین بار   96متمادی عهده دار است. در ادامه در مهرماه 

ای جهت آشنایی دستیاران بیهوشی با همکاری اساتید بالینی و مرکز مطالعتات و توستعه برگتزار    هفته

 به منظور تعیین کارگاههای اولویتت دار بته روش کیفتی و بتا استتفاده از       1296شد. بعالوه در سال 

راستای فوکوس گروپ  نیاز سنجی انجام شد. بر اساس نتایج نیاز سنجی و تقاضای اساتید در روش 

 4های فعال آموزش با تاکید بتر  کاربردی برگزار نمودن کارگاهها، برای اولین بار دوره ترینینگ روش

(، کتتالس T.B.L(، یتتادگیری مبتنتتی بتتر تتتیم)P.B.Lروش فعتتال، یتتادگیری مبتنتتی برحتتل مستتئله)

. طراحی و اجرا شد   (Interactive Lectureسخنرانی تعاملی)و  (Flipped Classromوارونه)

با مشارکت فعال اساتید مشارکت کننده و متدرس درس   در این دوره استانداردهای هر روش تدریس 

ه ترینینتگ در  ، طراحتی دور . لذا به منظور استفاده از متدولوژی مناسبگردید بصورت تعاملی برگزار

ر . پتس از اجترای هت   کالس وارونه طراحی و اجترا گردیتد  ای مبتنی بر روش قالب یک طرح  توسعه

درسی مرتبط بته واحتدهای   د بصورت داوطلبانه یکی از مطالب روش تدریس، اساتی 4کارگاه تعاملی 

ه ارایه بازخورد اجرا نمودند و همتایان پس از مشاهده اقدام ب را درسی خویش در حضور سایر اساتید

تید برگزار ساعته جهت اسا5الی  4کارگاه 15در مجموع   96شایان ذکر است در سال سازنده نمودند. 

 شد.

در راستتای کستب   طی از انجایی که مرکز مطالعات و توسعه تعهد دارد با برگزاری کارگاههتا شترای   

، ارائه مطالب جدید علمی و تحکیم اطالعات علمی های فعال تدریس، روش های ارزیابیشروتجربه 

دامته دوره ترینینتگ   دد استت در ا لتذا در صت   .سازنده برای اساتید فراهم نمایتد  قبلی و تجربه تعامل
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موزش و دوره ترینینتگ روش هتای ارزیتابی فراگیتر     تدریس و دوره ترینینگ پژوهش در آ شهایرو

به یتادگیری  امید است محیط یادگیری دانشجویان و نگاه  .نیز اجرا نماید 1291جهت اساتید در سال 

گردد. شتایان ذکتر استت    ینه نهادینه شدن آن فراهم فعال و دانشجو محور در دانشگاه تقویت و یا زم

آموزش با برگزاری کارگاههای که جنبه پژوهشی دارد نقاط تازه ای را در امر پژوهش به  مرکز توسعه

 روی ذینفعان گشوده است.
 

 شرح وظایف کمیته توانمندسازی اساتید
 نیاز سنجی و تعیین اولویتهای آموزشی اعضای هیئت علمی  -

 ه روش ترینینگبرگزاری کارگاههای آموزش پزشکی ب -

 مشارکت در برگزاری کارگاهاعضای هیئت علمی دانشگاه جهت  تشویق و هدایت -

 برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اعضای جدید هیئت علمی دانشگاه -

 توانمند سازی دانشجویان عضو کمیته مشورتی -

ه بتازخورد بته   رائت و همتراه بتا ا   تالش جهت برگزاری کارگاه توسط اساتید با حضور سایر استاتید  -

 افزایش کیفیت کارگاه و کسب تجربهمدرس در راستای 

 
 

 اعضای کمیته توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 /خانم دکتر مصلی نژاد /دهقانیخاطره دکتر  خانم /خانم دکتر نجفی پور  /روستازاده اباذر آقای دکتر 

آقای دکتر /آقای دکتر صنیع /قای دکتردژکامآ /آقای دکتر علی دهقانی /آقای دکتر اسالمی

 سرکارخانم فروزان خانم دکتر رنجبر/  /آقای دکتر شجاعی/شناسدم

 کارشناس مربوطه : خانم مریم صباغی
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 عناوین کارگاههای  اولویت دار مرکز توسعه بر اساس نتایج نیازسنجی سال69

 

 

 عنوان

 

 عنوان

 

 زار نمائيم؟گاه ترينينگ  برگچگونه يک كار

 

End Note 

 

 آموزش كالس وارونه

 

 چگونگي برگزاري يک ژورنال واچ آموزشي

 PBLروش تدريس در گروهاي كوچک /  

Problem Based Learning)) 

 

 اصول مهارت ارتباطي در ارتباط با فراگير

 اخالق حرفه اي سخنراني تعاملي

 بيمار –ت ارتباطي پزشک اصول مهار آشنايي با روش هاي آموزش مجازي و تركيبي

 TBLتدريس در گروههاي كوچک به روش 

(Team Based Learning) 

 چگونه يک آسكي استاندارد برگزار كنيم ؟

آشنايي با كنفرانس هاي آموزش /پزشكي ، سايت ها 

 و منابع آموزش پزشكي، معرفي رسانه هاي آموزشي 

 بازانديشي

 DOPSني  ) روشهاي ارزيابي مبتني بر محيط كار بالي

– Mini-CEX) 

 استاندارد سازي سواالت با تاكيد بر تحليل آزمونها

گزارش  -اليني)راند آموزشيروشهاي آموزش ب

ژورنال  –گراند راند  -درمانگاه آموزشي -صبحگاهي

 كالب باليني( 

 انواع روش تحقيق كيفي

 

 چگونگي برقراري يک ژورنال كالب آموزشي

 در تحقيق كيفي  احبه  استانداردمصچگونگي  

 

 ارائه بازخورد و انواع آن

چگونگي ابزارسازي و تعيين خصوصيات 

 سيكومتريک ابزار 

  چگونگي توليد محتواي آموزشي الكترونيكي

 (SPSS آشنايي با نرم افزار )

 روش هاي ارزيابي فراگير 

Extended Matching)تشريحي( 

Multiple Choice )چندگرينه اي( 

 

End Note 
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برگزاری اولین دوره فلوشیپ  یک هفته ای آموزش پزشکی و مهارت آموزی  ویژه 

 (69دستیاران بیهوشی ) مهرماه

 

 عنوان 

 

 مدرس

 

 تاریخ
 

 عنوان 

 

 مدرس

 

 تاریخ

معرفي رسانه هاي 

آموزشي/ اصول تهيه 

 اساليد

خانم دكتر 

 مصلي  نژاد 

 اخالق حرفه اي 1/7/16

 

آقاي دكتر 

آقاي -دژكام

 تفويضي

9/7/16 

خانم دكتر  اصول سخنراني

 نجفي پور 

پايه مهارت  هاي   اصول  1/7/16

 Communicationارتباطي )

Skills) 

دكتر ليلي 

 مصلي نژاد

9/7/16 

 Endآموزش نرم افزار 

Note 

آقاي دكتر 

 عابدي

دكتر ليلي  الگ بوک و پورتفوليو 1/7/16

 مصلي نژاد

9/7/16 

خانم دكتر  گزارش صبحگاهي

 متين 

آقاي دكتر  كليات اخالق پزشكي 8/7/16

 دژكام

9/7/16 

خانم دكتر  ژورنال كالب

 دهقاني 

قصور پزشكي / مديريت  8/7/16

 خطاهاي پزشكي

آقاي دكتر 

 خوش نيت

9/7/16 

 يادگيري تركيبي

 

خانم دكتر 

 مصلي نژاد

مهارت  هاي ارتباطي بين  8/7/16

تيم درمان  با  -پزشک و بيمار

 يتاكيد بر تخصص بيهوش

آقاي دكتر 

صنيع 

 جهرمي

1/7/16 

روش تدريس در گروه 

 PBLهاي كوچک / 

خانم دكتر 

 نجفي پور

روش هاي -تدوين طرح درس  8/7/16

 ارزيابي فراگير در محيط باليني 

Dops 

خانم دكتر 

 نجفي پور

1/7/16 

معرفي پايگاههاي 

اطالعاتي و طريقه 

جستجو/ پروپوزال 

 نويسي

آقاي دكتر 

-صلح جو

ر آقاي دكت

 عابدي

آقاي دكتر  نقش هاي يک پزشک 8/7/16

 شجاعي

1/7/16 

مديريت  -ايمني بيمار 

بيمه هاي -خطر 

مسئوليت حرفه اي 

 پزشكي

آقاي دكتر 

 دم شناس

9/7/16  

)OSCE( آزمون آسكي 

 

خانم دكتر 

 نجفي پور

 

1/7/16 
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 ویژه اساتید   69در سال برگزار شده توانمندسازی کارگاههای 

 

 عنوان کارگاه

 

 

 مدرس

 

 تاریخ برگزاری

كارگاه داربست يادگيري : مدلي انگيزشي در ارتقاء يادگيري 

 دانشجو 

   11/8/16 خانم دكتر مصلي نژاد

 آقاي دكتردوامي/ كارگاه آموزش آئين نامه ارتقاء و ترفيعات ساليانه 

 خانم دكتر مصلي نژاد 

11/8/16 

 11/1/16 دكتر مصلي نژاد خانم     "آموزش آئين نامه ارتقاء  "كارگاه 

 88/1/16 خانم دكتر اميني     "طب مبتني بر شواهد "كارگاه  

 برگزاري اولين دوره ترينينگ روشهاي تدريس

t" 11/7/16 پور خانم دكتر نجفي "چگونه يک كارگاه ترينينگ برگزار نمائيم؟ 

برگزاري جلسه آماده سازي پروژه ترينينگ  با حضور اعضاء 

 رگاهمتقاضي كا

 87/1/16 خانم دكتر نجفي پور

 7/1/16 خانم دكتر مصلي نژاد  همه با هم يک روز معلم كالس مجازي

مبتني   PBLروش تدريس كارگاه ترينينگ اجراي اولين جلسه 

 بر مدل كالس وارونه

 12/1/16 خانم دكتر نجفي پور

  PBLروش تدريس  كارگاه ترينينگ اجراي دومين جلسه

 الس وارونهمبتني بر مدل ك

 18/1/16 خانم دكتر نجفي پور

روش تدريس كالس وارونه  مبتني بر كارگاه ترينينگ اجراي 

 مدل كالس وارونه

 11/1/16 خانم دكتر نجفي پور

با  PBLروش تدريس  برگزاري كارگاه كارگاه ترينينگ

 تدريس يكي از اعضاء   

خانم دكتر نجفي پور/ 

 آقاي كتر دهقاني

1/82/16 

مبتني بر  TBLروش تدريس  ي كارگاه كارگاه ترينينگبرگزار

 مدل كالس وارونه

 11/88/16 خانم دكتر نجفي پور

 82/88/16 خانم دكتر مصلي نژاد  آشنايي با ابزارها و نرم افزارهاي آسان و كاربردي توليد محتوا

 1/81/16 خانم دكتر نجفي پور (focus groupبرگزاري جلسه به روش گروه متمركز )

6/81/16 

 86/81/16 خانم دكتر نجفي پور كارگاه آشنايي با ثبت نام در سامانه دانش پژوهي

 12/81/16 خانم دكتر نجفي پور سخنراني تعاملي
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  کمیته مشورتی دانشجویی

 هدف کلی:

 طلبان ارتقای آموزش خودتسهیل و تشویق دانشجویان برای تبدیل شدن به حمایت

 اهداف و وظایف

سازی و فعالیت در یی، بستردانشجو هدف از تشکیل کمیتهتشکیل شد و  88 در سالاین کمیته 

 باشد:های زیر میزمینه

پزشکی، مهارتهای رهبری و علوم توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش  .1

 حمایت طلبی

 وحتر در همه سطنقش دانشجویان در آموزش و تشویق به مشارکت فعالتأکید و تقویت  .1

ها، ای آموزشی اعم از سیاستهطراحی، اجرا، پایش و ارزشیابی فعالیتمشارکت در  .2

 ها و فرآیندهای آموزشی مرتبط با دانشجویانها، برنامهنامهآیین

دانشجویی در حوزه توسعه آموزش تعامل و تبادل تجارب جهت سازی برقراری ارتباط و بستر.4

 المللیعلوم پزشکی در سطح ملی و بین

 های نوآورانه آموزشی و پژوهش دربسترسازی برای مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت.5

 آموزش

در حوزه توسعه نظام آموزشی و دانشجویان سطوح مختلف عنوان رابط بین یفای نقش به ا.6

 آموزش علوم پزشکی

 

 69اهم فعالیتهای کمیته مشورتی در سال 

 درخشان و المپیادانشجویان کمیته مشورتی، استعداد دبا حضور  برگزاری دو جلسه هم اندیشی -

 تدوین فرم پذیرش و طراحی سامانه جهت ثبت نام و عضو گیری دانشجویان عالقمند به عضویت - 

 اطالع رسانی در سایت دانشگاه -
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 برگزاری جلسه عضو گیری و انتخابات جهت تعیین اعضای اصلی - 

 معرفی دانشجویان عالقمند عضو کمیته مشورتی به آموزشگاه زبان  - 

نماینده کمیته مشورتی سال قبل دانشگاه )آقای فرهنگ( در نشست کارگروه نمایندگان معرفی  - 

 های مشورتی دانشگاههای سراسر کشور در تهرانکمیته

 تدوین زیر کمیته های مرتبط با کمیته مشورتی د انشجویی- 

دبیرکمیته دانشجویی )وحید رجب پور( به همراه دو نفر از اعضای جهت شرکت در  معرفی- 

 همایش آموزش پزشکی بنام های اقای حمید افخمی وخانم زهرا هنرمند

 آقای فرشید جاودانی به عنوان کاندیدای شورای مرکزی کمیته دانشجوییمعرفی - 

 

 کمیته برنامه ریزی و تدوین طرح درس 

 کمیته طرح درس 

هماهنگی و پیگیری روند تدوین طرح درس دوره و طرح درس روزانته توستط مدرستین     :فعالیت اصلی

 مربوطه

 دبیر کمیته طرح درس: سرکارخانم نجفی پور 

، گروه آموزش پرستاری وگتروه  می گروه پزشکی بالینی، علوم پایهتمامی اعضای هیئت علاعضای اصلی: 

 آموزش پیراپزشکی  

 فرهمند جوسرکارخانم  :کارشناس
 

 (Planningبرنامه ریزی )

س، بترای یتک   طرح درس روزانه برنامه ای است سنجیده که معلم قبل از تدری طرح درس روزانه :

 . دالیل زیر، داشتن طرح درس روزانه برای معلم را مسلم می کند: جلسه درس تهیه می کند

 ا به ترتیتب و یکتی   طرح درس روزانه موجب می شود که معلم فعالیتهای ضروری آموزش ر

ای منطقی پیش ببرد و نتایج حاصتل از  در مراحل و زمانهای مشخص و شیوه پس از دیگری،

 آن را برای تدریس در مراحل بعدی آموزش مورد استفاده قرار دهد.
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  ،تواننتد تمتامی مراحتل    دانشجویان و معلمان تازه کتار نمتی  احتماالً در مراحل اولیه تدریس

ستازد.  ن طرح درس، این مشکل را برطرف می. داشتا بخاطر بسپارندیس و جزئیات آن رتدر

رود ممکن است بتا ناکتامی   برنامه و آمادگی قبلی به کالس میدانشجو و یا معلمی که بدون 

 روبرو شود.

 گردد کته عوامتل اصتلی جریتان     موجب میح درس طبق اصول معین تهیه می شود چون طر

 تدریس گفته شود و فراموش نگردد.

 

 ح درسی که خوب تهیه شده باشد می تواند: طر

 

 فعالیت های آموزشی را نظم دهد؛ -

 را مشخص کند؛ دانشجو وظیفه معلم و  -

 نماید. های مناسب جلب میتوجه مدرس را به انتخاب روش -

 ارزشیابی مدرس توسط موسسه آموزشی را آسانتر می کند؛ -

 بیشتری سرکالس درس حاضر شوند؛ دانشجو با اعتماد  شود که مدرس وباعث می- 

 

 84و استاتید گروههتای مربوطته در ستال      EDCقابل ذکر است کمیته طرح درس با همکاری مرکز 

و  یا بازنگری طترح درس دوره نمودنتد.   تشکیل گردید و تا کنون طی جلسات مکرر اقدام به تدوین

 شد. بادر حال حاضر تمامی طرح درسها بر روی سامانه سما در دسترس می

زشتکی  اساتید محترم دانشکده پزشکی و پرستاری درگروههای آموزشی علوم پایه و پرستاری و پیراپ

طرح درس روزانه و دوره با مرکز مطالعات و توسعه همکاری دارند. در در هر ترم تحصیلی با ارسال 

ه و تعتداد  طرح درسهای دوره و روزانه و بازنگری شده از طرف گروه علتوم پایت   194تعداد  96سال 

طرح درس روزانه و دوره از طرف دانشکده پرستاری و پیراپزشتکی شتامل گروههتای مختلتف      111

 اند.فوریت( به مرکز توسعه ارسال گردیدهزشی )پرستاری، اتا  عمل، هوشبری و آمو
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 شامل مدیران گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی   69اعضای کمیته طرح درس در سال 

ر اباذر روستازاده / خانم دکتر صدیقه نجفی پور / خانم دکتر مرضیه حق بتین / آقتای دکتتر    آقای دکت

پوراحمدی/ آقای دکتر دوامی / آقای کاظمی / آقای دکتر ثامنی / آقای دکتر مدبر/ آقای دکتر شریفی / 

کتر استالمی /  سبحانیان/ آقای د ی عبدی/  آقایرحمانیان/ آقای دکتر فاصله / آقااله کرامتآقای دکتر 

آقای دکتر البرزی/  خانمدکترسپیدکار/ آقای دکتر شجاعی/ آقای دکتر وحید مقرب/ آقای خانم شادفر/ 

 دکتر رعیت دوست آقای  دکتر ضابطیان/آقای دکتر بهمنی/ آقای دکتر یزدچی/ آقای دکتر فخری نیا/ 

 کارشناس مربوطه: خانم فرهمند جو 

 آنالیز آزمون 

 

آزمون نرم افزاری است که تصحیح اورا  پاسخنامه های آزمون گروههای آموزشی  نرم افزار آنالیز

آموزشی های گروهشامل دانشکده پزشکی )علوم پایه، فیزیوپات و بالینی( و دانشکده پرستاری 

خریداری شد و  89دهد. این نرم افزار در سال )پرستاری،اتا  عمل، فوریت، هوشبری( را انجام می

گیرد که شامل نمرات مورد ارزیابی قرار میآزمون 53حصیلی به طور متوسط حدود در هر نیمسال ت

ه باشد که جهت هر استاد بازخورد دادتحلیل سواالت کلی و سواالت جزئی آزمون می دانشجویان،

از استانداردسازی سئواالت هر آزمون به مرکز مطالعات و توسعه شود و اساتید بایستی گزارشی می

ای الت آزمون آنان به شکل چند گزینهد. شایان ذکر است در پایان ترم اساتیدی که سواارسال نماین

نمایند به کارشناس مرکز توسعه مراجعه میباشد جهت تصحیح اورا  با استفاده از نرم افزار یگانه می

اقدام به تفسیر نتایج سختی و دشواری هر سوال نموده و  خود و پس از دریافت نتایج آزمون،

 دهند. بازخورد میمرکز توسعه نیز به را ستندات م

 زاده آقای عباس ،: خانم فرهمند جوکارشناس مربوطه

 

 69-61فعالیتهای انجام شده آنالیز آزمونها در سال 
خریداری شد که تصحیح اورا  پاسخنامه های آزمون  89در سال )یگانه(  آنالیز آزمون نرم افزار

دانشکده آموزشی  های( و گروه)علوم پایه ، فیزیوپات و بالینی گروههای آموزشی دانشکده پزشکی

توسط این  ترم و پایان ترم )مهر و بهمن ( )پرستاری،اتا  عمل، فوریت، هوشبری( در میانپرستاری 

 گیرد.انجام می نرم افزار

ی علوم آزمون گروهها 55 ، تعداد زمون مورد آنالیز قرار گرفته است. از اینآ 115تعداد  96در سال 

آزمون در  96پایه توسط کارشناس آنالیز آزمون سرکار خانم فرهمندجو و در دانشکده پرستاری 
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 گروههای پرستاری و پیراپزشکی دانشکده پزشکی توسط کارشناس آنالیز آزمون جناب آقای عباس

جزئی  نمرات دانشجویان، تحلیل سواالت کلی و سواالت نتایج آنالیز شامل زاده انجام گرفته است.

شود و اساتید بایستی گزارشی از استانداردسازی هت هر استاد بازخورد داده میآزمون می باشد که ج

  سئواالت هر آزمون به مرکز مطالعات و توسعه ارسال نمایند.

 

 ( :Evaluationکمیته ارزشیابی )

 فعالیت اصلی 

آمتوزش  یه و علوم پا -روههای بالینیارزشیابی گ های نظرخواهی ازدانشجویان دررابطه بابازنگری فرم -1

 پرستاری

 فرم خودسنجی ،معاون آموزشی ریاست دانشگاه یا ،تدوین فرم نظرخواهی از همکاران، مدیرگروه -1

 های مختلف جهت ارزشیابی از اساتیدتصویب استفاده از روش ارائه و -2

 اردهاطراحی برنامه جهت ارزشیابی دوره/ برنامه با استفاده از  استاند -4

 

 (Teacher Evaluationارزشیابی اساتید ) -7

 روش ارزشیابی اساتید

در هر ترم اقدام به انجام ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان، همکاران، مدیران  توسعه مرکز مطالعات و

ارزیابی کیفیت تدریس اساتید بصتورت توزیتع فترم دستتی و حضتوری      در ابتدا  نماید.و خودسنجی می

پتس از خریتداری نترم افتزار      88-89کارشناس ارزشیابی اساتید انجام می گرفت. از نیمسال دوم توسط 

مربوطه، انجام ارزشیابی از طریق سایت پایش و نرم افزار بصورت اینترنتی شروع شد و تاکنون این رونتد  

. زمتان انجتام   ادامه دارد. دانشجویان و اساتید محترم هیات علمی از این طریق به سایت دسترستی دارنتد  

ارزیابی توسط دانشجویان غیر بالینی دو هفته قبل از پایان ترم می باشد بطوریکه به دانشتجویان از طریتق   

پتس از اتمتام زمتان     .شتود انجتام ارزشتیابی اطتالع رستانی متی      بنر و پیامک و سایت در خصوص زمان

ازخورد نتایج ارزشیابی خود را مشتاهده  توانند باساتید با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور می ارزشیابی،

موزشتی یتک   ئول آموزش در پایان هتردوره آ نمایند. جهت دانشجویان مقطع بالینی نیز طبق هماهنگی مس

الینی شود و ارزشیابی استاد بت سایت مذکور جهت گروه مربوطه باز میدر لینی و یا گروه آموزشی بخش با

هتای   مقررگردیتد فترم   1296به شورای آموزشی در تابستتان  گردد. طبق مصواز دیدگاه دانشجو انجام می
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و نمره ارزشیابی در دریافت فول تایمی تاثیر نداشته باشد. بر اساس مصوبه  ارزشیابی مجدد بازنگری گردد

شورا تنها نظر دانشجو به عنوان مالک نمره ارزشیابی استاد مد نظتر نباشتد بلکته از روش هتای مختلتف      

ریکه نمره نهایی ارزیابی استاد، میتانگین نمترات ارزیتابی بته پتنج      ستفاده شود بطوت ارزشیابی استاد اجه

 باشد: روش به شرح زیر

 %13نظرخواهی ازدانشجو     -1

 %15نظرخواهی ازهمکار        -1

 %15ریاست دانشگاه(   معاون آموزشی، )مدیر گروه، نظرمدیران -2

 %15خودسنجی   -4

 %13انه به دانشجویان   روز ارائه طرح درس دوره یا -5

    %15( )تعیین سختی وقدرت تمیرسئوال تحلیل آزمونها -6

ستاد مربوطه بصورت محرمانه شایان ذکر است که نتایج حاصل از ارزیابی در فرم های مشخص به ا      

و  شد. کلیه نمرات سالهای قبل و آتی نیز در فولدر جداگانه به نام استاد مربوطه داده خواهداطالع 

انه، ارتقاء مرتبه و تصمیات لیذخیره می گردد. از نتایج ارزشیابی استاد در ترفیع سا PDFبصورت 

 حیاتی استفاده می شود 

 :  96اعضای کمیته ارزشیابی اساتید در سال 

خاطره دهقانی / آقای دکتر  آقای دکتر روستازاده / خانم دکتر نجفی پور/ خانم دکتر حق بین/ خانم دکتر

 مدیران محترم گروههای علوم پایه و بالینیشهسواری /  / خانم دکترفاصله 

 کارشناس مربوطه : سرکارخانم فاطمه فرهمندجو  

 (Internal Evaluationارزشیابی درونی)-2

 1214به منظور ارتقای کیفیت آموزش، دبیرخانه شورای نظتارت و ارزشتیابی وزارتخانته از ستاعت     

گروه آموزشی به صورت پایلوت شروع نمتود و بتتدریج در گتروه    طرح ارزشیابی درونی را در شش 

هتای  گزارش شورای گسترش در تمتامی گروه آموزش اصلی سایر دانشگاه ها گسترش یافت. و طبق 

 از نکتات مثبتت   آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام ارزیتابی درونتی گستترش یافتت.    

تتدوین و تعیتین اهتداف آموزشتی     جهتت  وزشتی  گروههای آم یارزشیابی درونی، ایجاد فرصت برا

علمی در بررسی وضعیت موجتود   ها به تفکیک سطوح فراگیران، جلب مشارکت اعضای هیاتگروه

هدف ها بود و در واقع موزشی توسط سیستم آموزشی دانشگاه، تدبیر در جهت رفع مشکالت آگروه

بتود  هی توسط خود اعضای نظتام  م دانشگااز ارزشیابی درونی، فرآیند به تصویر کشیدن وضعیت نظا
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، سپس برای شیابی اقدامها در باره عوامل مورد ارزضای گروه آموزشی به گردآوری دادهکه طی آن اع

 د با استانداردها که همان اهداف بودباره میزان مطلوبیت و کیفیت آن به مقایسه وضع وجوقضاوت در

بته  وههای آموزشتی بتالینی و پایته شخصتا     پرداختند و براساس الگوی مبتنی بر هدف، اعضای گرمی

مقایسه وضعیت موجود با وضع مطلوب و تعیین نقاط قوت و ضعف در زمینته عتواملی نظیتر تتوان     

کنولتوژی  امکانات و ت ، برنامه های درسی،ژوهشی و مدیریتی اعضای هیئت علمیتوانمندی پ علمی،

   .نمودنداقدام  جویانهای دانشیادگیری و سنجش آموخته ،آموزشی و روش های یاددهی

فعالیت خود را با ارزیابی گروههای جراحی  81کمیته ارزیابی درونی مرکز مطالعات و توسعه از سال 

ارزیابی  12م پایه به تعداد ارزیابی از گروههای بالینی و علو 95تا سال  82و اطفال آغاز کرد. از سال 

معارف اسالمی، وشی، زنان، داخلی، اطفال، بیهچشم، پوست، جراحی، زشکی اجتماعی، )پشامل

 آناتومی، زبان، فیزیولوژی و بیوشیمی( انجام گرفته است.

 طفال و زنان( انجام شده است.نیز ارزیابی درونی بالینی بخشهای ماژور )گروه ا 96در سال 

 کمیته ارزيابی درونی گروههای آموزشی 

متدیر مرکتز   معاونت آموزشی،  موزش پرستاری،اعضای کمیته: مدیران گروه آموزش بالینی، علوم پایه و آ

 مطالعات و توسعه 

  کارشناس ارزشیابی درونی : سرکارخانم فاطمه فرهمندجو

اعضای کمیته ارزشیابی دوره پزشکی عمومی براساس استانداردها: اساتید از گروههای علوم پایه و بالینی، 

توستعه دانشتگاه، مستئول دفتتر      مرکتز دیر ی، معاون آموزشی علوم پایه، ممعاون آموزشی دانشکده پزشک

ریاستت دانشتکده پزشتکی، نماینتده     دفتر توسعه بیمارستتان و نماینتده   توسعه دانشکده پزشکی، مسئول 

 معاونت آموزشی 

 

 ارزشیابی دوره پزشکی عمومی بر اساس استانداردها -9

 

شکی عمومی بر اساس بایست برنامه دوره پزطبق دستورالعمل وزارتخانه می 1296ز سال بعالوه ا 

های ت بهبود یا ارتقاء کیفیت در شاخصتا فرصتی جه ای کشوری مورد ارزیابی قرار گیرداستاندارده

پزشکی عمومی مبتنی بر  بدین جهت نیاز به راه اندازی کمیته ارزشیابی دورهربط فراهم گردد. ذی

سایت در  اریاز طریق بارگذن فایل استانداردها تاکنو. باشدها در دانشکده پزشکی میاستاندارد

 . دانشگاه و جهت اساتید از طریق اتوماسیون ارسال گردیده است
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 ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی -4    

وع به فعالیت کرد که در در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی شر 1293این کمیته از سال      

شی شامل بخش اطفال، داخلی، زنان و بخش ماژور گروههای آموز 4 ارزیابی بیرونیهمان سال 

گروه آموزشی علوم پایه )معارف، آناتومی و  2نیز ارزیابی بیرونی  94جراحی انجام گرفت و در سال 

 .فیزیولوژی( در دانشکده پزشکی صورت گرفت
 

 

 

 اعضای کنونی کمیته ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی 

نم  بین / خار صدیقه نجفی پور / خانم دکتر حقدکت آقای دکتر روستازاده / آقای دکتر فاصله/ خانم

آقای دکتر جوشقانی/ آقای دکتر مدبر/ آقای دکتر سپیدکار ر پوراحمدی/ دهقانی/ آقای دکتخاطره دکتر

 / آقای دکتر مقرب/ آقای دکترشجاعی/ خانم دکتر البرزی

 

 کمیته دانش پژوهی
نتام در  ی نوآورانه در آموزش، چگونگی ثبتت ح ها: ارایه مشاوره به اساتید جهت تدوین طرفعالیت اصلی

ای در ور و نوشتن طرح های توستعه انه مذکآورانه، برگزاری کارگاه آشنایی با سامسامانه ملی فعالیتهای نو

و فعالیت های دانش پژوهی اساتید  برگزاری جلسات جهت بررسی مستندات آموزشیآموزش و همچنین 

 .تسهیالت دانش پژوهی و امتیازات بر اساس معیار گالسیک متقاضی ارتقاء و محاسبه امتیازات

، رختورداری از امتیتازات دانتش پژوهتی    لذا به منظور ایجاد تسهیل و تسریع در فرایند ارتقای اساتید و ب 

ایتن  ازطرف وزارت تدوین آییین تسهیالت دانش پژوهی  به دانشگاهها واگذار گردید که در همین راستا 

وره بته استاتید وکستب    ه جهرم به منظور ایجاد نقشی موثر در راهنمایی و ارایه مشتا مرکز توسعکمیته در 

بر اساس آیتین   1296یت خویش را تا سال فعال این کمیتهتشکیل شد.  88دانش پژوهی، در سال امتیازات 

در  داد و با توجه به اینکهوهی اساتید متقاضی ارتقاء ادامه جهت بررسی مستندات دانش پژنامه تسهیالت 

به دانشتگاهها  گالسیک امتیازات بر اساس معیار دانش پژوهی و کسب  نامه جدید یینآ 1296اواخر سال 

ساس برادانش پژوهی اساتید با مفهوم  سازی، لذا ضرورت و وظیفه این کمیته در آشنااست ارسال گردیده

بیش از پیش قابل اهمیت  و اهداف مرکز ملی تحقیقات )نصر(ملی نوآورانه معیار گالسیک، معرفی سامانه 

ای در ی و اساتید عالقمند به انجام طرحهای توسعهلذا وجود اساتیدی آشنا با مفاهیم آموزش پزشک .است

 زای اایی با تدوین طرحهای توسعهشنآکمیته مذکور ضروری است و بعالوه برگزاری کارگاه آموزش، در 

  .هم فعالیت این کمیته خواهد بودا
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و آورانه ه ملی فعالیتهای نوکارگاه آشنایی ثبت نام در سامان: برگزاری 1296ذکور در سال فعالیت کمیته م

عالیت بررسی مستندات فچاپ نشریه ویژه راهنمای مدیریت فعالیتهای نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی و

  نفر از اساتید 1های آموزشی و دانش پژوهی 

 Meded.behdasht.gov.irآدرس سامانه ملی فعالیت های نو آورانه :

   

 96اعضای کمیته  دانش پژوهی در سال 

بین، آقای دکتر رضانژاد، آقای دکتر دوامی، انم دکتر نجفی پور، خانم دکتر حق، خآقای دکتر روستازاده

دکتر صلح جو، خانم دکتر رنجبر، خانم دکتر مصلی نژاد، خانم دکتر شهسواری، آقای دکتر آقای 

 اطره دهقانی، آقای دکتر شجاعیجوشقانی، خانم دکتر خ

 احسانیان خانم و کارشناس مربوطه: سرکار خانم فرهمندجو

 69ارتقاء اساتید از مرحله استادیاری به دانشیاری در سال 

 
های بررسی شده جهت تعداد پرونده تعداد مشاوره ارتقاء اساتید از مرتبه استادیاری به دانشیاری سال ردیف

 ارتقاء

 نفر9 69 0
تر شجاعی، دکتر ضابطیان، دکتر عابدی، دکتر صلح جو، )دک

 دکتر رادمهر(

00 7 
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 :EDC اتنشری
 مدیر مسئول :جناب آقای دکتر روستازاده

 سردبیر:سرکار خانم دکترصدیقه نجفی پور

 ویرایشگرو کارشناس مسئول: سرکارخانم احسانیان

 لیت اساتید، دانشجویان عضتو کمیتته مشتورتی   با هدف فراهم آوردن زمینه فعا edcنشريه علمی خبری 

. بتا  راه اندازی شده استت  1288از سال  دانشجویی و  کارشناسان در زمینه ابعاد مختلف آموزش پزشکی

متثثر در   توجه به کم رنگ شدن فعالیت نشریه طی سالهای اخیر، مجددا جهت یادآوری در زمینه عوامتل 

، نگترش و بیتنش اعضتای    که تغییتر در رفتتار   هدف آموزش توان به مهمترینآموزش و اینکه چگونه می

. مسلم است تا زمانی تهیات علمی، دانشجویان و مدیران ذیربط می باشد فعالیت خود را آغاز نموده اس

. ایتن  وزش می دهیم یک فرهنگ معمول نشود، این مهم امکان پذیر نیستت که آنچه را می آموزیم و یا آم

نی و تعامل بیشتر با اعضای هیئت علمی و دانشجویان ایجاد کورسوئی در مجموعه در راستای اطالع رسا

ها و دستاوردهای نوین آموزش پزشتکی تتدوین   ، فعالیتگاه و به منظور دستیابی به اهدافبین مدیران دانش

نیتز در   و چهتار شماره از این نشریه به چاپ رسیده و شماره بیست  . تا به حال بیست و سهگردیده است

باشد. عالوه بر این نشریه ویژه نامه های متعتدد دیگتری در ارتبتاط بتا استتعداد درخشتان،       می حال طبع

 المپیاد، دانش پژوهی نیز به چاپ رسیده است. 

 

 

 

 جهت ثبت فعالیت های آموزشی دستیاران الگ بوک الکترونیک سامانه
در دانشگاه  1296از سال و دستیاران اطفال  1295به جذب دستیار در رشته بیهوشی از سال  توجهبا 

راه اندازی م وزارتخانه مبنی بر راه اندازی الگ بوک الکترونیک، الزا همچنینو  علوم پزشکی جهرم

همزمان با فعالیت سایر دانشگاهها و با همکاری شرکت  95از آذرماه لذا  .ضرورت یافت این سامانه

آغاز به کار کرد. پس از ثبت نام اولیه و  جهت دستیاران بیهوشیسامانه این انعکاس ناب ایده )انیکو( 

چگونگی آموزش جهت ورود اطالعات اساتید و دستیاران گروه بیهوشی، مرکز مطالعات و توسعه 

بر نمود.  اقدام به برگزاری کارگاه دستیاران و اساتید بخش بیهوشیبوک برای فعالیتها در الگ  ثبت

ضور در برنامه های حبخش ارائه سخنرانی و  دو دستیاران ملزم به تکمیل فرمها درفرمها،  اساس

در بخش  96ماهه اول سال 6در  باشند.بالینی و مهارتهای پروسیجرال می ربتجاآموزشی و بخش 
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ماهه دوم سال  6فرم به ثبت رسید. در  135فرم و در بخش مهارتهای پروسیجرال  41ارائه سخنرانی 

بت رسیده است. الزم به ذکر که با جذب دستیار فرم به ث 182در بخش مهارتهای پروسیجرال  96

باشد. عمده فعالیتهای اصلی در ارتباط با این اطفال برنامه های این گروه نیز در حال پیگیری می

 سامانه عبارتند از:

 منظم سامانه شیپا-

 نواقص اطالعات ثبت شده   رفع-

 سامانه یبه روز رسان یریگیپ-

 در خصوص مشکالت ثبت در سامانه انیو دانشجو دیبه اسات ییپاسخگو-

 دیجد ارانیدست ژهیبا سامانه الگ بوک و ییآشنا یهیتوج جلسه یبرگزار-

   ارانیو دست دیاسات تیفعال زانیدر مورد م انهیسال یگزارش کل هیته-
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  علوم پزشکی تحول در آموزشطرح  بسته هایکمیته های مرتبط به   

 1294از سال  هداف و دستیابی به شاخص های بسته های طرح تحول کهبا توجه به ضرورت تحقق ا

وآوری آموزش بسته های تحول و ندر مرکز توسعه متناسب با  ه استبه دانشگاهها محول گردید

 ،، ارتقای سنجش و آزمونهای علوم پزشکیآموزش پاسخگو و عدالت محور بسته مانند علوم پزشکی

به شرح زیر تشکیل کمیته های مرتبط ، آموزش عالی سالمت بسته اعتباربخشی موسسات و مراکز

مرکز مطالعات و توسعه آموزش به ها و دستیابی به شاخص اجرا  مسئولیتکه . از آنجا ه استگردید

هایی در و پروژهانجام کنون تا 94ی از سال اقدامات حصول اهداف، ایدر راست . لذاواگذار شد پزشکی

 باشد.اجرا میطراحی و در مرحله  1296ل سا

 

 کمیته اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی-7
اعتباربخشی فرایندی سیستماتیک می باشد که هدف اصلی آن اطمینان از کیفیت خدمات ارائته شتده   

توسط هر سازمان و یا موسسه میباشد. اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشتی درمتانی یکتی از انتواع     

حیطه متناسب با ارائه آموزش بالینی  9لف عملکرد این مراکز را در باشد که ابعاد مختاعتباربخشی می

در سطوح مختلف از طریق انطبا  آن با استانداردهای تعریف شده موجود، توسط کارشناستان خبتره   

 دهد.مورد بررسی قرار می

 16 در ی ارسالی وزارتاستانداردها بر اساس ابالغ درمانی –اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی 

 تعیین ایو توسعه ضروری های ارزیابی در سه سطح کامال ضروری،سنجهو تعیین  1294 ماه آبان

استاندارد است که بیمارستان آموزشی همواره باید  از سطحی ،ضروری کامالسنجه  ازر منظو .شودمی

تاریخ آن را اجرا نماید. سنجه ضروری، سطحی از استاندارد است که بیمارستان تا دو سال پس از 

ای، سطحی از استاندارد است که بیمارستان تا چهار سال و سطح توسعه ها باید اجرا نمایدابالغ سنجه

ی دستیابی به اهداف لذا جهت تدوین برنامه مشخص برا د.ها باید به آن دست یابنپس از ابالغ سنجه

نی( و ور)ارزیابی د بیارزیا-دو مرحله  خود اعتبار بخشی براساس فراینداین بسته و مهیا شدن 

 به ارزیابی عملکرد آن  خارج از سازمان و یا موسسه مذکور-گروهی از افراد )مرحله ارزیابی بیرونی 

موزشی ین ذیربط اعم از ریاست و معاونت آمسولای متشکل اساتید بالینی و کمیته (دنپردازمیموسسه 

 کمیته شامل : این اهم فعالیت هایمدیر مرکز توسعه تشکیل شد.  دانشگاه و
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تشکیل جلسات منظم در مورد چگونگی اجرای استانداردهای تعیین شده  کمیته،مشخص شدن اعضا، 

بررسی وضعیت موجود بیمارستانهای پیمانیه و استاد مطهری سپس  ،بحث و تبادل نظرو از وزارتخانه 

های با سنجهآنها  قدامات الزم جهت رفع مشکالت و تطبیقو انجام ا قایسه آن با استانداردهاو م

بیمارستان  خود ارزیابی اعتبار بخشی و انجام مرحله اولبود که تمام این موارد با انجام  استاندارد

اساس و بر  وزارتخانه انجام شدتوسط تیمی از ارزیابی بیرونی  18/4/96تاریخ  . در ادامه بهمحقق شد

متعدد های ی قرار گرفت. با پیگیریرد بررسمستندات مرتبط به هر حوزه و سنجه مو ،خود اظهاری

 %62به این دانشگاه ابالغ گردید. در این ارزیابی  11/9/96در تاریخ رونی ارزیاب بی نتایج  "نهایتا

لذا اعالم شدند.  از سنجه های ضروری مطابق با استاندارد %59سنجه های کامال ضروری و حدود 

اقدامات  .ه استی با اعضاء برگزار شددتاکنون جلسات متعدجهت بررسی راههای رفع نواقص، 

از جمله اختصاص فضا و امکانات آموزشی بیشتر، اصالح فرایندها ها جهت دستیابی به سنجهعملی 

اصالح در راستای ای با نگاه پروژههمچنین . ادامه دارد سایر اصالحات نیزو  و ساختار، مستند سازی

ینی و چگونگی موجود برگزاری فرآیند آموزش بالو جهت مقایسه وضعیت فرایندهای آموزش بالینی 

با استانداردهای ارسالی از اجرای ژورنال کالب، گزارش صبحگاهی، راند آموزشی، درمانگاه سرپایی 

مقایسه وضعیت موجود فرایندهای آموزش  " نیز پزوژه ای تحت عنوانوزارت بهداشت 

دستیابی به سنجه تا بتوانیم سطوح  شدبامیدر حال اجرا " بالینی با استانداردهای وزارتخانه

در با توجه به اهمیت نقش اساتید و مسئولین ارشد نیاز است  .شودارزیابی  های هر استاندارد

نه صورت گیرد نان در راستای برنامه ریزی و ارایه راهکار استفاده بهیهای مختلف از توانمندی آکمیته

   .دهای اعتبار بخشی محقق گردتا دستیابی به شاخص

تر حق بین، خانم : آقای دکتر روستازاده، خانم دک 96در سال  اعضای کمیته اعتبار بخشی آموزشی

 آقای دکترکوهپیما، آقای دکتر رعیت دوست، خانم دکتر عبیری، خانم دکتر اکبری، دکتر نجفی پور، 

 احسانیان حمیده خانمکارشناس مربوطه: 
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 کمیته اعتبار بخشی موسسه ای-2

فعالیت های آموزشی  سیستماتیک و فرایندی موسسه با توجه به ضرورت بررسی  اعتباربخشی کمیته 

ارتقاء ها جهت نیازمطابق با استانداردها و تعیین  اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده و حصول

ن هت تعییریزی و ارائه نقشه راه جاه اندازی شد. نقش کمیته، برنامهدر مرکز توسعه ر مستمر کیفیت

فرایند دو مرحله لذا طی این  .باشدتعیین راهکار جهت حصول به آن می و های هر استانداردشاخص

ی باشد و مرحله دوم، ارزیاب( میرونیارزیابی )ارزیابی د-. مرحله اول بصورت خودارزیابی انجام شد

براساس کرد به ارزیابی عمل خارج از سازمان و یا موسسه مذکوربیرونی است که گروهی از افراد 

 استانداردها پرداخته شد.

  تک واحد ها ، تکمتعدد با واحدهای مختلف دانشگاه در این راستا پس از تشکیل جلسات توجیهی

 اصالح سپس همزمان ارایه راهکار و  .قوت نمودند وعف شناسایی نقاط ضو ود ارزیابی اقدام به خ

ونی از طرف وزارتخانه انجام ارزیابی بیر 15/11/95در تاریخ با توجه به اینکه نجام شد. فرایندها ا

شفاف نمودن استانداردها و قابل بررسی بودن  به منظور1296در مهر در ادامه مرکز توسعه شد، 

ستانداردها نمود تا بدین ترتیب قدام به طراحی و تدوین پرسشنامه جهت هر کدام از اتوسط ذینفعان ا

 لذا با تبدیل .ن با نتایج ارزیابی بیرونی فراهم گرددآبرای خود ارزیابی مجدد و مقایسه فرصتی 

مختلف در خصوص تبیین  حوزه های با برگزاری جلسات ، واستاندارهای خودارزیابی به پرسشنامه

ها نتایج در مرحله بعد پس از جمع آوری پرسشنامه خود ارزیابی مجدد انجام شد. ،سواالت پرسشنامه

بررسي "ال حاضر نیز پروژه خود ارزیابی تحت عنوان خانه ارسال شد. در حتآن به وزار

هاي مختلف دانشگاه بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي از ديدگاه توانمنديهاي حوزه

   باشد.در حال اجرا می "16ن، كارشناسان و ذي نفعان در سال يمسئول

جناب -ر روستازادهکتجناب آقای د -جناب آقای دکتر رحمانیانضای کمیته اعتبار بخشی موسسه: عا

سرکار خانم دکتر  -آقای دکتر کوهپیماجناب  -جناب آقای دکتر صلح جو -نژادآقای دکتر مصلی

 نجفی پور

 و خانم حمیده احسانیان صباغیمریم خانم  شناس مربوطه:کار 
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 کمیته آینده نگاری و مرجعیت علمی-9

ن فرد یا تها و پتانسیلهای آمان به دلیل قابلی، به فرد یا سازمرجعیت به معنای مراجعه مستمر به دیگران

گانه طرح تحول و 11زمان تعریف شده است. مرجعیت علمی و آینده نگاری یکی از بسته های سا

 پزشکی است که اهداف زیر در آن پیش بینی شده است:نوآوری در آموزش علوم 

 استقرار مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی-1

 ار نظام نوآوری درحوزه آموزش علوم پزشکیطراحی و استقر-1

 تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت در آموزش علوم پزشکی-2

 طراحی نظام رصد حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی-4

م در راستای رسیدن به اهداف کمیته آینده نگاری و مرجعیت علمی نیز در دانشگاه علوم پزشکی جهر

 آغاز به کار نمود. فعالیتهای عمده این کمیته از آغاز تا کنون عبارت است از: 1296در سال فو  

 تشکیل جلسات متعدد با معاونتهای آموزش، توسعه، بهداشت، پژوهشی، درمان و غذا و دارو-1

 دستیابی به نقشه راهجهت 

ی و تعیین ضریب اثر و و سپس اولویت بند swotهای تحلیل موقعیت به روش جمع آوری داده-1

 سرآمدیهای دانشگاه

 تدوین برنامه استراتژیک-2

 تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه مرجعیت علمی-4

سرآمدیهای  جهت تعیین  swotتحلیل موقعیت دانشگاه به روش "تدوین پروژه با عنوان -5

 "دانشگاه

نگاری در هر دانشگاه آینده ران و ترسیمای 1434شرح: از آنجایی که حرکت به سوی چشم انداز 

ها و تهدیدات مناسب ها و فرصتخالقیت ،ها، سرآمدیع از ظرفیت های بالقوه و بالفعلمستلزم اطال

 با روند رشد علم در دانشگاه می باشد.
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های آینده نگری و نقش آن در ترسیم برنامهاهداف بسته مرجعیت علمی و آینده به منظور دستیابی به

ه نظر یین چشم اندازها و اتخاذ تصمیمات میان مدت و بلندمدت دانشگاه، ضروری بدانشگاه و تع

ها و سرآمدیهای دانشگاه، این مطالعه با های استراتژیک، توانمندیرسید از طریق شناسایی حوزه

در سال  SWOTهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی جهرم به روش  هدف تحلیل موقعیت معاونت

به اهداف بسته مرجعیت علمی تدوین ای جهت دستیابی از نتایج آن بتوان نقشهتا  اجرا گردد 1296

به جمع آوری و شرح اطالعات موجود در  SWOT analysisگردید. لذا در این مطالعه با روش 

الزم به ذکر  مورد عوامل درونی و بیرونی که برای بقاء و تکامل یک سازمان تأثیر دارد پرداخته شد.

در  91به عنوان یکی از شش پروژه برتر همایش آموزش پزشکی کشوری سال  وژهاست که این پر

 .ارتباط با بسته های طرح تحول انتخاب شده است

  96در سال  اعضاء کمیته

 مسئول بسته مرجعیت علمی و آینده نگاری( -آقای دکتر روستازاده )معاون آموزشی دانشگاه

 دبیر بسته مرجعیت علمی( -توسعهخانم دکتر نجفی پور )مدیر مرکز مطالعات و 

مهدی آقای دکتر ارجمند، آقای دکتر صلح جو، آقای دکتر بمانا، آقای دکتر نیکوسیر، آقای دکتر 

مصلی نژاد، حاج آقا دست داده، آقای دکتر حجت، آقای دکتر اسالمی اکبر، آقای دکتر دهقانی، آقای 

 دکتر کوهپیما، آقای دکتر مفضل، آقای کوثری، 

 خانم حمیده احسانیان  س مربوطه:کارشنا

 

 )آموزش پزشکی جامعه نگر( کمیته آموزش پاسخگو-4

عیت موجود آموزش پزشکی جامعه نگر و در راستای بررسی وضکمیته آموزش پزشکی جامعه نگر 

، EDC، مدیر آموزش پزشکی عمومی متشکل از مسئول 1281زهای آموزشی در سال بررسی نیا

ونت بهداشتی و چند نفر از علمی پزشکی اجتماعی و نماینده معا مدیر گروه و اعضای هیئت

سازی توانمند، استانداردهاراستای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در و با هدف های پزشکی اینترن

در بازنگری کوریکولوم آموزش پزشکی و  تامین سالمت جامعه در جهت نیروی انسانی موجود
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از . پس از اجرای طرح تحول در آموزش تشکیل گردیدامعه واقعی ج هاییازنبه راستای پاسخگویی 

و وجود بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور کمیته مزبور فعالیتهای خود را در راستای  1294سال 

 دهد.اهداف پیش بینی شده ادامه می

 

 برخی از مهمترین کارهای انجام شده در کمیته آموزش پاسخگو:

بررسی میزان جامعه نگر بودن آموزش پزشکی در دانشگاه  برگزاری جلسات متعدد در خصوص-1

 علوم پزشکی جهرم

تدوین برنامه آتی در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه جهت دانشجویان شامل کارگاهای متعدد -1 

همانند اصول نسخه نویسی و فارماکولوژی، اصول مهارتهای ارتباطی، تراکئوستومی، کریکو تروتومی 

 و....

 1296به شیوه ترینینگ در سال  دسازی اساتیدنکارگاههای توانم برگزاری-2

بررسی میزان جامعه نگر بودن آموزش پزشکی در "تحت عنوان  طراحی شده اجرای پروژه-4

 در دست اقدام است که 1291درسال  "دانشکده پزشکی جهرم

 1296در سال  دسازی جهت دستیاراننبرگزاری دوره توانم-5

بی صالحیت بالینی کارورزان و مقایسه ارزیا "با عنوان  1296در سال  ون آسکیاجرای پروژه آزم-6

دانشگاه علوم پزشکی توسط همتایان و اساتید در آزمون آسکی  91الی  93آموزان پزشکی ورودی کار

 "و  ارتباط آن با نمره آزمون صالحیت بالینی کشوری

جهت مقایسه  "1296در سال  آموزشیاستانداردسازی فرایندهای "تدوین پروژه تحت عنوان  -1

و چگونگی اجرای ژورنال کالب، گزارش برگزاری فرآیند آموزش بالینی  وضعیت موجود

براساس مدل  رسالی از وزارت بهداشتصبحگاهی، راند آموزشی، درمانگاه سرپایی با استانداردهای ا

 "پاتریک -ارزیابی کرک

تمامی دانشجویان گروه بهداشت در راستای برگزاری کارگاههای تزریقات و پانسمان جهت -8

 آموزش پاسخگو
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 تاریخچه ای از سوابق مدیریتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نام مدیر    فعالیتسال  ردیف

EDC 

معاون  

EDC 

اعضای  

هیئت علمی 

در  همکار

EDC 

 کارشناسان

EDC 

دوره طول 

 مدیریتی

خانم صدیقه   دکترمیترا امینی   0080-0084 7

 نجفی پور

خانم نجفی 

 پور

 چهار سال جو خانم فرهمند 

دکتر علیرضا   0089 -2

 یوسفی

خانم صدیقه  

 نجفی پور

خانم نجفی  

 پور

خانم  -خانم دکتر تابش 

 خانم دکتر پوردست-فرهمند

 یک سال 

سرکار خانم   0060-0089 -9

 نجفی پور

سرکار خانم    ---

 جبرافسانه رن

خانم  -خانم فرهمندجو 

خانم -خانم کرم زاده -معتمد

 آقای روغنی-رحیم خانلی

پنج سال و  

 نیم

4-  0060-

0060 

آقای عباس 

احمدی وسمه 

 جانی

کرم  خانم

 زاده

اعضای هیئت 

علمی عضو 

 کمیته ها

خانم کرم  -خانم فرهمندجو

خانم -خانم صباغی-زاده

 زاهدی 

یکسال و  

 نیم

دکتر  خانم 0060-0069 -5 

 مصلی نژاد

خانم کرم 

 زاده

اعضای هیئت 

علمی عضو 

 کمیته ها

خانم -خانم فرهمندجو

 -خانم کرم زاده -زاهدی 

خانم  -خانم صباغی

 احسانیان

 دوسال ونیم 

خرداد سال   -9

 تاکنون 0069

(0067) 

سرکار خانم 

 نجفی پور

دکتر آقای   

 هاشمی طیر

اعضای  

هیئت علمی 

عضو کمیته 

 ها

خانم -جوخانم فرهمند

 -خانم کرم زاده-صباغیان

 خانم احسانیان

 یک سال 
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 در یک نگاه 69تا اسفند  69از تاریخ خرداد  EDCگزارش عملکرد 

همکاری و اجرای جلسات و تدوین پروژه ها در راستای بسته طرح تحول بسته مرجعیت علمی و ارتقاء آن  -1

سته اعتیار بخشی ، و بسته استانداردسازی فعالیت آموزشی و همچنین ارتقاء در ب 95به + -85از  امتیاز منفی 

 به کسب امتیاز مثبت(  -93از  امتیاز منفی 

دگاه اساتید و دانشجویان تدوین پروژه بررسی سرآمدیهای دانشگاه در زمینه بسته مرجعیت علمی از دی -1

 در خصوص بسته اعتباربخشی و استانداردسازی فعالیت ها بالینی 

 ای در راستای بسته اعتباریخشیه استانداردهای اعتباربخشی موسسهستیابی بتدوین پروژه د -2

استانداردسازی فرایندهای آموزشی "استاندارد سازی فرآیندهای آموزش بالینی تحت عنوان: تدوین پروژه  -4

جهت مقایسه وضعیت موجود برگزاری فرآیند آموزش بالینی و چگونگی اجرای ژورنال  "1296در سال 

ارش صبحگاهی، راند آموزشی، درمانگاه سرپایی با استانداردهای ارسالی از وزارت بهداشت کالب، گز

 "پاتریک -براساس مدل ارزیابی کرک

 طرح توسعه ای در آموزش در خصوص بسته نظام ارزیابی آزمونها تحت عنوان :  1تدوین 

دانشگاه علوم پزشکی توسط  69الی  69مقايسه ارزيابی صالحیت بالینی کارورزان و کار آموزان پزشکی ورودی 

 همتايان و اساتید در آزمون آسکی و  ارتباط آن با نمره آزمون صالحیت بالینی کشوری 
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