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اساتید سازی توانمند کمیته   
 ات خرداد از پایه علوم اساتید جهت سازی توانمند ساعته 39 دوره برگزاری 

  کارگاه 81 تعداد- مهر

  یورشهر اساتیداز همکاری با بالینی اساتید جهت ساعت 39 دوره برگزاری 

 کارگاه تعداد 18 کنون تا ماه

  دستیاران شیپ فلو دوره برگزاری 

 



 



   دستیاران جهت پزشکی آموزش دوره برگزاری: 

 ویژه آموزی مهارت و پزشکی آموزش مدت کوتاه دوره سومین برگزاری  

 علوم آموزش وتوسعه مطالعات مرکز توسط: ۸۹ ورودی اطفال دستیاران

 جراحی،داخلی، اطفال،) بالینی های گروه اساتید همکاری با و( EDC)پزشکی

 دیالیز کنفرانس سالن و  EDCو در پایه علوم های گروه و( پزشکی چشم زنان،

  ماه شهریور ۰۱الی۰۱ تاریخ از( استادمطهری بیمارستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 تدریس کیفیت ارزشیابی کمیته 
 دانشجویان از خواهی نظر ازطریق اساتید تدریس کیفیت ارزشیابی 

 جویاندانش دیدگاه از بالینی اساتید تدریس کیفیت ارزشیابی انجام 

 31تیرماه در بالینی

 گاهدید از پرستاری و پایه علوم اساتید تدریس کیفیت ارزشیابی انجام-

 ۸۹ماه درخرداد دانشجویان

 کیکتف به تدریس کیفیت به نسبت دانشجویان نظرات تحلیل و تجزیه-

 قبل سالهای با آن مقایسه و استاد هر دروس

 تک تک و گروه مدیر به اخیر سال 5 طی اساتید ارزشیابی نتایج ارسال -

 آموزشی معاونت/ اساتید

 دوره/  برنامه ارزشیابی کمیته
 وژیفیزیول/ بهداشت/ اجتماعی پزشکی گروه سه از دانشگاه درون بیرونی ارزشیابی 

 فرم برنامه اعتباربخشی های حوزه استانداردهای اساس بر.شد انجام ۸9 اسفند در

 . بود فرم ان اساس بر ارزشیابی و شده تنظیم پرسشنامه

 و آموزشی معاونت جهت آن نتایج/ گرفت قرار وتحلیل تجزیه مورد اطالعات  

 .شد ارسال مدیرگروه

 ۸۹ ماه دی و آذر در شناسی انگل و آناتومی  گروه دانشگاه درون بیرونی ارزشیابی 

 ههرحوز برای و  بود اعتباربخشی استانداردهای بر مبتنی موردارزشیابی های حوزه   

 .شد تهیه لیست یک



 ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی  

  ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه های علوم پایه تکمیل نتایج و گزارش

 ۸۹درسه ماهه اول از جمله پزشکی اجتماعی ،بهداشت و فیزیولوژی 

  ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه های علوم پایه از جمله پزشکی

 اجتماعی ،بهداشت و فیزیولوژی 

  تهیه کتابچه ارزشیابی بیرونی گروه علوم پایه جهت اعتباربخشی دانشکده

  پزشکی و جشنواره شهید مطهری 

 :ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه بهداشت 

  درون دانشگاهی گروه بهداشت در روز یکشنبه اولین جلسه ارزیابی بیرونی

در مرکز مطالعات و توسعه با حضور ارزیابان و اساتید گروه  ۰۹/۸/۸9مورخ 

بهداشت )دکتر شریفی ، دکتر کوهپیما، سرکار خانم جمالی، سرکار خانم 

حسینی ، سرکار خانم برقرار (برگزار شد. و سرکار خانم دکتر نجفی پور بعنوان 

 به پایان رسید . ۸۹بیرونی برگزار شد.و تا خرداد ماه سال  دبیر ارزیابی

 :ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه فیزیولوژی 

  0۱/۸/۸9اولین جلسه ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی در روز سه شنبه مورخ 

در مرکز مطالعات و توسعه با حضور ارزیابان و اساتید گروه  ۹-۰۱ساعت 

ی ، دکتر رنجبر، دکتر عابدی، دکتر زارع(برگزار شد. فیزیولوژی )دکتر جوشقان

و سرکار خانم دکتر نجفی پور بعنوان دبیر ارزیابی بیرونی برگزار شد.و تا خرداد 

 به پایان رسید . ۸۹ماه سال 

 
 
 
 



 ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه پزشکی اجتماعی:

 روز در اجتماعی پزشکی گروه دانشگاهی درون بیرونی ارزیابی جلسه اولین    

 حضور با توسعه و مطالعات مرکز در۰۱-۰0 ساعت 0۱/۸/۸9 مورخ شنبه سه

 آتش شکوفه دکتر بین، حق مرضیه روستازاده،دکتر اباذر دکتر) ارزیابان

 گروه داساتی و( دهقانی علی دکتر و کوهپیما وحید شریفی،دکتر نادر پور،دکتر

 ارسرک و( رحمانیان وحید دکتر ، رحمانیان اله کرامت دکتر) اجتماعی پزشکی

ماه سال  خرداد تا و.شد برگزار بیرونی ارزیابی دبیر بعنوان پور نجفی دکتر خانم

 .به پایان رسید  ۸۹

 هدف از ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی : 

ارزشیابی مبتنی بر استاندارد به منظور بررسی وضعیت موجود گروههای 

آموزشی دانشگاه و تعیین فاصله تا استانداردها ،تعیین نقاط قوت و نکات قابل 

بهبود،انتقال تجارب و افزایش تعامل بین بخشی ،دریافت راهکارهای قابل اجرا 

 و علمی با تعامل بین بخشی 

 
 
 
 
 
 

   



  عمومی پزشکی دوره هبرنام بخشی اعتبار
  و حوزه ۸ در عمومی پزشکی دوره برنامه ارزیابی خود مستندات ارسال 

 ۰۱۸۹ ماه فروردین در استاندارد ۰0۱

  ببرحس مستندات تکمیل و نمودن آماده و بخشی بین جلسات برگزاری 

 اجراشد بخشی اعتبار تیم بازدید که ماه ابان تا شهریور از استاندارد هر

  رسالا و گردد تکمیل شد تاکید بازدید طی که  مستندات تکمیل سپس 

 ماه اواخرابان در آن

 استانداردها این ص خصو در فقط ۸۹ ابان تا تقریبا ۸9 ازخرداد 

   شد تهیه مستندات و شده برگزار جلسات و پیگیری
 : عمومی پزشکی دوره برنامه اعتباربخشی های حوزه  

   



  اعتباربخشی بیرونی برنامه دوره پزشکیتشکیل جلسات درون دانشگاهی و 

زیرحوزه است و هر زیر حوزه شامل تعدادی  02حوزه و  ۸شامل  عمومی:

استاندارد در دو سطح استانداردهای الزامی و ترجیحی تعریف شده است که 

های پزشکی ابالغ شد. در خرداد جهت اجرا به کلیه دانشکده ۰۱۸9در سال 

لعات و توسعه به منظور آشنایی اساتید با کارگاهی از طرف مرکز مطا ۸9

استانداردها برگزار شد. پس از آن نیز جلساتی با گروههای مختلف آموزشی 

جهت انجام خود ارزیابی تشکیل شد و خود ارزیابی نهایی به وزارتخانه ارسال 

نفره ارزیاب بیرونی 9توسط تیم  ۸۹مهرماه  ۰2و  ۰۱گردید و ارزیابی ها در 

 . انجام گردید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



برگزاری جلسه پایش استانداردهای برنامه دوره پزشکی عمومی 

 8931/88/۱8درتاریخ

 ۰۱۸۹/۰۰/۱۰جلسه پایش استانداردهای برنامه دوره پزشکی عمومی درتاریخ

با حضور اساتید محترم علوم پایه در مرکزمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی 

(EDC)  برگزار گردید. دراین جلسه میزان تحقق استانداردهای برنامه ، چالش

ها ، راهکارها ، نقاط قوت و کاستی ها از منظر گروه انگل شناسی مورد 

ارزشیابی بیرونی قرار گرفت . بعالوه نیازهای گروه ها درخصوص دوره های 

آزمون ، همچنین اختصاصی توانمندسازی در زمینه استانداردنمودن سواالت 

 نیازهای توسعه ای گروه مطرح شد.

شایان ذکراست پیشنهاد گردید در راستای استانداردهای برنامه دوره 

پزشکی عمومی اقدامات آموزشی ، پژوهشی گروهی درسایت دانشکده 

 پزشکی منعکس گردد.

 

 



 یا موسسه بخشی اعتبار استانداردهای به مرتبط ها شاخص  پیگیری

 

-1/60/89-13/60/89 ی ها تاریخ در بخشی بین جلسه 6  برگزاری-

 : منظور به  48/4/89 -42/4/89 -63/9/89-60/68/89

 استانداردها همه شامل)  استانداردها همه اساس بر موجود وضعیت بررسی-۰   

 در و گیرد قرار مجدد بررسی مورد( کامل انطباق دارای استانداردهای حتی

 ۰۰ یختا تا مستندات کلیه و گرفته قرار بازبینی مورد مستندات لزوم صوررت

 گردد آماده خرداد

 با متناسب مستندات و اقدامات تا شود بررسی وارده ایرادات بررسی-0  

 شده آوری جمع و تهیه نواقص رفع جهت ها حوزه از هریک در استانداردها

 باشد

 هم گروهی درون جلسه صورت یک و شود تشکیل کمیته ساب شد مقرر-۱  

 گردد تهیه آنها با متناسب های جلسه صورت و شود تشکیل

 دهدانشک مسئولین با مشترک جلسه تشکیل جهت الزم هماهنگی شد مقرر-2  

 کمیته به مستندات ارسال.شود انجام موسسه بخشی اعتبار با ارتباط در

 کشوری

 

 

 

 

 

 

 

 



 کمیته اعتبار بخشی موسسه ای برگزاری جلسات منظم  

توجیهی متعدد با واحدهای مختلف دانشگاه، تک تک پس از تشکیل جلسات   

واحد ها  اقدام به خود ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت نمودند. سپس 

همزمان ارائه راهکار و اصالح  فرایندها انجام شد. با توجه به اینکه در تاریخ 

 هارزیابی بیرونی از طرف وزارتخانه انجام شد، مرکز مطالعات و توسع 05/۰۰/۸5

تا کنون با برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان معاونتهای توسعه، پژوهشی، 

فرهنگی و واحدهای مختلف معاونت آموزشی اقدام به بررسی تک  -دانشجویی

تک استانداردهایی که نیاز به رفع نواقص داشتند نمود و با بازنگری مستمر 

 اقدام به بهبود شاخص ها و  مستندات مربوطه نمود.

 :0۸/0/۸۹خالصه صورت جلسه کمیته اعتباربخشی موسسه مورخ -    

مقرر شد وضعیت موجود بر اساس همه استانداردها ) شامل همه استانداردها -۰  

حتی استانداردهای دارای انطباق کامل( مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در 

 ۰۰صوررت لزوم مستندات مورد بازبینی قرار گرفته و کلیه مستندات تا تایخ 

 خرداد آماده گردد

مقرر شد ایرادات وارده بررسی شود تا اقدامات و مستندات متناسب با -0  

استانداردها در هریک از حوزه ها جهت رفع نواقص تهیه و جمع آوری شده 

 باشد

مقرر شد ساب کمیته تشکیل شود و یک صورت جلسه درون گروهی هم -۱  

 هیه گرددتشکیل شود و صورت جلسه های متناسب با آنها ت

مقرر شد هماهنگی الزم جهت تشکیل جلسه مشترک با مسئولین دانشکده -2  

 در ارتباط با اعتبار بخشی موسسه انجام شود.



همچنین شایان ذکراست جلسات اختصاصی در راستای اعتباربخشی با   

واحدهای ذیربط در تاریخ های زیر نیز توسط مرکز مطالعات وتوسعه برگزار 

 گردید:

  ۱۰/۱6/۸۹ 

  0۱/۱6/۸۹ 

  ۱۰/۹/۸۹ 

  ۱5/۱۸/۸۹ 

   

 
 
 



 اعتبار کمیته با مطالعات مرکز همکاری

 بیمارستان بخشی

 
  بیمارستان بخشی اعتبار های شاخص جهت مستندات ارسال 

  آموزشی بیمارستانهای بخشی اعتبار کمیته جلسات  حضوردر 
 و رگزارب دانشگاه دفترریاست در اعتباربخشی جلسات نیز زیر های تاریخ در ذکراست شایان 

 .:نمودند شرکت جلسات این در EDC مدیریت

 91/30/9011 مورخ اعتباربخشی جلسه- 

 91/30/9011 اعتباربخشی جلسه- 

 81/30/9011مورخ اعتباربخشی جلسه- 

 93/30/9011 جلسه-  

 

 از بهداشت وزارت اعتباربخشی ارزیاب تیم بازدید  

 بیمارستان در حضور با ارزشیابی، منظور به : مطهری بیمارستان

 امهبرن اجرای نحوه خصوص در را بیمارستان این عملکرد مطهری، استاد
 آموزشی حوزه در موجود های سنجه و استانداردها با آن انطباق و ها

 لعاتمرکزمطا به مربوط مستندات ذکراست شایان.دادند قرار بررسی مورد
 کدهدانش اختیار در آموزشی های بیمارستان اعتباربخشی جهت وتوسعه
 گرفت قرار پزشکی



 و هریمط بیمارستان بخشی اعتبار جهت زیر مستندات تهیه 

   : توسعه و مطالعات مرکز طرف از بیمارستان به ارسال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 برنامه های آموزشی اجرا شده در اسکیل لب  

 صورت جلسات کمیته اعتباربخشی بیمارستان-  

مستندات آسکی اخالق و آسکی های درون -  
 کشوری دانشگاهی و

 شیوه نامه کیفیت تدریس اساتید از دیدگاه دانشجو  

 صورت جلسات کمیته ارزشیابی اساتید-  

صورت جلسات کمیته آموزش پاسخگو و نظام ارزیابی -  
 آزمونها

 معرفی سیستم ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید-  

 ارسال مستندات الگ بوک الکترونیک-  

 ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی  

 ارزیابی درونی-  

 تحلیل آزمونهای صالحیت بالینی-  

 مستندات ارزشیابی اساتید-  

 عملکرد اساتید بالینی در قالب پروژهمستندات و نتایج ارزیابی -  

 تفاهم نامه مابین معاونت درمان و آموزشی-  

 کارگاههای  توانمندسازی اساتید-  

 مستندات مواجه زودرس-  

 ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی  

 ارزیابی درونی-  

 تحلیل آزمونهای صالحیت بالینی-  

 مستندات ارزشیابی اساتید-  

مستندات و نتایج ارزیابی عملکرد اساتید بالینی در -  
 قالب پروژه

 تفاهم نامه مابین معاونت درمان و آموزشی-  

 کارگاههای  توانمندسازی اساتید-  

 مستندات مواجه زودرس-  



  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مرکز و بالینی های صالحیت آزمون  

 : بالینی مهارتهای

 رایب آنالین صورت به کشوری بالینی صالحیت آزمون برگزاری-  

 واحد همکاری و توسعه و مطالعات مرکز طرف از  91/38/11 تاریخ در: بار اولین

 case 81 قالب در اطفال دستیاری دانشجویان جهت بار اولین برای مجازی آموزش
 .گردید برگزار جوابی چهار و تشریحی صورت به

 مورخ بیهوشی رزیدنت ویژه دانشگاهی درون آسکی آزمون برگزاری -  

 ۸۹دیماه05

 دانشجویان ویژه دانشگاهی درون آمادگی آسکی آزمون برگزاری-  

 ۸۹دیماه۰5مورخ پزشکی

 کشوری بالینی هایصالحیت آزمون نوزدهمین و پانزدهمین برگزاری -  

 نام و دانشجویان به رسانی اطالع از اعم ۸۹ماه بهمن اردیبهشت در

 هدف گروه نویسی

 به بالینی های صالحیت های آزمون نتایج تحلیل و بازخورد ارائه-  

 نمدیرا  و پزشکی دانشکده معاونین و آموزشی،ریاست محترم معاونت

 بالینی های گروه

 
 



 : بالینی مهارتهای مرکز 
 و دانشجویان جهت آموزشی کالس ساعت15۱حدود برگزاری  

 و پردیس سایت بالینی مهارتهای مرکز در آموزشی گروههای

 و پزشکی دانشکده ، EDC توسط 31درسال آموزشی های بیمارستان

 با مختلف های رشته دانشجویان جهت:دانشگاه توسعه دفاتر

 تزریقات، انواع آموزش حیاتی، عالیم کنترل آموزش موضوعات

 ...  و بخیه

 جهت آموزشی های کارگاه مرکز دراین ذکراست شایان  

 آزاد دانشگاه و نور پیام دانشگاه همچون مراکز سایر

 EDCباهمکاری و دانشجویی معاونت ازطرف نیز اسالمی

 .گردد می برگزار



 



 

 



  



 



 
  

 
 

   



 (:آسکی) بالینی های صالحیت آزمون  

   

 



 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



  درآموزش تحول طرح بسته
 از منطقه کالن تیم بازدید انجام جهت  مستندات تهیه و مادگیآ -

 آموزش در تحول های بسته روند

 پزشکی علوم دانشگاه تحول طرح های بسته روند از ۵منطقه کالن تیم بازدید  

 دانشگاه تحول هایبسته مسئولین و ۵ منطقه کالن از تیمی حضور با جهرم

 جناب 5منطقه کالن دبیر حضور با0۰/0/۸۹  تاریخ در جهرم پزشکی علوم

 یرازش پزشکی علوم دانشگاه از رئیسی خانم سرکار بهمنی، دکتر آقای

  جهرم دانشگاه ارشد مسولین و

 

 
 
 
 
 



بازدید رئیس سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی کشور جناب آقای دکتر حیدرزاده از دستاورد ها و 

بسته های طرح تحول و  EDCفضای آموزشی معاونت آموزشی ، 

 : 85/88/31ونوآوری در آموزش در تاریخ 
جناب آقای دکتر  ئیس سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورر

و بسته های طرح تحول ونوآوری  EDCحیدرزاده از دستاورد ها و فضای آموزشی معاونت آموزشی ،
 بازدید نمود. 90/99/11در آموزش در تاریخ 

گفت: اعتبار بخشی دانشگاه ها نباید به سمت رنکینگ دانشگاهی برود؛  :ایشان در روند بازدید گفت
 هدف اعتبار بخشی، توسعه و رفع چالش ها است.

در جمع مدیران آموزش و اعضای هیئت علمی دانشگاه اظهار داشت: هدف از اعتبار بخشی دانشگاه 
 .فع چالش ها در حوزه های مختلف استها توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش و ر

وی گفت: اعتبار بخشی را نباید ارزشیابی دانست. داشتن نگاه سلبی در آن روشی بسیار غلط است زیرا 
 .پایه و اساس اعتبار بخشی توسعه است

وی در ادامه افزود: چارت آموزشی کم ترین وزن را در اعتبار بخشی دانشگاه ها دارد. در اعتبار بخشی 
 .م هدف متمرکز بر سنجش کیفیت است تا کمیتتما

وی با اشاره به جذب اساتید و اضافه شدن رشته نانو فناوری پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد در 
ظرفیت برای جذب اساتید وجود دارد  8333 دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: در حال حاضر در کشور

موزشی هر دانشگاه و وجود هیئت علمی رشته های که این منوط بر وجود امکانات و زیر ساخت های آ
 .در خواست شده است

در ادامه بیان کرد: انگیزه و اشتیاق اساتید و اعضای هیئت علمی علوم پایه و بالینی این دانشگاه در 
پژوهش و تحقیقات ستودنی است. با توجه به وجود زیر ساخت های آموزشی و پژوهشی و اعضای 

خواست شده چون نانو فناوری پزشکی امید است با رای زنی ها بتوانیم این  هیئت علمی در رشته در
 .رشته را در این دانشگاه داشته باشیم

گفتنی است رئیس سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت بعد از این جلسه در جمع تعدادی از 
دانشجویان پزشکی دانشگاه حضور پیدا کرد و به بررسی مشکالت آنان در حیطه آموزش پرداخت. وی 



همچنین از آزمایشگاه های تحقیقات بیوشیمی، میکروب، زئونوز، مرکز مهارت های بالینی دانشگاه، 
ویی توسعه و فضای کمیته دانشج پراتیک دانشکده پرستاری و پیراپزشکی و فضای این دانشکده اتاق

 بازدید و فضای مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی )مدیریت و کارشناسان( EDCآموزش در 
 . نمودند

ز ادرپایان نیز به بررسی و ارائه گزارش توسط مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش 
گزارش عملکرد بسته های مذکور پرداختند . همچنین مدیر محترم مرکز مطالعات توسعه سرکارخانم 

 .نیز پرداختند EDC دکتر نجفی پور به ارائه گزارش عملکرد

 

 
 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 



 مرکز مدیر میرزازاده عظیم دکتر آقای جناب وبیناری بازدید

 دانشگاه EDC از دکترشوقی سرکارخانم و بهداشت وزارت مطالعات

 ۱9/81/8931تاریخ در

 از جهرم (EDC) پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز از مجازی صورت به که بازدید این در
 آموزش وتوسعه مطالعات مدیرمرکز میرزازاده عظیم دکتر آقای جناب ، شد انجام 90الی90ساعت

 گزارش و فعالیتها بررسی به وزارت EDC همکاران از شوقی دکتر سرکارخانم و بهداشت وزارت

 جهرم پزشکی علوم دردانشگاه EDC جایگاه و توسعه دفاتر و مرکز این اقدامات اهم و عملکرد
 و نقش درخصوص آموزشی محترم معاون روستازاده دکتر آقای جناب آن از پس.  پرداختند

 سرکارخانم ادامه در. نمودند ایراد سخنانی جهرم پزشکی علوم دانشگاه آموزش در EDC جایگاه

 در نوآوری و تحول های بسته و  EDC عملکرد درخصوص ،EDC محترم مدیر پور نجفی دکتر
 های دانشکده توسعه دفاتر. نمودند ارائه گزارش آموزشی معاونت درسطح دانشگاه، آموزش
 دانشجویی وکمیته پیمانیه ، مطهری آموزشی های بیمارستان ، پیراپزشکی و پرستاری پزشکی،

 دکتر آقای جناب سپس. گردید ارائه گزارش مذکور های کمیته مسئولین توسط آموزش توسعه
 و ها کاستی نمودن برطرف جهت سازنده و موثر راهکارهای ، قوت نقاط بیان به میرزازاده

 . پرداختند EDC ارتقای

 لیدرشیپ یک عنوان به بایستی توسعه مراکز که داشتند تاکید مهم نکته براین وزارت محترم مدیر
 وظایف رحش با مرتبط برامور نظارت ، مشاوره ارائه نقش و داشته فعالیت دانشگاه درسطح آموزشی

 باشند شتهدا حمایتی نقش بایست می آموزشی ای گروه کنار در نیز توسعه دفاتر بعالوه. دارند را
 ، مشورت نقش بالینی و پایه علوم آموزشی های گروه برای توسعه دفاتر و توسعه مرکز و

 .دارند رعهدهب را امور بیشتر مسئولیت و نمایند می ایفا را توانمندسازی و نظارت ، هدایت،کنترل

اعضای حاضر در جلسه فوق به شرح زیر می باشد : جناب آقای دکتر روستازاده)معاون محترم 
 دکتر نجفی آموزشی(،جناب آقای دکترصلح جو)معاون محترم پژوهشی دانشگاه(،سرکارخانم

جناب آقای کوثری )عضو محترم هیات علمی و مسئول بسته ارتقای  ، ( EDC پور)مدیر محترم
زیرساخت طرح تحول ونوآوری(،جناب آقای دکتر دهقانی)عضومحترم هیات علمی و مسئول 



مرکز آموزش مداوم دانشگاه( ،جناب آقای دکتر فاصله)رئیس محترم دانشکده پرستاری و 
جناب آقای دکتر اسالمی اکبر)معاون محترم آموزشی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی( ، 

پیراپزشکی(،جناب آقای صدرنشین )دبیرمحترم کمیته دانشجویی توسعه آموزش(، سرکارخانم 

دانشکده پزشکی و بیمارستان  EDOدکتر عبیری )عضو محترم هیات علمی و مسئول

دانشکده پرستاری و  EDO ی و مسئولپیمانیه(،سرکارخانم فروزان)عضو محترم هیات علم
پیراپزشکی( و سرکارخانم دکتر راسخ )مسئول محترم بیمارستان پیمانیه( و کارشناسان 

خاتمه 90.03سرکارخانم ها کرم زاده و احسانیان( حضور داشتند. جلسه درساعت) EDC محترم
 یافت.

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  آزمونها ارزیابی نظام کمیته 
 مدیریت دفتر در 88/1/31 تاریخ در آزمونها ارزیابی نظام جلسه برگزاری-

EDC : 
 طورب بالینی و پایه علوم مختلف گروههای با نیازسنجی گردید مقرر جلسه این در-

  استاندارد آزمون طراحی و و تفسیر با آشنایی و جداگانه

 آوری جمع حال در اکنون هم و  پروژه یک تدوین/  خصوص این در پرسشنامه تدوین-

 هستیم ها گروه از اطالعات

 تصالحی آزمون برگزاری جهت ریزی برنامه جهت ها رشته مسولین با جلسه برگزاری - 

 تحصیلی های رشته حسب بر ای حرفه

 آزمونها سواالت تحلیل و تجزیه انجام جهت ها گروه با جلسات برگزاری  

 

 

 آموزش :برگزاری سومین دوره پایش و رصد کیفی بسته های طرح تحول در  

 
 منطقه درکالن آموزش در تحول طرح های بسته کیفی رصد و پایش دوره سومین برگزاری  

 تحول های بسته دبیر حضور و 90/31/9011درتاریخ(  شیراز پزشکی علوم دانشگاه) آمایشی0

 ابجن و کوهپیما دکتر آقای جناب جهرم پزشکی علوم دانشگاه آموزش در نوآوری و

 در پزشکی علوم آموزش زیرساختهای وارتقای توسعه بسته مسئول کوثری آقای

 هرمج پزشکی علوم دانشگاه در گرفته صورت اقدامات گزارش ارائه و مذکور جلسه

 

 

 



 یپژوه دانش/   درآموزش پژوهش کمیته
 طرح6 شدن مطرح و ۸۹آذرماه در آموزش در پژوهش جلسه برگزاری-

 زا پس تحقیقاتی های طرح کارشناسان توسط مذکور جلسه در تحقیقاتی

 با و  ایرادات نمودن اصالح از پس گردید مقرر بایکدیگر اعضا نظر تبادل و بحث

 .نگردد باز شورا به دیگر و گردد مصوب مذکور های طرح کارشناسان تایید

/  اساتید تمامی مشارکت جهت شرایط ایجاد و پژوهی دانش کشوری وبینار   

 پژوهی دانش کارگاه

 های قعالیت ثبت و آموزش در پژوهش طرح نوشتن خصوص در اساتید به مشاوره ارایه  

 پژوهی دانش

 آموزشی پژوهی دانش امتیاز متقاضی  اساتید از نفر 3 پژوهی دانش های فعالیت بررسی  

 بقمطا کشوری نامه آیین و دانشگاهی داخلی نامه آیین طبق آنان امتیازات محاسبه و

 گالسیک گانه شش معیار با

 
 
 
 
 
 
 
 



  درسی ریزی برنامه کمیته  
  اساتید درس طرح بررسی 

  اجرای و پزشکی آداب درس درسی برنامه در زودرس مواجهه برنامه گنجانیدن 

 با پایه علوم مقطع دانشجویان نمودن اشنا هدف با بیمارستان از بازدید برگزاری

 از دعوت و بیمارستان با هماهنگی از پس که بالینی رویدادهای و بالینی فضای

  همکاری جهت بالینی اساتید

 

 توسعه مرکز در دانشجویی کمیته  
 است فعال نسبتا کمیته این  

 شود می اجرا و پیگیری کمیته این اعضای توسط توسعه مرکز همتایان آموزش برنامه   

 ویاندانشج بین از انان برای سرگروه تعریف و کوچک های درگروه دانشجویان بندی تقسیم  
 باالتری سال

 تکمیلی های کالس گذاشتن/ خواندن درس روند خصوص در مشاوره ارایه  

 با انهمتای جهت کمیته عضو دانشجویان توسط پایه علوم ازمون با اشنایی کارگاه برگزاری  
   توسعه مرکز راهنمایی و حمایت

 اونتمع حمایت و همکاری با آن  تجهیز و  دانشجویی کمیته به دفتری تخصیص  

 ...و کامپیوتر میزو به آموزشی محترم

 

 عهتوس دانشجویی کمیته و درخشان استعداد دانشجوی 81شرکت و معرفی-  

 با شیراز تابستانه مدرسه در شرکت جهت دانشگاه EDCطرف از آموزش

 مرکز محل در 81/0/11 لغایت 89/0/11 تاریخ در «تحول طرح و دانشجو »عنوان

  شیراز پزشکی علوم دانشگاه توسعه و مطالعات



و انتخاب دانشجوی پزشکی دانشگاه جناب آقای وحید رجب پور درخشش - 

ا ب در بیستمین همایش آموزش پزشکی به عنوان عضو کمیته مرکزی کشوری

ه مرکز مطالعات و توسعمربوط به کمیته دانشجویی توسعه آموزش  رای باال

اردیبهشت ماه و در محل مرکز همایشهای بین  90تا  99که از تاریخ  در این همایش: جهرم 

در طی برگزاری انتخابات شورای مرکزی کمیته های دانشجویی در  شد،المللی رازی برگزار 
توسعه آموزش آقای وحید رجب پور از دانشگاه علوم پزشکی جهرم به عنوان عضو کمیته مرکزی 
کشوری با رای باال انتخاب شدند. همچنین در بخش دانشجویی خانم فاطمه محمدی و آقای 

وزش و عضو کمیته دانشجویی توسعه آمپرستاری حسن راستی از دانشجویان دانشکده پزشکی و 
 حضور فعال داشتند.  مرکز مطالعات و توسعه جهرم

 
 

 



جهت دانشجویان  33/68/89بازدید دانشجویان از بیمارستان مطهری در تاریخ-

 :جهت مواجهه زودرس در درس آداب پزشکی  80ورودی بهمن

کارگروه آموزش همتایان وابسته به توسط  برای اولین بار برگزاری همایش یک روزه علوم پایه
 91ساعت  81/8/11مرکز مطالعات و توسعه جهرم در تاریخ  کمیته دانشجویی توسعه آموزش

 دبیر کمیته آقای وحید رجب پوردر سایت دانشگاه علوم پزشکی  با هماهنگی  03/91الی 

 مسئول کمیته سرکارخانم دکتر نجفی پور و 
در  03/91الی  91ساعت  81/8/11همایش یک روزه علوم پایه را در تاریخ ، کارگروه این  -

سایت دانشگاه علوم پزشکی برگزار نمود. در این نشست تعدادی از دانشجویان پزشکی ورودی 
حضور داشتند. در این جلسه دانشجویان عضو کمیته به نام های خانم پورعباس،  1۹و  10و  10

دبیر کمیته آقای وحید رجب عباسی، آقای دادگر و با هماهنگی  خانم تراب، خانم محمدی، خانم
حضور یافتند. در این کارگاه درخصوص اهمیت  مسئول کمیته سرکارخانم دکتر نجفی پورو  پور

علوم پایه، معرفی منابع مرتبط، چگونگی برنامه ریزی مطالعه و درس خواندن جهت آمادگی 
نی شروع مطالعه و نحوه خواندن درس های علوم پایه مشارکت در آزمون علوم پایه، برنامه زما

مطالب مفیدی ارائه گردید. این کارگاه که برای اولین در این دانشگاه برگزار شد با استقبال 
 .جلسات آتی آن نیز برگزار گردد مناسب دانشجویان روبرو شد و مقرر شد که 

 

 



 

 تاریخ در آموزش توسعه دانشجویی کمیته جلسه برگزاری  

 یتهکم این فعال اعضای حضور با دانشگاه تئاتر آمفی درسال:  31دیماه9۱

 دوازدهمین کمیته محترم مسئول ،Edc محترم آموزشی،مدیر محترم ،معاونت
 با : پزشکی دانشکده آموزشی محترم معاون و مجازی آموزش محترم المپیاد،مدیر

 دبیر و همتایان و دانشجویی کمیته عضو فعال دانشجویان از تشکر و تقدیر هدف
 این دبیری جدید کاندیدای برنامه اعالم و کاندیداتوری همچنین ، کمیته قبلی

 برگزار 90الی90ساعت از جدید دبیر تعیین جهت گیری رای درنهایت و کمیته
 . گردید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (کمیته آموزش همتایان )ساب کمیته دانشجویی توسعه آموزش  -
ارائه گزارش توسط سرگروه های آموزش همتایان از روند  مذکورهدف از برگزاری جلسه  

 :گروه همتایان بود.مقرر گردید   Peer as teacher اجرای پروژه

جهت دانشجویان از ترم  -8شیوه نامه ای جهت اجرای آموزش همتا به همتا تدوین گردد .  -9
 .اجرا می نماینداول ورودی مشخص شود که سرگروه های همتایان چه برنامه هایی 

 .پایش برنامه نیز انجام گردد -0

 .بهتراست نیازسنجی صورت پذیرد-1

جهت سرگروه ها درخصوص نحوه اجرای پروژه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  -0

 دوره آموزشی در قالب کالس و کارگاه آموزشی گذاشته شود (EDC) پزشکی

 .هش در آموزش بررسی گردددرقالب طرح تحقیقاتی تدوین و درشورای پژو-0

اعضای کمیته پیشنهاد کردند فراخوان جهت عضوگیری و معرفی اهداف ، برنامه های آموزش -۹
 . همتایان برگزار شود

یک لینک بین کمیته آموزش همتایان و اساتید مشاور دانشجویی ایجاد شود تا هدف اصلی -1

در  . ، فراهم گرددآموزش همتایان که ارتقای توانمندی دانشجویان می باشد

در دفتر مدیر مرکز مطالعات وتوسعه  34-31از ساعت 61/68/3189تاریخ

 آموزش پزشکی

 

 

 

 

 
 

 
 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 



 دانشجویان علوم پزشکی : علمی المپیاد  

برگزاری آزمون انتخابی و غربالگری یازدهمین المپیاد سراسری در دانشگاه - 

حیطه جهت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشجویان  9علوم پزشکی در 

توسط مرکز مطالعات وتوسعه و کمیته المپیادبا  9/1/31دانشگاه آزاد در تاریخ 

 نفر از دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی  19حضور 

ن مرحله غربالگری یازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم آزمو- 

نفر از دانشجویان پزشکی  06پزشکی کشور در روز ششم اردیبهشت  با حضور 

های آزمونی و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار شد. حیطه

حیطه تفکر علمی در علوم پایه، فلسفه پزشکی، 6شرکت کنندگان شامل

ها، آموزش پزشکی و حیطه ت نظام سالمت، کارآفرینی در بستر دانشگاهمدیری

 استدالل بالینی بود.

از  المپیاد توسط اساتید دانشگاه یازدهمین  برگزاری کالسهای آمادگی ویژه- 

توسط کمیته المپیاد مرکز مطالعات و توسعه آموزش 8931تاشهریورماه31سال

به  و المپیاد مرکز مطالعات و توسعهاین کالسها که به همت کمیته  :پزشکی 

منظور کسب آمادگی بیشتر دانشجویان جهت شرکت در مرحله دوم المپیاد 

 های زیر اساتید محترم دانشگاه همکاری نمودند:برگزار شد در حیطه 

  جناب آقای پژمان حامدی: مسئول کمیته استعداد درخشان و مسئول کمیته

 یازدهمین المپیاد

  جوشقانی، آقای حامدی و آقای دکتر علیپور: حیطه تفکر علمی در جناب آقای دکتر

 علوم پایه



 سرکارخانم دکتر نجفی پور: حیطه آموزش پزشکی 

 جناب آقای دکتر کوهپیما: حیطه مدیریت نظام سالمت 

 حیطه فلسفه پزشکیسرکارخانم دکتر مصلی نژاد و آقای تفویضی : 

 تر دانشگاههای هزاره سومجناب آقای دکتر موسوی: حیطه کارآفرینی در بس 

 

 

نفر ازدانشجویان برگزیده دانشگاه علوم پزشکی جهرم به مرحله 9راهیابی - 

 گروهی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی :

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم به مرحله گروهی یازدهمین المپیاد کشوری  0
 کشور راه یافتند.دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 

در حیطه استدالل بالینی، حسام محیط گندمانی  18محمد حیدرنژاد دانشجوی پزشکی ورودی 
در حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم، محمدعارف  1۹دانشجوی پزشکی ورودی 

 در حیطه تفکر علمی در علوم پایه پس از کسب موفقیت 10باقرزاده دانشجوی پزشکی ورودی 
به مرحله گروهی یازدهمین المپیاد کشوری دانشگاه های  11در آزمون غربالگری اردیبهشت ماه 

 .علوم پزشکی سراسر کشور راه یافتند

کسب مدال طال و لوح افتخار المپیاد علمی توسط دانشجوی دانشگاه علوم -

 پزشکی جهرم

در  10دانشجوی پزشکی ورودی آقای محمد عارف باقرزاده  کسب مدال طال توسط جناب

 دانشجوی پزشکی ورودیآقای حسام محیط گندمانی حیطه تفکرعلمی در علوم پایه و جناب 

لوح افتخار در حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم در مرحله انفرادی آزمون  1۹

  کشوری



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 علوم دانشجویان علمی المپیاد دوازدهمین به مربوط امور انجام-  

 الکترونیک نام عمومی،ثبت فراخوان و رسانی اطالع از اعم : پزشکی

 و محترم ریاست با گروهی درون جلسات دانشجویان،برگزاری

 ۸۹پاییز از مختلف های حیطه مسئولین

 و علمی المپیاد دوازدهمین جهت دانشجویان بندی گروه- -

 شروع هماهنگی و دانشجویان جهت منابع دادن دراختیارقرار

 آموزشی کالسهای

 دانشجویان جهت منابع و کتاب تهیه -

 از دعوت/  دانشگاهی اساتید همکاری با کالس و کارگاه برگزاری -

 دانشگاه بیرون

 دانشگاه ارشد مسئولین همکاری با دانشجویان از حمایت -

  مناسب رتبه کسب  -

 یازدهم المپیادی دانشجویان از تقدیر -

 

 

 

 

 

 



 : درخشان استعداد
دانشجوی استعداد درخشان و کمیته دانشجویی  81معرفی و شرکت-

شرکت در مدرسه تابستانه دانشگاه جهت  EDCتوسعه آموزش از طرف

در  81/0/11لغایت  89/0/11در تاریخ « دانشجو و طرح تحول» شیراز با عنوان

 محل مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

ز  دانشجویان استعداد درخشان از رشته های نفر ا 9معرفی و قبولی -

مختلف به مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از تسهیالت ادامه تحصیل 

 EDC(از طرف استعداد درخشان ) سهمیه ورود با آزمون و بدون آزمون 

 8931دانشگاه درمردادماه

رخشان دادهای دسه نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم جهت استفاده از سهمیه استع

در آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد از طرف کمیته استعداد درخشان دانشگاه به سازمان 

سنجش معرفی گردیدند. خانم صدیقه محمدی کارشناس علوم آزمایشگاهی، خانم هاله اکبری 

کارشناس پرستاری و علی قانعی خو کارشناس اتاق عمل جهت استفاده از سهمیه بدون آزمون 

 طرف کمیته استعداد درخشان به سازمان سنجش معرفی شدند. از 

 دفتر در ۸۹ماه آبان در درخشان استعدادهای کمیسیون جلسات برگزاری- 

 تصویب و کمیسیون اعضای و معاونین حضور با دانشگاه محترم ریاست

  دانشجویان ویژه رفاهی و فرهنگی و ،پژوهشی آموزشی تسهیالت

 حجم همچون تسهیالتی: شدن اجرایی جهت محترم معاونین همکاری- 

 التتسهی از بها،استفاده نیم و رایگان تغذیه رایگان، باالتر،استخر اینترنت

 برگزیده دانشجویان از ،تقدیر کتابخانه



 ذیربط های گروه به درخشان استعدادهای کمیسیون مصوبات  رسانی اطالع-

 ۸۹آذرماه در دانشجویی

 و درخشان استعدادهای دانشجویان از تقدیر مراسم به مربوط امور پیگیری-  

  جهت بودجه تخصیص در همکاری جهت دانشگاه محترم ریاست با مکاتبات

 جاری ترم در استعداد با دانشجویان از تقدیر

 دانشجویان ویژه : 31 ماه آبان از آموزشی های کارگاه برگزاری  

 مهارتهای مرکز و آموزش توسعه دانشجویی کمیته-درخشان استعدادهای

 مد، پاب ورد، آموزش مهارتی، هایکارگاه پردازی،ایده هایکارگاه:  بالینی

 ... و اکسل

 یادالمپ درخشان، استعدادهای دانشجویان جهت تفکرانتقادی کارگاه برگزاری  

 پایه علوم اساتید همکاری با ماه درآذر آموزش توسعه دانشجویی کمیته و

 : التربا مقاطع به تحصیل ادامه تسهیالت از استفاده جهت دانشجویان معرفی-  

 بدون و آزمون با سهمیه با آنها قبولی و نفر5 ارشد کارشناسی به کارشناسی

 ۸۹ مردادماه در آزمون

 : التربا مقاطع به تحصیل ادامه تسهیالت از استفاده جهت دانشجویان معرفی-  

 آزمون جهت نفر5 و ۸۹اردیبهشت دستیاری آزمون جهت نفر5 دستیاری

 ۸۸دستیاری

   

نفر از دانشجویان دانشگاه جهت شرکت در سومین مدرسه تابستانه  9معرفی 

 EDCتوسط

دراین مدرسه تابستانه که با هدف آموزش دانشجویان در زمینه یادگیری الکترونیک برگزار می 

شود آقایان وحید رجب پور، نیما دادگر و خانمها فاطمه محمدی، فاطمه عباسی، پریسا پور عباس 



های دانشجویی توسعه در آموزش و و فاطمه عیال وار تراب از دانشجویان فعال در کمیته

های درخشان، به نمایندگی از این دانشگاه شرکت کردند. شایان ذکر است که این مدرسه استعداد

 و در محل قطب الکترونیک شیراز برگزار گردید. 90/0/11الی  11/ 90/0تابستانی از تاریخ 

 اختصاص تسهیالت جدید جهت دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

تسهیالت رفاهی  1۹شان دانشگاه در دیماه با توجه به مصوبه کمیسیون استعدادهای درخ

جهت دانشجویان استعداد درخشان اختصاص یافت. این تسهیالت که  11جدیدی از ابتدای سال

اینترنت اضافه بر سهمیه عادی،  2Gاز اردیبهشت ماه سال جاری اجرایی شد شامل اختصاص 

استعدادهای درخشان، گرفتن ارائه غذا به صورت نیم بها، پرداخت هزینه اردو ویژه دانشجویان 

 بود.ی فرهنگ-کتاب بیشتر از کتابخانه و خوابگاه مناسب مطابق با مقررات معاونت دانشجویی

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در آزمون دستیاری با  1پذیرش-

استفاده از سهمیه استعداد درخشان پس از بررسی پرونده دانشجویان دانشگاه 

 در رشته تخصصی پوست دانشگاه علوم پزشکیل به وزارت متبوع :و امتیازبندی و ارسا

 تهران و رشته تخصصی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نفر از دانشجویان دانشگاه جهت استفاده از تسهیالت 1۹0-11شایان ذکراست در نیمسال دوم 

مطالعات وتوسعه ادامه تحصیل به سازمان سنجش جهت آزمون دستیاری از طرف مرکز 

 ،دفتراستعدادهای درخشان معرفی شده بودند.

 

 

 

 



حضور مسئول دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در -

 "پزشک پژوهشگر"کارگاه

 "پزشک پژوهشگر"مسئول دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در کارگاه

درسالن والیت برگزار گردید حضور داشتند. دراین جلسه  90الی 1ازساعت 30/93/11که در تاریخ 
که تمامی مسئولین استعدادهای درخشان و مسئولین کمیته تحقیقات دانشجویی کالن منطقه 

کشوری حضور داشتند ، جناب آقای دکتر حیدرزاده ریاست محترم سازمان سنجش به عنوان 0
 . و رفع ابهامات آن پرداختندمدرس حضور داشته و به بیان آئین نامه پزشک پژوهشگر 

 

 



 پزشکی آموزش همایش و مطهری شهید جشنواره  

 آموزش همایش یکمین و بیست به مقاله ارسال و رسانی اطالع -

  پزشکی

  و دوازدهمین به دانشگاهی درون برتر اموزشی فرایند8ارسال  -

 مطهری شهید آموزشی جشنواره سیزدهیمن

 دانشجویی جشنواره ومیند جهت نواورانه های ایده کارگاه برگزاری -

 آموزشی نوآورانه های ایده

 دانشگاه مطهری شهید جشنواره کمیته اعضای تعیین  -

 آموزشی ی ها فرایند تدوین جهت اساتید به مشاوره ارایه -

 آموزشی،برگزاری فرایندهای ارسال خصوص در مکاتبات انجام -

 خابانت و آموزشی فرایندهای عالقمند،امتیازدهی اساتید با جلسات

 دانشگاهی درون برگزیده فرایندهای

 EDC , EDO ساالنه همایش در مشارکت -

 

شرکت دانشگاه علوم پزشکی در کنگره همایش آموزش پزشکی و جشنواره -

 31شهید مطهر و برپایی غرفه عملکرد های آموزشی در اردیبهشت
مرکز مطالعات و توسعه همانند سالهای پیش اقدام به برپایی غرفه در دوازدهمین جشنواره شهید 

با مدیریت سرکارخانم دکتر نجفی پور نمود که همانند سال پیش دانشگاه  11مطهر در اردیبهشت 
غرفه مشترک برگزار نمودند. در  0علوم پزشکی جهرم به همراه کلیه دانشگاههای کالن منطقه

جشنواره که معاون آموزشی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه به همراه چند تن از اعضای هیات  این
علمی و کارشناسان مرکز به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی جهرم شرکت داشتند، با برپایی 



غرفه به ارائه عملکرد و محصوالت آموزشی دانشگاه پرداختند که مورد بازدید وزیر محترم بهداشت 
 آموزش پزشکی نیز قرار گرفت.  و

همچنین طی بازدید مدیر مرکز از محصوالت آموزشی شرکت دانش بنیان دانشگاه تهران فرصتی 

چاپ پمفلت و  .جهت تعامل بین دو دانشگاه ایجاد و صحبت هایی در این خصوص مطرح شد

، استعداد درخشان، کمیته طرح درس، همچون : المپیاد EDCهای کتابچه معرفی فعالیت کمیته
کمیته اعتباربخشی و آموزش پاسخگو، کمیته توانمند سازی اساتید و سایر فعالیتها و عملکردهای 

EDC  باشد. نمونه محصوالت ارائه شده میو معاونت آموزشی از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : موفقیت فرایندهای آموزشی جهرم در بیستمین همایش آموزش پزشکی-

لغایت  99در بیستمین همایش آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره شهید مطهری که در تاریخ  
و  در مرکز همایشهای رازی تهران برگزار شد، دو فرآیند آموزشی دانشگاه  11اردیبهشت ماه  90

خانم دکتر لیلی مصلی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم که از طرف 

 .انتخاب شدبرگزیده سوم کشوری و فرایند قابل تقدیر نوان ارائه شدند، به ع

جلسات پس از برگزاری 901۹شایان ذکراست فرایندهای برگزیده درون دانشگاه در آذرماه 

و درسایت و انتخاب به عنوان فرایندهای برگزیده  EDCدرون دانشگاهی توسط

همچنین مقاالت متعددی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم همایش بارگذاری گردید.
 0مقاله پذیرفته شده از دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  1پرشکی جهرم در کنگره ارائه که از بین 

 پوستر ارائه گردید.0مقاله آموزشی بصورت سخنرانی و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هوتوسع مطالعات مرکز خبری علمی نشریه 

 : پزشکی آموزش
 آموزش وتوسعه مطالعات مرکز دوم و اول ماهه سه خبری علمی نشریه مطالب نمودن آماده -

  11درسال مرکز این اقدامات و اخبار کلیه شامل پزشکی
 تحول طرح های بسته کتابجه تحول طرح های فعالیت از مستنداتی تهیه -
 توسعه و مطالعات مرکز استراتژیک برنامه -
  توسعه مرکز عملیاتی برنامه  -

 

 توسعه و مطالعات مرکز ها پروژه اجرای 

 کشوری
 وزارت  EDC از ارسالی استاداردهای بر مبتنی اموزش کیفیت ارزشیابی ارسال  -

 کشوریEDC مدیران ماهانه های وبینار در مشارکت  -

 عنوان به  پزشکی آموزش همایش دومین و بیست علمی کمیته در مشارکت  -

  علمی کمیته عضو

  پزشکی آموزش همایش کنگره مقاالت داوری -

 نمودن آاماده/غرفه برگزاری/  89 بهشت اردی همایش در اجرایی همکاری  -

 کتابچه قالب در دانشگاه های فعالیت از مستندات

 عنوان به توسعه مراکز وظایف شرح تدوین عنوان به کشوری پروژه در مشارکت -

 کشوری تحقیقاتی طرح اعضای از یکی

 



رسانی اخبار و بارگذاری اطالعات و به روز 

تا  31اطالعات سایت مرکز توسعه از ابتدای سال

 کنون توسط مرکز مطالعات و توسعه :

 
 

 
 



 

 

 



 : زبان
دو جلسه آزمون تعیین سطح زبان ) آمادگی آیلتس( برگزاری  -

و شروع کالسهای دانشجویان از  8931جهت اساتید در آذرماه

 31دیماه

اساتید ) دو شنبه و سه شنبه ها ( از کالس های زبان ویژه شروع  - 

 اوایل دی ماه

 

 :دانش پژوهی آموزشی 
برگزاری جلسه کمیته دانش پژوهی آموزشی در خصوص محاسبه روند 

امتیازات دانش پژوهی طبق شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهای دانش پژوهی بند 

آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی براساس معیار گالسیک در روز  1ماده  9

  81/1/31سه شنبه 

پرونده دو نفر از اساتید جناب آقای دکتر روستازاده و  EDCبا حضور اعضای کمیته در دفتر مدیریت 

و دکتر پوراحمدی براساس آیین نامه داخلی دانشگاهی و آیین نامه ارتقاء کشوری مورد بررسی 

 قرار گرفت و امتیازات جهت کمتیه ارتقاء ارسال گردید.

 
 


