
 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
 

 E.D.C  عملیاتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برنامه 

3198-3196 

 تهیه :  توسط مدیر مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه 

 سرکار خانم صدیقه نجفی پور



 بسمه تعالی
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با همکاری مركز توسعه سیراز آغاز به كار نمود كه اهم فعالیت آن  9731-9731( جهرم از سال EDCمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی )

ه مركز توسعه جهرم انجام فعالیت عمد 9711بطور مستقل از شیراز فعالیت خود را ادامه داد. تا سال 9711ارزشیابی كیفیت تدریس اساتید بود. درسال

 ارزشیابی اساتید با استفاده از نظرخواهی از دانشجویان و انجام ارزیابی درونی بخش های بالینی )گروه جراحی، زنان( بود.

تلف از جمله شیراز، ، به منظور توانمندسازی اساتید كارگاههای آموزشی با همکاری اساتید دانشگاههای مخ9711همزمان با فعالیتهای مذكور از همان سال 

به بعد با همت اساتید اكثریت كارگاههای توانمند سازی به طور مستقل توسط   9711شهید بهشتی، تبریز و اصفهان در جهرم برگزار شد. سپس طی سال 

ه های اجرایی توسط اساتید در كمیته آموزش اساتید سیاست و چارچوبی جهت حمایت از كارگا 9713مركز توسعه دانشگاه برگزار گردید بطوریکه در سال 

تید جهرم با شورای دانشگاه مصوب شد و امتیاز این همکاری در ترفیع ساالنه اساتید لحاظ گردید.از آن زمان تا كنون كارگاههای آموزشی مورد نیاز اسا

 همکاری اساتید هئیت علمی جهرم در حال اجرا می باشد.

بالینی گروه  -شکل گرفت بطوریکه هم اكنون تمامی اساتید علوم پایه 9711وره و روزانه از حدود سالهای به برنامه ریزی و تدوین طرح درس د EDCتوجه 

و  های پزشکی، گروههای آموزش پرستاری، اتاق عمل، هوشبری اقدام به تدوین طرح درس های مربوطه نمودند. همچنین تحلیل آزمونها )تعیین سختی

 شروع و تا كنون انجام می شود  13در راستای تهیه سئوال استاندارد از مهرقدرت تمیز سواالت( به منظور اقدام 

نمود  همچنین  EDCاقدام به تدوین برنامه عملیاتی  9711مركز توسعه جهرم در تدوین برنامه استراتژیك دانشگاه مشاركت فعاالنه داشت و در آذرماه سال 

در راستای  EDCدر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پژوهشی مشاركت داشت. برنامه عملیاتی در تدوین برنامه استراتژیك معاونت آموزشی و همکاری 

 وظایف و شاخص های مركز توسعه ساالنه یا هر دو سال تدوین می گردد و بر این اساس تعدادی ازپروژه های عملیاتی در حال اجرا می باشد.



اده از نظرخواهی از دانشجو بود تغییر یافت بر اساس تحلیل و تبادل نظر اعضای كمیته ارزیابی روند ارزشیابی استاد كه قبالً فقط با استف 9711از سال 

پس  11-11از نیمسال دوم  .اساتید روش های دیگر ارزشیابی مانند استفاده از نظر همکار، نظر مدیران، ارائه طرح درس و آنالیز آزمونها به آن اضافه گردید

شركت ماد، انجام ارزشیابی از طریق سایت پایش وتحت وب توسز دانشجویان در دو هفته انتهای ترم و قبل از ازمون های  از خریداری نرم افزارپایش از

 .پایانی انجام می گردد و تا كنون پایش كیفیت تدریس اساتید با استفاده از نرم افزار فوق از طریق اینترنتی ادامه دارد

با خرید موالژ و مانکن و تجهیزات آموزشی انجام شد و از همان سالها  9711( در فضای نسبتاً مناسب در سال  Skill Labراه اندازی مركز مهارتهای بالینی)

بطور فعاالنه استفاده می نمایند. این  Skill labتاكنون گروههای بالینی بیهوشی، زنان، اطفال جهت آموزش دانشجویان مقطع اكسترنی و اینترنی از مركز 

ان ذكر است از مركز در هر ترم اقدام به برگزاری كارگاههای آموزشی نظیر كارگاه احیای قلبی و ریوی، سوچر زدن، آشنایی با آزمون آسکی. می نماید. شای

قرارگرفته است. و در طی این دوره دانشجویان مهارت پایه نظیر  استفاده از مركز مهارتهای بالینی در برنامه آموزش دانشجویان فیزیوپاتولوژی 9713سال 

 گیرند.و ... را فرا می NG tubeزدن، تزریقات و IVنحوه كنترل عالئم حیاتی، سوچر زدن، 

به زبان انگلیسی تحت كمیته مشورتی دانشجویی شکل گرفت. و اولین نشریه دانشجویان  EDCدر راستای استفاده از توانایی های دانشجویان در 11در سال 

ویان عنوان شاین با همت دانشجویان منتشر شد و پروژهای متعدد پژوهش در آموزش با تعامل بین دانشجویان واساتید تصویب شد و فرصت حضور دانشج

 در كنگره های آموزش پزشکی كش.ری و خارج از كشور فراهم شد.

ضعیت موجود آموزش بالینی و همکاری با اعضای هیئت علمی در برنامه ریزی جهت ارتقاء كیفیت ( با هدف بررسی وEDO، ایده راه اندازی دفاتر توسعه )

مركز توسعه مطرح گردید كه در ادامه هم اكنون در بیمارستان پیمانیه و استاد مطهری دفاتر توسعه با شرح وظایف  توسط 11در سال آموزش بالینی 

اطالع رسانی كارگاههای توانمند سازی ، همکاری در انجام ارزیابی درونی و اعتبار  ر مربوط به آموزش بالینی،باشد. این دفاتر در زمینه امومشخص فعال می

 بخشی آموزشی بیمارستان ، موسسه و برنامه دوره پزشکی عمومی با این مركز همکاری می نمایند. 

تلف و حضور چهار كارشناس و یك عضوهیئت علمی به عنوان مدیرمركز هم اكنون مركز توسعه جهرم با استفاده از همکاری اساتید در كمیته های مخ

 فعالیت خود را ادامه می دهد.



ر ترم كمیته پژوهش در آموزش متشکل از اعضاء هیئت علمی، علوم پایه، بالینی و آموزش پرستاری در راستای تاكید بر پژوهشهای مرتبط به آموزش د

میته بررسی طرحهای تحقیقاتی مرتبط با آموزش علوم پزشکی با تاكید بر حل مشکالت آموزش و تعیین و تشکیل گردید كه هم اكنون ك 9713مهرماه 

( EDOدفتر توسعه ) EDCهای علمی به كار خود ادامه می دهد. در راستای استفاده بهینه از نیروهای عالقمند به آموزش و توسعه فعالیتهای ارائه راه حل

  سال راه اندازی شددر دانشکده پرستاری در همین 

 فعالیت خود را شروع كرد و شاهد  EDCكمیته المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در مركز  13از سال 

، كسب مدال طالی 9711موفقیت های دانشجویان پزشکی در طول سالهای مختلف از جمله كسب مدال طالی المپیاد علمی حیطه فلسفه پزشکی در سال 

 علوم پایه، دریافت لوح قابل تقدیر توسط دانشجویان پزشکی كسب شد.المپیاد علمی حیطه 

راه اندازی شد اهداف این دفتر از  9713دفتر استعدادهای درخشان در سال  در راستای شناسایی استعدادهای دانشجویان و كمك به رشد و شکوقایی آنان

  .ودن امکانات رفاهی و هدایت و راهنمایی آنان جهت پیشرفت تحصیلی نمودنداقدام به برگزاری كارگاه، اجرای طرحهای تشویقی، فراهم نم ابتدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه عملیاتی 

 مرکز مطالعات و توسعه 

 3196در سال 
 

 



 

 

 

 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 : توانمند سازي اساتيد 1هدف 

G1O1 

 

تاريخ  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه 

نياز سنجي) جهت برگزاري  1

كارگاه آموزشي مرتبط با نياز 

 اساتيد(

برگزار شده و  تهيه ليستي از كارگاههاي -

 (EDCنشده)بر اساس وظايف

-روش-كيفيت اجرا-تهيه چک ليست از اهداف -

 وانتظارات اعضاء 

اطالع رساني به گروه هدف جهت تعيين  -

 كارگاههاي مورد نيازشان

 تعيين اولويتها -

 تدوين شاخص هاي اثربخشي -

برنامه ريزي ) زمان، مكان ، محتوا، روش ،  -

 روش ارزيابي(‹ اعضاء 

ا نيروهاي     ) امور مالي، تداركات، هماهنگي ب -

 كامپيوتر، اينترنت، نقليه و ... ( 

 اجرا و ارزشيابي كارگاه مورد نياز  -

مدير مركز 

خانم  توسعه)

  (نجفي پور

 

مسئول 

برگزاي 

كارگاه)خانم 

 رنجبر 

 خانم شايان

 5 - يک ترم 68 آبان  1/3/68

 

 



 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  پروژهمدير  شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

آموزش زبان خارجي براي  2

 اعضاء هيأت علمي 

 انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس  -         

اطالع رساني و هماهنگي با اعضاي هيات علمي)جهت  -        

 تعيين روز و ساعت كالس(

ساعات   آموزش جهت تعيين و تثبيتهماهنگي با امور -        

 كالس 

متوسط و -)درسطح مقدماتيبرگزاري كالس  زبان -        

 پيشرفته(

از طريق پيگيري  )استادنترل كيفيت آموزش و كار ك  -        

 آزمون افراد شركت كننده درامتحان سراسري زبان(نتايج 

مركز مدير

)خانم توسعه

 نجفي پور(

 

 معاون

)دكتر آموزشي 

مدير -يرواني(ا

گروه زبان 

 -(آفاي خليلي)

مسئول ستاد 

امور رفاهي) 

( دكتر احمد نيا

مسئول 

آقاي  آموزش)

 (حورنگ

توسط زبان  تعيين سطح   0544444 11  8/6/68 1368ردادم

و نظر  استاد مربوطه

 اساتيد

آشنايي با برگزاري كارگاه  3

تكنيک هاي آزمون زبان  

MCHE, IELETS 

 مدرس مربوطه ) ساعت(  ايجاد هماهنگي با -

 اطالع رساني به گروه هدف -

‹ برنامه ريزي ) زمان، مكان ، محتوا، روش ، اعضاء  -

 روش ارزيابي(

هماهنگي با نيروهاي     ) امور مالي، تداركات، كامپيوتر،  -

 اينترنت، نقليه و ... ( 

 اجرا و ارزشيابي كارگاه مذكور -

مديرمركز 

خانم توسعه )

 (نجفي پور

معاونت 

دكتر زشي )آمو

 -ايرواني(

مسئول 

برگزاي 

كارگاه)خانم 

دكتر -( رنجبر

باقري 

 )مدرس(

 

 

  3544444 5 68 /0/7 68 خرداد

 

 



 

 دول كالن برنامه عملياتي ج

 

تاريخ  همكاران  مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه 

اشنايي كارگاه برگزاري  0

)بر    power Point 2007با

 اساس نباز سنجي( 

 ايجاد هماهنگي با مدرس مربوطه ) ساعت(  -

 اطالع رساني به گروه هدف -

 تدوين شاخص هاي اثربخشي -

‹ برنامه ريزي ) زمان، مكان ، محتوا، روش ، اعضاء  -

 روش ارزيابي(

) امور مالي، تداركات، كامپيوتر،  هماهنگي با نيروهاي  -

 نترنت، نقليه و ... ( اي

 اجرا و ارزشيابي كارگاه مذكور -

مديرمركز 

خانم توسعه )

 (نجفي پور

معاونت آموزشي 

 -ايرواني(دكتر )

مسئول برگزاي 

كارگاه)خانم 

 ( رنجبر

آقاي 

 ممتاز)مدرس(

 

 5 3244444 7  68آبان  68 خرداد

  اشنايي با برگزاري  5

EXCEL  بر اساس نباز(

 سنجي( 

 با مدرس مربوطه ) ساعت(  ايجاد هماهنگي -

 اطالع رساني به گروه هدف -

 تدوين شاخص هاي اثربخشي -

‹ برنامه ريزي ) زمان، مكان ، محتوا، روش ، اعضاء  -

 روش ارزيابي(

) امور مالي، تداركات، كامپيوتر، هماهنگي با نيروهاي   -

 اينترنت، نقليه و ... ( 

 اجرا و ارزشيابي كارگاه مذكور -

مديرمركز 

نم خاتوسعه )

 (نجفي پور

معاونت آموزشي 

 -ايرواني(دكتر )

مسئول برگزاي 

كارگاه)خانم 

( آقاي  رنجبر

 ممتاز)مدرس

الي  68 /18/6 68 خرداد

11/6/68 

7 3244444 8 

 

 

 

 

 



 جدول كالن برنامه عملياتي 

 

 پيش نياز اعتبار  ه مدت به ما تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

گزارش  برگزاري كارگاه  8

)بر اساس نباز صبحگاهي  

 سنجي( 

 ايجاد هماهنگي با مدرس مربوطه ) ساعت(  -

 اطالع رساني به گروه هدف -

 تدوين شاخص هاي اثربخشي -

‹ برنامه ريزي ) زمان، مكان ، محتوا، روش ، اعضاء  -

 روش ارزيابي(

تداركات،  هماهنگي با نيروهاي     ) امور مالي، -

 كامپيوتر، اينترنت، نقليه و ... ( 

 اجرا و ارزشيابي كارگاه مذكور -

مديرمركز 

خانم توسعه )

 (نجفي پور

معاونت 

دكتر آموزشي )

 -ايرواني(

مسئول 

برگزاي 

كارگاه)خانم 

دكتر -( رنجبر

حسين 

 زاده)مدرس(

 

 

 - 0764444 7 1/6/68 68 خرداد

 دو روزه  برگزاري كارگاه 7

وش هاي آموزش اشنايي با ر

)بر اساس نباز نوين پزشكي  

 سنجي( 

 ايجاد هماهنگي با مدرس مربوطه ) ساعت(  -

 اطالع رساني به گروه هدف -

 تدوين شاخص هاي اثربخشي -

‹ برنامه ريزي ) زمان، مكان ، محتوا، روش ، اعضاء  -

 روش ارزيابي(

هماهنگي با نيروهاي     ) امور مالي، تداركات،  -

 نقليه و ... ( كامپيوتر، اينترنت، 

 اجرا و ارزشيابي كارگاه مذكور -

مديرمركز 

خانم توسعه )

 (نجفي پور

معاونت 

دكتر آموزشي )

 -ايرواني(

مسئول 

برگزاي 

كارگاه)خانم 

حانم -( رنجبر

 مرتضوي

 )مدرس(

 

 - 13544444 7 68 اسفند 6و7 68 خرداد

 



 جدول كالن برنامه عملياتي 

 

 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه اشرح فعاليته عنوان پروژه  رديف 

كارگاه سه روز ه  برگزاري 1

آشنايي ) توجيهي و آموزشي

با جا يگاه آزما يشگاه 

 skillيا مهارتهاي باليني       

lab  - اموزشS.P )  براي

  دانشجويان

و  يجاد هماهنگي با همكاران مدرس )از نظر روزا -

 ساعت( 

 اطالع رساني به گروه هدف  -

هماهنگي با نيروهاي مرتبط    ) امور مالي، تداركات،  -

 كامپيوتر، اينترنت، نقليه و ... ( 

 اجرا و ارزشيابي كارگاه مذكور -

-  

مديرمركز  

خانم  توسعه)

 (نجفي پور

معاون 

آموزشي )دكتر 

ايرواني( مركز 

مهارت هاي 

آقاي باليني)

  (عبدي

مسئول 

برگزاي 

كارگاه)خانم 

  ( رنجبر

هفته آخر 

ارديبهشت 

68 

2/3/6868 

1/3/68 

13/3/68 

2 8484444  

برگزاري كارگاه  خطا هاي  14

 )دو روزه(پزشكي

   EDCماهنگي با مدير ه -

ايجاد هماهنگي با مدرس مربوطه از نظر روز  -

 وساعت)با دكتر هنجني(

 اطالع رساني به گروه هدف  -

) امور مالي، تداركات، هماهنگي با نيروهاي مرتبط     -

 كامپيوتر، اينترنت، نقليه و ... ( 

 برگزاري كارگاه در موعد مقرر -

 ارزيابي اثربخشي  كارگاه از ديدگاه شركت كنندگان -

 

مسئول برگزاي 

كارگاه)خانم 

  رنجبر

) 

معاون 

آموزشي )دكتر 

ايرواني( مدير 

مركز توسعه 

خانم نجفي )

دكتر -(پور

محمدي و 

دكتر حسين 

 زاده 

 مدرسين()

  12774444 5 68/ 3/6و 2 68تير



 جدول كالن برنامه عملياتي 

 ارتقاء كيفيت آموزش باليني با تأكيد بر ارائه طرح درس هدف : 

G2O2 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

موزش تدوين طرح درس آ 11

  باليني درمانگاهي

  EDCتشكيل كميته طرح درس در  -

 تعيين شرح وظيفه كميته طرح درس -

توجيه مديران گروهها در زمينه ارتباط تدوين طرح  -

 درس با كوريكولوم آموزشي 

آموزشي طرح درس  –برگزاري كارگاه توجيهي  -

 جهت اساتيد

 تكرار دوره براي مديران گروهها -

تدوين طرح درس بر توجيه مديران گروهها چهت  -

مربوطه ،نياز منطقه و  logاساس رفرنس و

بايدهايي كه ميبايست دانشجو فرا -دانشجويان

 ميگرفت

 تدوين اهداف آموزشي درمانگاهي -

 دريافت اهداف آموزشي درمانگاهي تدوين شده -

دريافت طرح درس تدوين شده اعضاي هيئت علمي  -

 توسط مديران گروه بر اساس جدول زماني

 يلوت طرح درساجراي پا -

دريافت طرح درس تدوين شده توسط اعضاي  -

 هيئت علمي از مديران گروه 

دادن بازخورد مناسب به مديران گروه و اعضاي  -

 هيئت علمي ) نامه جهت مديريت ، فعاليت افراد(

پيگيري جهت ارايه طرح درس به دانشجويان در  -

 ابتداي شروع ترم يا در هر جلسه تدريس

يه طرح درس بر روي كيفيت اموزش)از پيگيري اثربخشي ارا

 طريق انجام پژوهش (

 

 معاون آموزش

 دكتر)

 -ايرواني(

مدير مركز 

خانم  ) -توسعه

 (نجفي پور

 

 

 

 

دبيركميته 

آموزش 

باليني)دكتر 

اعضاي  -(خالقي

كميته طرح 

 -بالينيدرس 

مدير آموزش 

 (  دكتر شفا)

34/7/68 34/11/68 0 - - 



 EDCي دول كالن برنامه عملياتج

 

تاريخ  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه 

بازنگري تدوين طرح درس  12

 آموزش باليني  در بخش

  EDCتشكيل كميته طرح درس در  -

 تعيين شرح وظيفه كميته طرح درس -

دوين طرح توجيه مديران گروهها در زمينه ارتباط ت -

 درس با كوريكولوم آموزشي 

آموزشي طرح درس جهت  –برگزاري كارگاه توجيهي  -

 اساتيد

توجيه مديران گروهها چهت تدوين طرح درس بر  -

مربوطه ،نياز منطقه و  logاساس رفرنس و

بايدهايي كه ميبايست دانشجو فرا -دانشجويان

 ميگرفت

 تدوين اهداف آموزشباليني -

 ليني تدوين شدهدريافت اهداف آموزشي با -

دريافت طرح درس تدوين شده اعضاي هيئت علمي  -

 توسط مديران گروه بر اساس جدول زماني

دريافت طرح درس تدوين شده توسط اعضاي هيئت  -

 علمي از مديران گروه 

دادن بازخورد مناسب به مديران گروه و اعضاي  -

 هيئت علمي ) نامه جهت مديريت ، فعاليت افراد( 

ه طرح درس به دانشجويان در پيگيري جهت اراي -

 ابتداي شروع ترم يا در هر جلسه تدريس

پيگيري اثربخشي ارايه طرح درس بر روي كيفيت اموزش)از 

 (طريق انجام پژوهش 

-  

مدير مركز 

خانم توسعه )

 (نجفي پور

معاون آموزشي 

 دكتر)

 -ايرواني(

دبيركميته آموزش 

باليني)دكتر 

مدير -خالقي

دكتر آموزش )

 -(شفا

كميته  اعضاي

 بالينيطرح درس 

15/6/68 15/12/68 0 -  

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

  EDCطرح درس در تشكيل كميته  بازنگري طرح درس علوم پايه   13

 ظيفه كميته طرح درستعيين شرح و

توجيه مديران گروهها در زمينه ارتباط تدوين طرح درس با 

 كوريكولوم آموزشي 

 آموزشي طرح درس جهت اساتيد –برگزاري كارگاه توجيهي 

توجيه مديران گروهها چهت تدوين طررح درس برر اسراس    

بايدهايي كه -نيازدانشجويان و –رفرنس مربوطه ،نياز منطقه 

 فرا ميگرفت ميبايست دانشجو 

 تدوين اهداف آموزش دروس پايه

 دريافت اهداف آموزشي تدوين شده

دريافت طرح درس تدوين شده اعضاي هيئت علمري توسرط   

 مديران گروه بر اساس جدول زماني

دريافت طرح درس تدوين شده توسط اعضاي هيئت علمي از 

 مديران گروه بر اساس جدول زماني  

گروه و اعضاي هيئت علمي )  دادن بازخورد مناسب به مديران

 نامه جهت مديريت ، فعاليت افراد( 

پيگيري جهت ارايه طررح درس بره دانشرجويان در ابترداي     

 شروع ترم يا در هر جلسه تدريس

پيگيري اثربخشي ارايه طرح درس بر روي كيفيت اموزش برا  

 انجام پژوهش)از طريق زير (

مدير مركز 

توسعه )خانم  

 (نجفي پور

معاون آموزشي 

 ( ايروانيدكتر )

كميته اعضاي 

طرح درس 

 علوم پايه

مسئول 

 -آموزش

آقاي ) 

 -(حورنگ

 مديران گروهها

مديركميته   -

 يهعلوم پا

15/6/68 15/12/68 0 - - 



چرک ليسرت   ارزيابي كيفيت آموزش علوم پايه بااسرتفاده از  

 ونظر خواهي از دانشجو  

 مستند كردن نتايج  

 تاثير دادن نتايج در سيستم اموزشي

 اطالع به مديران گروه

 

 

 EDCدول كالن برنامه عملياتي ج

 (ارزيابي آموخته هاي دانشجويان باليني  Assessmentهدف : ارتقاء روشهاي سنجش )

G3O3 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

روشهاي سنجش و ري بازنگ  10

ارزيابي آموزش درمانگاهي و 

 بخش جهت كارآموزان 

نظر خواهي از اساتيد در زمينه روشهاي مورد استفاده  -

 در دانشجويان باليني KAPجهت سنجش و ارزيابي 

توجيه اساتيد براي بكارگيري روش مناسب ارزيابي)  -

 بطوريكه

مربوطه ،نياز منطقه و  logبر اساس رفرنس و -

بايدهايي كه ميبايست دانشجو فرا -ن ودانشجويا

مركز توسعه 

)خانم نجفي 

  -پور(

معاون آموزشي 

)دكتر ايرواني 

مدير مدير -(

دكتر آموزش )

 (شفا

15/1/68 15/3/67 7 - - 



 -ميگرفت مورد سنجش قرار دهد

 تعيين وتدوين معيار ارزيابي  ازدانشجو  -

توجيه اساتيد  و مديران گروهها توسط معاونت  -

 "آموزشي  جهت بازنگري طرح درس مربوطه  و نهايتا

 بازنگري و اصالح روشهاي ارزشيابي -

 تعيين روش ارزيابي -

 وOSCEاستفاده از روش  -

- skill lab 

تعيين حدنصاب نمره جهت تكرار   دوره و حد نصاب 

 نمره

گذاشتن  دوره جبراني اگر از حد نصاب نمرهء پايينتري 

 گرفته باشد

ارزيابي كيفيت آموزش درمانگاهي وبخش بااستفاده از چک 

 ليست ونظر خواهي از دانشجو 

 مستند كردن نتايج 

 تاثير دادن نتايج در سيستم اموزشي

 ع به مديران گروهاطال

مديران 

مدير  -گروهها

كميته آموزش 

اعضاي  -باليتي

 ارزشيابيكميته 

 باليني

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  مسئول اجرايي  اشرح فعاليته عنوان پروژه  رديف 

روشهاي ارزيابي بازنگري   15

آموزش درمانگاهي و در بخش 

جهت كارورز ) بر اساس گروه 

 هدف

نظر خواهي از اساتيد در زمينه روشهاي مورد استفاده  -

 در دانشجويان باليني KAPجهت سنجش و ارزيابي 

-  

وجيه اساتيد براي بكارگيري روش مناسب ارزيابي) ت -

 بطوريكه

مربوطه ،نياز منطقه و  logبر اساس رفرنس و -

بايدهايي كه ميبايست دانشجو فرا -دانشجويان و

 -ميگرفت مورد سنجش قرار دهد

 تعيين وتدوين معيار ارزيابي  ازدانشجو  -

توجيه اساتيد  و مديران گروهها توسط معاونت  -

 "ازنگري طرح درس مربوطه  و نهايتاآموزشي  جهت ب

 بازنگري و اصالح روشهاي ارزشيابي -

 تعيين روش ارزيابي -

 وOSCEاستفاده از روش  -

- skill lab 

تعيين حدنصاب نمره جهت تكرار   دوره و حد نصاب 

 نمره

از حد نصاب نمرهء پايينتري  دوره جبراني اگر  گذاشتن -

 گرفته باشد

بخش بااستفاده از چک ارزيابي كيفيت آموزش درمانگاهي و

 ليست ونظر خواهي از دانشجو 

 مستند كردن نتايج 

 تاثير دادن نتايج در سيستم اموزشي

 اطالع به مديران گروه

مركز توسعه 

)خانم نجفي 

  -پور(

معاون 

آموزشي 

 )دكتر رئوفي

مدير مدير -(

دكتر آموزش )

 (شفا

مديران 

مدير  -گروهها

كميته آموزش 

 -باليتي

كميته اعضاي 

 زشيابيار

 باليني

دكتر خالقي 

)مسئول 

آموزش 

 باليني(

15/1/68 15/3/67 7 - - 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 هدف : آناليز آزمونها

G4O4 

 

تاريخ  همكاران  مسئول اجرايي  شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه 

)تعيين مونهانتايج آز  آناليز 18

رصد سختي يادشواري د

 سواالت و قدرت تميز( 

 

 دليل انجام تحليل آزمونها توجيه 

 اطالع رساني به اساتيد در زمينه نحوه و چگونگي تحليل

انجام تحليل سواالت آزمون توسط اساتيدو با حضور كارشناس 

 مركز توسعه

بر اساس نتايج تحليل)درصد سختي يادشواري سواالت و 

سواالت سخت و سواالت -يز( تعيين سواالت آسانقدرت تم

 مناسب توسط خوداساتيدو با حضور كارشناس مركز توسعه

 تهيه بانكي از سواالت مناسب

 حذف سواالت نامناسب از بانک سواالت خود)توسط اساتيد(

 انجام اناليز آماري بر روي نتايج تحليل

 اطالع نتايج در صورت موافقت اساتيد به حوزه آموزش

 استفاده در رتبه بندي داشگاهها( جهت)

 

مدير 

مركزتوسعه 

خانم نجفي )

 (پور

معاون آموزشي 

 ايرواني(دكتر )

 -هيئت علمي اساتيد

 مديران گروهها

 دكتر شفا

اعضاي كميته 

 ارزشيابي

  - 5 68بهمن  68مهر 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

  هدف : تهيه سئواالت استاندارد توسط اساتيد

G5O5 

تاريخ  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه 

ارزيابي آزمونهاي دروس   17

)   علوم پايه وفيزيوپاتولوژي

بررسي ساختار آزمونها با تاكيد 

بر چگونگي تهيه  سواالت 

 ستاندارد و مناسب(ا

نت آموزشي با مديران گروهها و توجيه هماهنگي معاو -

 در صورت موافقت گروه : ضرورت بررسي ساختار سواالت

معرفي منابع معين در زمينه تهيه سوال با ساختار مناسب به  -

 اعضاي گروه

 منابعتهيه    -

تبادل نظر در زمينه انواع سواالت در گروه با حضور  -

 كارشناسي از مركز توسعه

 ساختار آن وسط اساتيد جهت بررسي ه سواالت تاراي - 

بازبيني درصدي از سواالت با حضور كارشناسي از مركز  -

 توسعه

 تصحيح و تدوين سواالت استاندارد توسط اساتيد -

 تهيه بانک سواالت خوب توسط اساتيد - 

نظر خواهي از دانشجويان در زمينه مرتبط بودن سواالت با  -

 اهداف آموزشي درس مربوطه

 گزارشي تحليلي و نتايج انتهيه  -

 نتايج در صورت موافقت اساتيد به حوزه آموزش اعالم -

 )جهت استفاده در رتبه بندي داشگاهها(

مدير 

مركزتوسعه 

خانم نجفي )

 (پور

معاون آموزشي 

 (ايروانيدكتر )

 اساتيد

 دكتر شفا

 آقاي حورنگ

 -مديران گروهها

اعضاي كميته 

 ارزشيابي

 ترم جاري

15/3/68 

 يک سال م آيندهتر

15/12/68 

 -  



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 هدف : ارتقاء كيفيت فرم هاي ارزشيابي از اساتيد علوم پايه 

 

تاريخ  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه 

 اصالح و بازنگري فرمت هاي 16

 ارزيابي اساتيد علوم پايه 

گروه علوم پايه و  اعضاي هيئت علمينظر خواهي از  -

 اساتيد نسبت به آيتم هاي فرم ارزيابي

 تعيين كميته ارزيابي و فعال نمودن كميته -

تعيين مالكهاي جهت اصالح فرمها توسط كميته  -

 ارزيابي

توجيه دانشجويان نسبت به  آيتم هاي فرم ارزيابي و  -

 ز دانشجوياننظر خواهي ا

  EDCبازنگري فرمها توسط كارشناسان  -

 اصالح و تدوين نهايي فرمها)بر اساس معيار (    -           

انجام ارزيابي طبق فرمهاي اصالح شده در زمان  -

ي)پس از گذرندان امتحان ميدترم و يا دو هفته نمعي

 مانده به پايان ترم(

بت به توزيع فرم ها بين دانشجويان و توجيه انان نس -

 دقت در تكميل آيتم ها

زمان  هردر يانتوزيع فرمها ونظر خواهي از دانشجو -

 فقط براي يک استاد

 ارسال نتايج نظر خواهي براي اساتيد-

 

مدير مركز 

خانم توسعه )

 -(نجفي پور

معاون 

آموزشي)دكتر 

 -ايرواني(

هاي  مديران گروه

علوم پايه و باليني 

اعضاي كميته  -

 ارزشيابي

تحليل  نتايج  -    1 15/12/68 21/3/68

 نظر خواهي

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 هدف : ارتقاء كيفيت فرم هاي ارزشيابي از اساتيد باليني  

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

ري فرمت هاي اصالح و بازنگ 11

 ارزيابي باليني 

 گروه باليني نسبت  اعضاي هيئت علمينظر خواهي از  -

 آيتم هاي فرم ارزيابيبه 

 تعيين كميته ارزيابي و فعال نمودن كميته -

تعيين مالكهاي جهت اصالح فرمها توسط كميته  -

 ارزيابي

توجيه دانشجويان نسبت به  آيتم هاي فرم ارزيابي و  -

 ننظر خواهي از دانشجويا

  EDCبازنگري فرمها توسط كارشناسان  -

 اصالح و تدوين نهايي فرمها)بر اساس معيار (    -           

انجام ارزيابي طبق فرمهاي اصالح شده در زمان ----

 در صدازبخش باليني(54معيين)پس از گذرندان 

زيع فرم ها بين دانشجويان و توجيه انان نسبت به دقت در تو-

 تكميل آيتم ها

زمان  هردر يانزيع فرمها ونظر خواهي از دانشجوتو -

 فقط براي يک استاد

 ارسال نتايج نظر خواهي براي اساتيد-

 

مدير مركز 

خانم توسعه )

 -(نجفي پور

معاون آموزشي)دكتر 

 -ايرواني(

   مديران گروه

 -(دكتر شفامدير آموزش )

 اعضاي كميته ارزشيابي

تحليل  نتايج  - 1 15/12/68 21/3/68

 واهينظر خ
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 هدف : ارتقاء كيفيت فرآيند از  ارزشيابي استاد
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 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  مسئول اجرايي  شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

تدوين فرمت ارزيابي جهت  24

 گروه فيزيوپاتولوژي 

 ارب  در زمينه فرمتها بررسي تج -

توجيه و نظر خواهي از مديران گروه باليني و اساتيد  -

 نسبت  به آيتم هاي فرم ارزيابي

 تعيين كميته ارزيابي و فعال نمودن كميته -

تعيين مالكهاي جهت اصالح فرمها توسط كميته  -

 ارزيابي

توجيه دانشجويان نسبت به  آيتم هاي فرم ارزيابي و  -

 نظر خواهي از دانشجويان

  EDCبازنگري فرمها توسط كارشناسان  -

 اصالح و تدوين نهايي فرمها)بر اساس معيار (               

انجام ارزيابي طبق فرمهاي اصالح شده در زمان  -

 در صداز درس مربوطه54ندان امعيين)پس از گذر

 رنامه كالسي(بر اساس ب -

 توجيه و نظر خواهي از مديران گروه باليني و اساتيد -

 تعيين مالكهاي جهت تدوين فرمها -

 نظر خواهي از دانشجويان -

  EDCبازنگري فرمها توسط كارشناسان  -

 اصالح و تدوين نهايي فرمها)بر اساس معيار (               

 

مدير مركز 

خانم توسعه )

 -(نجفي پور

معاون 

ر آموزشي)دكت

 -ايرواني(

   مديران گروه

مدير آموزش 

 -(دكتر شفا)

اعضاي كميته 

 ارزشيابي

تحليل  نتايج  - 1 15/12/68 1/3/68

 نظر خواهي
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تاريخ  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه 

بررسي و بازنگري و تدوين  21

نهايي كوريكولوم دوره پزشكي 

عمومي) طراحي نظام ارزشيابي 

 كوريكولوم(

 تشكيل كميته بررسي و تدوين كوريكولوم  -

 ه كوريكولومي كه وجود دارد تهي -

 توجيه اعضاء توسط دبير كميته كوريكولوم   -

 بازبيني و بررسي كوريكولوم دانشكده جهرم توسط اعضا -

 بازبيني و بررسي كوريكولوم ديگر دانشكده هاي هم تيپ توسط اعضا -

-  

 اطالع كوريكولوم موجود به اساتيد و مديران گروهها  -

فته يكبار به منظور تدوين تشكيل جلسات كميته فرعي هر سه ه -

 كوريكولوم توسط مديران گروه

تشكيل جلسات كميته اصلي هر سه هفته يكبار به منظور تدوين  -

 كوريكولوم

گزارش و ارائه كوريكولوم پيشنهادي به كميته اصلي توسط مديران  -

 گروهها

بررسي كوريكولوم پيشنهادي و تصويب نهايي آن  و ارايه به  -

 وزارتخانه

 دريافت ارزشيابي كوريكولوم ارسالي به وزارتخانهپيگيري و  -

 اصالح كوريكولوم موجود ) براساس دريافت نتايج از وزارتخانه ( -

 ارسال مجددو دريافت و اجراي كوريكولوم تدوين شده  -

 

مدير مركز 

خانم توسعه )

 (نجفي پور

معاون 

آموزشي)دكتر 

 ايرواني(

خانم رنجبر  

 مديران گروه

 دكتر شفا

رياست 

 كده دانش

15/14/68 15/12/66 27 -  
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 جهت سنجش مهارتهاي دانشجويان باليني  مندهدف : بكارگيري روشهاي  ارزيابي در بالين ، يا بكارگيري روشهاي عيني و ساختار 
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 ()طرح پژوهشيOSCEارزيابي آموزش باليني به روش اسكي طرح:  

 

تاريخ  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها پروژه عنوان  رديف 

 شروع 

تاريخ 

 خاتمه 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه 

22 
 SKILLتوجيه اهميت  -

LAB )  و معرفي روش

 آسكي 
 

 

با زديد از مركز مهارت هاي  جهت توجيه اساتيد  -

 باليني 

 ها والژمعرفي انواع ماكت و م -

 ها والژنشان دادن طرز كار ماكت و م -

و برنامه ريزي    SKILL LABمهيا كردن  -

 جهت آزمون آسكي

 معرفي روش آسكي  -
 

-  

مدير پروژه 

خانم نجفي )

 (پور

معاون آموزشي )دكتر  

كارشناس -ايرواني (

آزمايشگاه مهارت 

قاي آهاي باليني )

 -(عبدي

دكتر مدير آموزش )

مدير گروه  -(شفا

مدير گروه -اطفال

 دكتر پوراحمد -داخلي

1/3/68 15/12/68 14 -  
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تاريخ  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 شروع 

تاريخ 

 خاتمه 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه 

23  

 آزمون آسكي به صورت  انجام

pilotاطفال( -)بخش داخلي 

مدير گروه اطفال و   امركز توسعه بهماهنگي 

 روه داخليمدير گ

 وجيه اساتيدگروه اطفال و داخليت -

 گروه هدف )دانشجويان باليني مشخص كردن  -

 توسط اساتيدگروه(

 آزمون اسكيف اهداتعيين  -

–تهيه موالژ –)نوشتن سناريو انجام مقدمات  -

 ماكت(

 آماده كردن بيمار نما ها -

  skill labآماده كردن  -

 اطالع رساني با دانشجويان -

 انجام ازمون اسكي -

 خواهي از دانشجويان نظر -

 بازنگري و اصالح  روش اسكي  -

عنوان يكي از روشهاي به  تدوين روش اسكي -

 ارزيابي جهت اجرا

سنجش روايي و پاياني آسكي ) در ارزيابي دروني  -

( بعنوان نظام ارزشيابي در ارزيابي دورني توجيه 

 شود 

مدير پروژه 

خانم نجفي )

 (پور

كارشناس آزمايشگاه 

ني مهارت هاي بالي

 (قاي عبدي)آ

دكتر مدير آموزش )

مدير گروه  -(شفا

مدير گروه -اطفال

 داخلي

25/8/68 15/12/68 8 8444444  
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        پژوهشي و فرهنگي -د سازي دانشجويان استعدادهاي درخشان در زمينه آموزشيننماتو هدف :
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 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

سطح بندي و شناسايي  - 20

دانشجويان 

 استعدادهاي درخشان 

 

 مالک ها ي شناسايي  تعيين -

 رخشان شناسايي دانشجويان استعدادهاي د -

 بر اساس مالک هاي مدون

سطح بندي دانشجويان استعدادهاي درخشان  -

 بر اساس مالک هاي مدون

 تهيه فرمت هاي نظرسنجي و نيازسنجي -

تعيين عاليق و نياز دانشجويان از طريق  -

 نيازسنجي 

 تكميل فرمتهاي نظر سنجي و نيازسنجي -

برنامه ريزي بر اساس نتايج حاصل از  -

 نيازسنجي 

خصيص اعتبار جهت انجام تبرآورد و  -

فعاليتهاي آموزشي و برگزاري كارگاههاي 

 آموزشي 

نظر خواهي از دانشجويان در زمينه بازده  -

 كارگاه 

مستند كردن فعاليتهاي حوزه آموزشي جهت  -

 دانشجويان استعدادهاي درخشان 

تأثير دادن نظرات دانشجويان در اجراي برنامه  -

 هاي آتي آموزشي 

 كارشناس

 استعدادهاي

) درخشان

 دكتر گلناري(

 معاون آموزشي)

 ايرواني(دكتر 

مدير مركز 

خانم توسعه )

  (نجفي پور

 

1/3/68 

 

1/0/68 

 

 شروع ترم آينده 

 

 

1/1/68 

 

 

 

 

34/3/68 

 

31/0/68 

 

 

 

 

 15/12/66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوماه 
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 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  اران همك مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

نظر سنجي  و نياز سنجي از  25

دانشجويان استعدادهاي 

هاي  درخشان در زمينه

 پژوهشي -آموزشي

 تهيه فرمت هاي نظر سنجي  و نياز سنجي  -

تعيين عاليق و نياز دانشجويان از طريق  -

 نيازسنجي 

 تكميل فرمت ها -

 استخراج نتايج -

بر اساس نتايج حاصل از  اجرايي برنامه ريزي -

 نيازسنجي 

 

- *  

-  

مسئول 

استعدادهاي 

 درخشان

معاون 

 آموزشي)

دكتر 

 ايرواني(

مدير مركز 

خانم توسعه )

  (نجفي پور

 

1/3/68 15/12/68    

نياز سنجي جهت تعيين اولويت  28

ها از ديدگاه دانشجويان 

 استعدادهاي درخشان

جويان استعدادهاي دانشهماهنگي بين مسئول  -

 و مدير مركز مطالعات  درخشان

دانشجويان  در نظر گرفتن  مالک و معيار تعيين -

  استعدادهاي درحشان

 تهيه فرمت هاي نظرسنجي و نيازسنجي -

تعيين عاليق و نياز دانشجويان از طريق  -

 نيازسنجي 

 تكميل فرمتهاي نظر سنجي و نيازسنجي -

 يازسنجي برنامه ريزي بر اساس نتايج حاصل از ن -

تخصيص اعتبار جهت انجام فعاليتهاي برآورد و  -

 آموزشي و برگزاري كارگاههاي آموزشي 

 نظر خواهي از دانشجويان در زمينه بازده كارگاه  -

 

مسئول  

دانشجويان 

استعدادهاي 

 درخشان

معاون 

 آموزشي)

 -ايروانيدكتر

مدير مركز 

توسعه)نجفي 

 پور

    68اسفند آبان 

 .   20ژه شماره *تكرار توضيحات پرو

 ( 20ت تخصيص اعتبار پروژه شماره *توضيح ) تكرار توضيحا
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 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 اجرا و ارزشيابي كارگاه هاي مورد نياز  27

 استعدادهاي درخشان دانشجويان 

 ايجاد هماهنگي با مدرس مربوطه ) ساعت(  -

 اطالع رساني به گروه هدف -

 تدوين شاخص هاي اثربخشي -

روش ‹ برنامه ريزي ) زمان، مكان ، محتوا، روش ، اعضاء  -

 ارزيابي(

 اموزشي -تخصيص اعتبار جهت انجام فعاليتهاي پژوهشي   -

ات، كامپيوتر، اينترنت، هماهنگي با نيروهاي     ) امور مالي، تدارك -

 نقليه و ... ( 

 آموزشي مورد نياز-برگزاري كارگاههاي پژوهشي -

-نظر خواهي از دانشجويان در زمينه بازده كارگاه  پژوهشي -

 آموزشي مورد نياز

آموزشي جهت -مستند كردن فعاليتها ي حوزه پژوهشي -

 دانشجويان استعدادهاي درخشان 

راي برنامه هاي آتي تأثير دادن نظرات دانشجويان در اج -

 آموزشي -پژوهشي

ايجاد فرصت جهت انجام طرح تحقيقاتي در زمينه مشكالت  -

 موجود در جامعه 

مشاركت دانشجويان در انجام طرحهاي پژوهشي پايه ، تجربي  -

 به منظور توليد دانش  

: آموزش روشهاي  اجرا و ارزشيابي خواهد شد كارگاه هاي زير  -

برگزاري كارگاه ، آموزش نحوه كار با مطالعه و يادگيري از طريق 

كامپيوتر ، آموزش نحوه جستجو در اينترنت ، آموزش روشهاي 

تحقيقاتي مقدماتي و پيشرفته ، آموزش ايده هاي نو ، آشنايي 

و موتورهاي جستجو در اينترنت ، برگزاري كارگاه  pubmedبا 

نيازسنجي ، مقاله نويسي ، اخالق در پژوهش ، روش نوين 

، ژورنال كالب ، طب مبتني بر شواهد ، ايجاد فرصتي  آموزش

جهت شركت دانشجويان در سمينارهاي داخلي و كنگره هاي 

 خارج از كشور ، ايجاد زمينه جهت انتشار ، تاليف يا ترجمه كتاب 

استعدادهاي مسئول 

 درخشان

معاون 

آموزشي) 

دكترايرواني ( 

مدير مركز 

توسعه )خانم 

نجفي پور( 

 دكتر

   12 68اسفند  68  فروردين

 پروژه جهت اصالح فرآيند تعريف طراحي گرديده است .*

 تمه پروژه دقيقتر تعيين خواهد گرديد.ه تعيين گرديده است . بديهي است بعد از انجام نيازسنجي تاريخ خا: با توجه به عدم انجام نيازسنجي و عدم پيش بيني نتايج نيازسنجي و با توجه به ضرورت وقت كافي جهت برنامه ريزي و اجرا ، تاريخ خاتم*

 رد خواهد گرديددر حال حاضر و بدون تعيين دوره هاي آموزشي امكان برآورد هزينه ها وجود ندارد . طبعاً بعد از انجام نيازسنجي اعتبار مورد نياز برآو*

 ( :عنوان طرح : توانمند سازي دانشجويان استعدادهاي درخشان ) پژوهش ، آموزشي ، فرهنگي 

 سطح بندي براساس مالكهاي مدون . -3شناسايي ) براساس مالكهاي مدون(  -2بازنگري و نهايي نمودن مالک شناسايي و سطح بندي  -1شناسايي و سطح بندي دانشجويان -1 

 برنامه ريزي اجرايي -0استخراج نتايج   -3تكميل فرمتها  -2تهيه فرمت ها  -1نظرسنجي و نيازسنجي  :  -2
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توانمند سازي اساتيد منتخب در  26

راستاي مشاوره با دانشجويان 

)برگزاري دادهاي درخشاناستع

 كارگاه(

 مالک هاي  اساتيدمشاور تعريف -

 تعيين اساتيد  -

 نظر خواهي و نياز سنجي از اساتيد -

توجيهي  برگزاري كارگاههايريزي جهت برنامه * -

 آموزشي

ستاد اجراكننده واعضاي هيات علمي اهماهنگي با  -

 شركت كننده از نظر تاريخ و زمان

 اداري ورات و امهماهنگي با امور مالي وتدارك -

 تدوين شاخص هاي اثربخشي  -

از اساتيد شركت  Post test و pre testانجام  -

 كننده در كارگاه

 برگزاري كارگاههاي توجيهي آموزشي  -

 اعالم اساتيد منتخب به دانشجويان -

تعيين و اعالم اسامي دانشجويان به اساتيد  -

 منتخب 

 پيگيري و پايش روند مشاوره  -

شي تكميلي ) جهت اساتيد تعيين دوره هاي آموز -

 مشاوره ( 

 

مسئول 

استعدادهاي 

 درخشان

معاون 

 آموزشي)

 رئوفي دكتر

( مدير مركز 

توسعه 

خانم )

 (نجفي پور

  دكتر شفا

دكتر احمد 

 نيا

 15/12/68 68مهر ماه 

 

1/6/67 

15/12/67 

8   

 

 * برآورد اعتبار پس از برنامه ريزي براساس نيازسنجي صورت خواهد گرفت.

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 ICDLدوره آموزشي   برگزاري 21

 ,Wordبه صورت كارگاهي )

windows,excel,power 

point  جهت دانشجويان ) 

 

 انتخاب مدرس -

 هماهنگي با مدرس مربوطه ) ساعت( ايجاد  -

 اطالع رساني به گروه هدف -

 تدوين شاخص هاي اثربخشي -

برنامه ريزي ) زمان، مكان ، محتوا، روش ،  -

 روش ارزيابي(‹ اعضاء 

هماهنگي با نيروهاي     ) امور مالي، تداركات،  -

 كامپيوتر، اينترنت، نقليه و ... ( 

 اجرا و ارزشيابي كارگاه مذكور

 

كز مدير مر

توسعه)نجفي 

 پور(

معاون 

 آموزشي)

 ايروانيدكتر

سركار خانم -(

 رنجبر

   12 68اسفند  68فروردين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 Skill labهدف : توسعه فعاليتهاي 

G10O10 

 

 پيش نياز اعتبار  ه ماه مدت ب تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 skill labتعيين نبازهاي  skill labتوسعه كيفي و كمي  34

 پيگيري جهت تعيين اعتبار

 skill lab تامين نيازهاي

در آموزش براي  skill lab معرفي و توجيه نقش وتاثير

 گروه هدف

 skill lab ارزشيابي از توسعه كمي وكيفي

 ورد به معاونت آموزشيارايه باز خ

 

مدير مركز 

توسعه)نجفي 

 پور(

معاون 

 آموزشي)

 -ايروانيدكتر

معاون 

پشتيباني)دكتر 

-رادمهر(

 skillمسئول  

lab 

- 

   12 68اسفند  68فروردين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 پيش نياز اعتبار  اه مدت به م تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  اجرايي  مدير شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

نياز سنجي جهت تعيين  31

اولويت ها از ديدگاه 

دانشجويان استعدادهاي 

 درخشان

و مدير  دانشجويان استعدادهاي درخشانهماهنگي بين مسئول  -

 مركز مطالعات 

دانشجويان استعدادهاي  در نظر گرفتن  مالک و معيار تعيين -

  درحشان

 تهيه فرمت هاي نظرسنجي و نيازسنجي -

 عيين عاليق و نياز دانشجويان از طريق نيازسنجي ت -

 تكميل فرمتهاي نظر سنجي و نيازسنجي -

 برنامه ريزي بر اساس نتايج حاصل از نيازسنجي  -

تخصيص اعتبار جهت انجام فعاليتهاي آموزشي و برآورد و  -

 برگزاري كارگاههاي آموزشي 

 نظر خواهي از دانشجويان در زمينه بازده كارگاه  -

 

مسئول  

انشجويان د

استعدادهاي 

 درخشان

معاون 

 آموزشي)

 -رئوفي دكتر

مدير مركز 

توسعه)نجفي 

 رپو

    68اسفند آبان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 هدف : توسعه منابع انساني مركز مطالعات 

G11O11 

 

 

توسعه مركز مطالعات از  32

طريق تأمين نيروي انساني 

براساس  edcمورد نياز 

 چارت پيشنهادي

 

 

 

 

 

 

 تعيين نبازهاي مركز مطالعات

 منابع انساني تامينتوجيه جهت 

 پيگيري تامين نيازهاي براساس چارت پيشنهادي                           

 تخصيص رديف و تامين اعتبار

 آموزش پزشكيانتخاب افراد آموزش ديده در زمينه  

  اتمركز مطالع  ارزشيابي از توسعه كمي وكيفي

 ورد به معاونت آموزشيارايه باز خ

 

مدير مركز 

 توسعه)نجفي پو

معاون 

 آموزشي)

 -ايروانيدكتر

معاون 

پشتيباني)دكتر 

 رادمهر(

     

 

 

 

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 هدف : توسعه منابع آموزشي مركز مطالعات 

G12O12 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  اجرايي  ديرم شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

توسعه كمي وكيفي مركز  33

مطالعات از طريق تأمين 

منابع آموزشي مورد نياز 

edc براساس  شرح وظايف 

 تعيين نبازهاي مركز مطالعات

 منابع آموزشي تامينتوجيه جهت 

 نيازبراساس  پيگيري تامين نيازهاي                         

 تامين اعتبار 

 انتخاب و تامين كتب و مجالت در زمينه آموزش پزشكي 

  مركز مطالعات  ارزشيابي از توسعه كمي وكيفي

 ورد به معاونت آموزشيارايه باز خ

 

 

 

 

 

مدير مركز 

توسعه)نجفي 

 پور(

معاون 

 آموزشي)

 -ايروانيدكتر

معاون 

پشتيباني)دكتر 

 رادمهر(

    68اسفند  68اذر 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 هدف : تدوين جدول مركز مطالعات 

G13O13 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  مسئول اجرايي  شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف

تدوين جدول فعاليتهاي  30

EDC  و ارائه به مخاطبين

EDC يو اعضاي هيئت علم 

 بررسي مالک هاي رتبه بندي دانشگاه ها

 تعيين مالک ها

 بررسي برنامه استراتژيک دانشكده

 تعيين و توجه به استراتژي

 بررسي و بيان شرچ وظايف مراكز توسعه

 توجه به منابع مذكور "نهايتا

 تحليل مالک ها و بحث پيرامون آن

 انساني-بررسي وضعيت موجود مركز توسعه از نظر منابع مالي 

 تعيين پروژه هاي عملياتي

 پروژه هاي عملياتياجرای  انساني  جهت–منابع مالي تامين 

 بر اساس جدول پيشرفت كار پروژه هاي عملياتيپيگيري اجراي 

 اجراي كامل پروژه

مدير مركز 

توسعه)نجفي 

 پور(

معاون 

 آموزشي)

 -ايروانيدكتر

 دكتر حوشرو

 

 65ابان 

   1 68تير 

 

 



 EDCن برنامه عملياتي جدول كال

 

 هدف : ارتقاء پژوهش در آموزش 

G14O14 

 

ردي

 ف

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  مسئول اجرايي  شرح فعاليتها عنوان پروژه 

يجاد نگرش مثبت در اساتيد ا 02

هيئت علمي و مديران 

گروههاي آموزشي نسبت به 

ت در اهميت تهيه مقاال

 راستاي آموزش پزشكي

 ارتقاء پژوهش در آموزش

 

 توجيه اساتيد و مديران گروهها  -

نسبت به اهميت موضوع و اطالع رساني در زمينه  -

 آموزش كنفرانس هاي ساالنه مرتبط به 

فراهم آوردن تسهيالت جهت حضور در كنفرانس )  -

معرفي افراد متقاضي به حوزه معاونت آموزشي( ، 

يط آماده كردن مقاالت ، تامين فراهم آوردن شرا

 اعتبار ، وسيله اياب و ذهاب ) هزينه ثبت نام و بليط( 

 دريافت گزارش ) شركت در كنفرانس (  -

مدير مركز توسعه 

) صديقه نجفي 

 پور( 

معاون 

 آموزشي)

ايروانيدكتر

دكتر  -

 حوشرو

   ماه  11 15/2/68  1/2/68

 

 

 

 

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 EDCهدف : توسعه ابزارهاي اطالع رساني فعاليتهاي 

G15O15 

 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  مسئول اجرايي  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ديف 

 در  EDCگاهنامه انتشار  03

 راستاي اطالع رساني

 تشكيل كميته جهت انتشار فصلنامه

اعضاي كميته به منظور تهيه اساسنامه جهت  تشكيل جلسات

 انتشار فصلنامه 

 پيشنهاد انتشار فصلنامه به شوراي سياستگزاري دانشكده 

 تبيين سياستها و اهداف انتشار فصلنامه 

 تشكيل هيئت تحريريه 

 تعيين نياز به نيروي انساني و تعيين امكانات مورد نياز 

 اخذ مجوز گرفتن 

 حريريه ) هفتگي يا دو هفته يكبار ( برگزاري جلسات هئيت ت

 در طي سال قبل  edcتهيه گزارش عملكرد 

 جمع آوري مطالب جهت انتشار توسط اعضاي هيئت تحريريه 

تعيين نهايي مطالب توسط هيئت تحريريه  و ارسال جهت 

 انتشار 

مدير مركز توسعه 

) صديقه نجفي 

 پور( 

معاون 

 آموزشي)

رئوفي دكتر

دكتر  -

 حوشرو

   يک سال 67اسفند  68اسفند 



 انتخاب موسسه اي جهت انتشار و چاپ مطالب 

 ر ارسال مطالب جهت چاپ به موسسه مورد نظ

 توزيع  فصلنامه منتشر شده 

 دريافت نظرات مخاطبين 

 تحليل نظرات مخاطبين 

 تعيين و اجراي مداخالت 

 

 

 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  مسئول اجرايي  ليتهاشرح فعا عنوان پروژه  رديف 

در  EDCراه اندازي سايت  00

 راستاي اطالع رساني

 EDCتشكيل كميته جهت راه اندازي سايت 

تشكيل جلسات اعضاي كميته به منظور تهيه اساسنامه جهت ا 

 EDCراه اندازي سايت 

به شوراي سياستگزاري  EDCزي سايت پيشنهاد ا راه اندا

 دانشكده 

  EDCتبيين سياستها و اهداف ا راه اندازي سايت 

 تشكيل هيئت تحريريه 

 تعيين نياز به نيروي انساني و تعيين امكانات مورد نياز 

 اخذ مجوز گرفتن 

 برگزاري جلسات هئيت تحريريه ) هفتگي يا دو هفته يكبار ( 

 خانم نجفي پور

  

   يک سال 67اسفند  68اسفند  



 طي سال قبل در  edcتهيه گزارش عملكرد 

اطالع رساني به اعضاي هيأت علمي و كليه مخاطبين جهت راه 

 EDCاندازي سايت 

توسط  EDCجمع آوري مطالب جهت ا راه اندازي سايت 

 اعضاي هيئت تحريريه 

تعيين نهايي مطالب توسط هيئت تحريريه  و ارسال جهت ورود 

 دانشكده  ITبه سايت به بخش 

 به سايت  كنترل نهايي  مطالب جهت ورود

 دريافت نظرات مخاطبين 

 تحليل نظرات مخاطبين 

 تعيين و اجراي مداخالت 

 

 

 

 

 



 

 برنامه عملیاتی 

 مرکز مطالعات و توسعه 

 3197در سال 
 

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 : 1هدف 

G1O1 

 

تاريخ  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه 

آموزش زبان خارجي براي  1

دانشجويان استعدادهاي 

 درخشان

 انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس -

هنگي با دانشجو يان استعدادهاي اطالع رساني و هما - 

 درخشان) جهت تعيين روز و ساعت كالس(

ساعات   هماهنگي با امورآموزش جهت تعيين و تثبيت -   

 كالس 

 برگزاري كالس  زبان -   

 دوره  و موفقيت در كالس  شركت درصدور گواهينامه  -   

 

 

مديرمركز 

توسعه)خانم 

 -نجفي پور(

مسئول دفتر 

استعداد هاي 

 -خشاندر

 مدير گروه زبان

-(آفاي خليلي)

مدير دانشجويي 

 -(دكتر احمد نيا)

مسئول آموزش) 

 (آقاي حورنگ

7/7/68 

 68مهر

انجام امتحان   14       1367تير 

تعيين سطح 

توسط استاد 

 مربوطه

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع   همكاران مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

تجهيز و راه اندازي  -تاسيس  2

 البراتوار زبان خارجي 

 توجيه ضرورت  اجراي اين پروژه -

 )تهيه فهرست(برآورد تجهيزات مورد نياز -

 رآورد اعتبارات توسط كارپرداز با هماهنگي امور مالي ب -

 تعيين محل البراتوار -

 ارات تأمين اعتب -

 خريد تجهيزات  -

 نصب و تجهيزات  -

 بهره برداري آزمايشي از تجهيزات -             

 برنامه ريزي جهت استفاده گروههاي هدف -

 ) دانشجويان ، مقاطع مختلف ، اساتيد ( 

معاون 

آموزشي)دكتر 

 ايرواني(

معاون -

پشتيباني)دك

-تر رادمهر(

مدير گروه 

 زبان

 ) آقاي خليلي( 

مدير 

ر آموزشي)دكت

 شفا(

 مد ير عمراني

1/2/68 15//1268 1   

آموزش زبان خارجي براي  3

دانشجويان استعدادهاي 

 درخشان

 انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس -

اطالع رساني و هماهنگي با دانشجو يان استعدادهاي  - 

 درخشان) جهت تعيين روز و ساعت كالس(

 اعات كالس س  هماهنگي با امورآموزش جهت تعيين و تثبيت -   

 برگزاري كالس  زبان -   

 دوره  و موفقيت در كالس  شركت درصدور گواهينامه  -   

 

 

مديرمركز 

توسعه)خانم 

 -نجفي پور(

مسئول دفتر 

استعداد هاي 

 -درخشان

مدير گروه 

آفاي ) زبان

مدير -(خليلي

دانشجويي 

دكتر احمد )

مسئول  -(نيا

آقاي آموزش) 

 (حورنگ

7/7/68 

 68مهر

انجام امتحان تعيين   14       1367تير 

سطح توسط استاد 

 مربوطه



 دول كالن برنامه عملياتي ج

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 اشنايي بابرگزاري كارگاه  0

    تحقيقات كيفي 

 ا مدرس مربوطه ) ساعت( ايجاد هماهنگي ب -

 اطالع رساني به گروه هدف -

 تدوين شاخص هاي اثربخشي -

‹ برنامه ريزي ) زمان، مكان ، محتوا، روش ، اعضاء  -

 روش ارزيابي(

) امور مالي، تداركات،  هماهنگي با نيروهاي  -

 كامپيوتر، اينترنت، نقليه و ... ( 

 اجرا و ارزشيابي كارگاه مذكور -

مديرمركز 

 خانمتوسعه )

 (نجفي پور

معاونت آموزشي 

 -ايرواني(دكتر )

مسئول برگزاي 

كارگاه)خانم 

 ( رنجبر

دكتر آقاي 

صداقت دانشگاه 

 (تبريز

 

 ارديبهشت 67ارديبهشت

67  

7 15444444 5 

مقاله   اشنايي با برگزاري  5

  نويسي 

 ايجاد هماهنگي با مدرس مربوطه ) ساعت(  -

 اطالع رساني به گروه هدف -

 اثربخشي تدوين شاخص هاي -

‹ برنامه ريزي ) زمان، مكان ، محتوا، روش ، اعضاء  -

 روش ارزيابي(

) امور مالي، تداركات، هماهنگي با نيروهاي   -

 كامپيوتر، اينترنت، نقليه و ... ( 

 اجرا و ارزشيابي كارگاه مذكور -

مديرمركز 

خانم توسعه )

 (نجفي پور

معاونت آموزشي 

 -ايرواني(دكتر )

مسئول برگزاي 

خانم كارگاه)

( آقاي  رنجبر

 ممتاز)مدرس

 8 3244444 7 67خرداد  67ارديبهشت

 

 

 

 

 



 جدول كالن برنامه عملياتي 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

كارگاه مهارتهاي ارتباطي  8

  پزشک و بيمار 

 گي با مدرس مربوطه ) ساعت( ايجاد هماهن -

 اطالع رساني به گروه هدف -

 تدوين شاخص هاي اثربخشي -

‹ برنامه ريزي ) زمان، مكان ، محتوا، روش ، اعضاء  -

 روش ارزيابي(

هماهنگي با نيروهاي     ) امور مالي، تداركات،  -

 كامپيوتر، اينترنت، نقليه و ... ( 

 اجرا و ارزشيابي كارگاه مذكور -

مديرمركز 

خانم ه )توسع

 (نجفي پور

معاونت 

دكتر آموزشي )

 -ايرواني(

مسئول 

برگزاي 

كارگاه)خانم 

دكتر -( رنجبر

حسين 

 زاده)مدرس(

 

 

 - 14444444 7 67تير  67ارديبهشت 

هيأت اعضاي  رشد و بالندگي  7

 علمي

تدوين شاخص هاي اثر بخش جهت كارگاههاي  -

 برگزار شده

ور تعيين ارزشيابي كارگاههاي برگزار شده ) به منظ -

 اثر بخشي كارگاهها براي اساتيد و تعيين اولويت ها 

  EDCتعيين اولويت ها از ديدگاه  -

نيازسنجي راجع به كارگاهها در جهت توانمند سازي  -

 اساتيد از خود اساتيد

 تعيين اولويت هاي نهايي كارگاهها  -

 تدوين شاخص هاي اثر بخش كارگاههاي اجرا نشده  -

كارگاههاي مورد نياز  )  برنامه ريزي جهت برگزاري -

 زمان، مكان، استاد مربوطه، موضوع(

معاون آموزشي 

-)دكتر ايرواني(

مدير مركز 

خانم  توسعه)

 (نجفي پور

مسئول 

برگزاي 

كارگاه)خانم 

 -رنجبر(

1/2/68 34/11/68 11 - - 

 

 



 جدول كالن برنامه عملياتي 

 

 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  ن همكارا  مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

تدوين شاخص هاي اثر  6

بخشي جهت كارگاههاي 

كارگاه  "برگزار شده )مثال

روش تحقيق( و  كارگاههاي 

 برگزار نشده

 

 تعريف شاخص هاي اثر بخش -

چند درصد يک طرح پژوهشي يا روش تحقيق  "مثال -

 با مشاور آماري انجام مي شود 

 رسي جهت اثربخشي شا خص هابر -

اشكاالت فني كه مشاور آمار قبالً مي ديد آيا "مثال -

 كاهش پيدا كرده يا نه)پس از برگزاري كارگاه( 

 متغييرها چگونه تعريف مي گردند يا -

 داوري طرحهاي تحقيقاتي بهبود يافته است -

 دوين شاخص هات -

قبل از برگزاري كارگاه )جهت    pre testانجام  -

ت موجود گروه هدف( درزمينه دانش تعيين وضعي

 وبكارگيري شاخص ها

آيا مستقال  و بدون حضور ")مثال post testانجام  -

مشاوره آمار حجم نمونه, وضعيت متغير.....را تعيين 

 مينماييد(

طرح پژوهشي يا مقاله اي  "بررسي مستندات )مثال -

 كه افراد ارايه ميدهند آيا تغيير مطلوب ايجاد شده(

مركز مدير 

خانم  توسعه)

 – (نجفي پور

مسئول 

برگزاري 

كارگاه )حانم 

 رنجبر(

 

متخصص آمار 

حیاتی )خانم 

 ( شایان

دكتر آقاي 

دكتر -خوشرو

 گلناري

برگزاري  - 1 68اسفند  68تير 

 كارگاه

 

 

 



 جدول كالن برنامه عملياتي 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  خاتمه  تاريخ تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

1  

 

برگزاري كارگاه آموزش روش 

تحقيق براي دانشجويان 

 استعدادهاي درخشان

 ايجاد هماهنگي با مدرس مربوطه ) ساعت(  -

 اطالع رساني به گروه هدف  -

هماهنگي با نيروهاي مرتبط    ) امور مالي، تداركات،  -

 كامپيوتر، اينترنت، نقليه و ... ( 

 ا و ارزشيابي كارگاه مذكوراجر -

 

مسئول دفتر 

استعداد 

 -درخشان

دكتر پدرام 

 گلناري

معاونت 

–آموزشي 

 ايرواني(دكتر )

مديرمركز 

خانم ) توسعه

 (نجفي پور

-خانم شايان

 دكتر گلناري

  7 68 آذر 68خرداد

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول كالن برنامه عملياتي 

 د بر ارائه طرح درس ارتقاء كيفيت آموزش باليني با تأكيهدف : 

G2O2 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

اشنايي  برگزاري كارگاه 14

)بر   Windows , Wordبا

 اساس نباز سنجي( 

 ايجاد هماهنگي با مدرس مربوطه ) ساعت(  -

 هدفاطالع رساني به گروه  -

 تدوين شاخص هاي اثربخشي -

‹ برنامه ريزي ) زمان، مكان ، محتوا، روش ، اعضاء  -

 روش ارزيابي(

هماهنگي با نيروهاي     ) امور مالي، تداركات،  -

 كامپيوتر، اينترنت، نقليه و ... ( 

 اجرا و ارزشيابي كارگاه مذكور -

مديرمركز توسعه 

 (خانم نجفي پور)

معاونت آموزشي 

 -ايرواني(دكتر )

مسئول برگزاي 

كارگاه)خانم 

 -( رنجبر

آقاي 

 ممتاز)مدرس(

 

 

 -  7 68 آذر 68 خرداد

 

 

 

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

تاريخ  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه 

طب EBM برگزاري كارگاه  11

)بر  مبتني بر شواهد پيشرفته 

 اساس نباز سنجي( 

 ايجاد هماهنگي با مدرس مربوطه ) ساعت(  -

 اطالع رساني به گروه هدف -

 تدوين شاخص هاي اثربخشي -

‹ برنامه ريزي ) زمان، مكان ، محتوا، روش ، اعضاء  -

 روش ارزيابي(

هماهنگي با نيروهاي     ) امور مالي، تداركات،  -

 ترنت، نقليه و ... ( كامپيوتر، اين

 اجرا و ارزشيابي كارگاه مذكور -

مديرمركز 

خانم توسعه )

 (نجفي پور

معاونت آموزشي 

 -ايرواني(دكتر )

مسئول برگزاي 

كارگاه)خانم 

دكتر -( رنجبر

 شيرواني)مدرس(

 

 

  8444444 6 68 دي ماه 68 خرداد

 

 

 

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه رح فعاليتهاش عنوان پروژه  رديف 

ر گيري نتايج ارزيابي ابك 12

دروني در راستاي ارتقا كيفيت 

ارتقاء فرآيند ارزيابي  آموزش و

 دروني

در پايان   بررسي  وضعيت موجود بخش هاي مورد ارزيابي-

 ترم

هر گروه با استفاده از نتايج ارزيابي يين نقاط قوت وضعف تع -

 دروني

 تعيين موضوعات استراتژيک -

 تدوين استراتژيهاي  -

 تدوين اهداف -

 تهيه مستنداتي از نتايج -

 پايان ترم بعد  اطالع به معاونت آموزشي-

توجيه وتوضيح در زمينه تاثير و دخالت دادن نتايج در برنامه *

 67ترم اول  به مديران گروه ريزي هاي آموزشي

 و برنامه ريزان آموزش

نظر -پايش تاثير نتايج در برنامه ريزي از )بررسي برنامه ها 

 نظر دانشجو (–اساتيد 

 در بخش مربوطه پايش و ارزشيابي مداخالت

  مقايسه شاخص ها ي قبل وبعد از برنامه ريزي 

) اجراي پايلوت طرح اصالحي اجراي ارزيابي  67ترم دوم 

 دروني ( 

 (  66ر مراحل قبل ) از ابتداي سال *تكرا

مدير مركز 

خانم توسعه )

  (نجفي پور

 

 معاون آموزشي)

 ايرواني(دكتر 

 مديران گروهها 

مدير آموزش 

 -(دكتر شفا)

  -دكتر حوشرو

15/1/68 15/12/68 12 - - 

 



 EDCدول كالن برنامه عملياتي ج

 هاي دانشجويان باليني  (ارزيابي آموخته Assessmentهدف : ارتقاء روشهاي سنجش )

G3O3 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

  log bookتهيه وتدوين  13

توسط اساتيد باليني وبكار 

 گيري آن

   LOGبررسي جلسه توجيهي راجع به اهميت  پروژه  -

 

 تي كه گروههاي ذيربط بايستي انجام دهند پيگيري اقداما

 پيگيري و دريافت نظرات و پيشنهادات مديران گروهها -

  EDCبررسي مقدماتي بر روي نظرات دريافتي توسط  -

برگزاري جلساتي با حضور مشترک معاون آموزشي،  -

 مديران گروهها 

تصيميم گيري راجع به تشكيل كميته هاي فرعي به  -

 usefulها و  mustمنظور تعيين 

 سر فصل دروس–در نظر گرفتن اهداف آموزشي  -

 پروسيجر ها  –توجه به امكانات آموزشي بحش ها  -

 و در نظر گرفتن شرايط فعلي آموزشي -

 logbookتدوين نهايي  -

براي تمامي  logbookتوجيه ضرورت استفاده از  -

 ذينفعان ) مديران دانشجويان (

 ) اطالع رساني(  اسنفاده به صورت پايلوت  -

 ع اشكالت و ابهاماترف -

اعالم از طرف معاونت آموزشي  به ذينفعان  به عنوان  -

 شرچ وظايف آموزشي

 اطالع رساني به وزارتخانه  -

 

مدير مركز 

توسعه ) صديقه 

 نجفي پور( 

معاون آموزشي 

 ) دكتر ايرواني( 

مسئول آموزش 

) دكتر شفا(  

مديران گروه 

مدير كميته -ها

 باليني

 - -  67اسفند 68اسفند 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  مسئول اجرايي  شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

توسعه كمي و كيفي مركز  10

مطالعات توسعه ازنظر وسايل 

 سمعي و بصري

 

 عيين نبازهاي مركز مطالعاتت

 سمعي و بصري وسايل تامينتوجيه جهت 

 نباز پيگيري تامين نيازهاي براساس            

 تامين اعتبار 

  وسايل سمعي و بصري تهيه  

  مركز مطالعات  ارزشيابي از توسعه كمي وكيفي

 ورد به معاونت آموزشيارايه باز خ

 

 

مدير مركز 

توسعه ) صديقه 

 نجفي پور( 

معاون 

آموزشي ) 

 دكتر ايرواني( 

(  معاون 

ي پشتيبلن

مديران گروه 

مدير -ها

 كميته باليني

     

 

 

 

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 هدف : آناليز آزمونها

G4O4 

 

تاريخ  همكاران  مسئول اجرايي  شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه 

بررسي تحليلي روند نتايج   15

سراسري جامع  آزمونهاي

علوم پايه و پيش كارورزي از 

 به بعد 64سال 

 

 

 

 

 

 

     -  

ارزيابي فرايند اجراي برنامه  18

عملياتي مركز مطالعات توسعه 

 آموزش پزشكي

 

 ارزيابي جدول پيشرفت كار

 بازحورد به همكاران پروژه

 

 

 

 

       



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 تاندارد توسط اساتيد هدف : تهيه سئواالت اس

G5O5 

تاريخ  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه 

ارزيابي درون دادهاوضعيت  17

دانشجويان ورودي از جنبه 

 هاي مختلف(

 تعيين استانداردها و معيارهاي درون داد

 ظر تعيين شاخص هاي مورد ن

 تعيين و تحليل وضعيت موجود درون داد بر اساس معيارها 

 ارائه پيشنهادات با توجه به نتايج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكتر شفا

     -  

تعيين نيازهاي پژوهشي در  16

 آموزش

 نياز سنجي

اجرا و ارزشيابي كارگاه هاي زير : آموزش روشهاي مطالعه و 

وه كار با يادگيري از طريق برگزاري كارگاه ، آموزش نح

كامپيوتر ، آموزش نحوه جستجو در اينترنت ، آموزش روشهاي 

پيشرفته ، آموزش ايده هاي نو ، آشنايي  تحقيقاتي مقدماتي و

و موتورهاي جستجو در اينترنت ، برگزاري كارگاه  pubmedبا 

نيازسنجي ، مقاله نويسي ، اخالق در پژوهش ، روش نوين 

 بر شواهد ، آموزش ، ژورنال كالب ، طب مبتني

       

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 هدف : ارتقاء كيفيت فرم هاي ارزشيابي از اساتيد علوم پايه 

تاريخ  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه 

ارزيابي برون داد)ابررسي  11

ارغ التحصيالن وضعيت ف

وكيفيت مهارتهاي ان در حين 

 كار(

 تعيين استانداردها و معيارهاي برون داد

 تعيين شاخص هاي مورد نظر 

 تعيين و تحليل وضعيت موجود برون داد بر اساس معيارها 

 ائه پيشنهادات با توجه به نتايج ار

 

 

 

 

 

 

 

 دكتر شفا

      

24  

تهيه نرم افزار مارک خوان 

ي ارزشيابي جهت فرمها

 اساتيد

 

 

        

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 هدف : ارتقاء كيفيت فرم هاي ارزشيابي از اساتيد باليني  

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران   مدير پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

اليني تشكيل كميته آموزش ب 21

در راستاي ارتقاء كيفيت 

 آموزش باليني

        

 

 

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 هدف : ارتقاء كيفيت فرآيند از  ارزشيابي استاد

G6O6 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  همكاران  مسئول اجرايي  شرح فعاليتها عنوان پروژه  رديف 

22  

ميته ارزشيابي و تشكيل ك

 برنامه ريزي درسي 

 راستاي ارتقاء كيفيت آموزش 

        

مشاركت در برنامه ريزي   23

جهت تعيين و تدوين وكسب 

معيارهاي الزم به منظور انجام 

  Approveارزيابي بيروني و

 كردن    رشته هاي رزيدنتي

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی 

 مرکز مطالعات و توسعه 

 99-98از سال
 معیار تمرکز بر نیروهاي کاري در طرح مدیریت کیفیت آموزش با تاکید بر برنامه عملیاتی 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 

 

 



 رشد وپويايي اعضاي هيات علمي دانشگاه هدف كلي :

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

جهت به اشتراک  ایجادفضای مجازی

گذاشتن مفاهيم اصلي آموزش وبرگزاری 

کارگاههای آموزشي بااساتيدواعضای هيات 

  88درصد تا پایان سال  03علمي به ميزان

تشکيل جلسه ای باحضور معاونت آموزشي در خصوص  -1

 ضرورت راه اندازی واحدفوق 

 EDCراه اندازی واحدآموزش مجازی در -2

 ازیخرید نرم افزارآموزش مج-0

 اختصاص فضای فيزیکي به واحدمربوطه-4

 EDCتدوین برنامه آموزش براساس آموزش مجازی در -5

توسعه منابع انساني مرکزتوسعه بابکارگيری یک کاردان -6

 یاکارشناس آشنابه کامپيوترواینترنت

 خرید یک کامپيوتر-7

8-UPLOAD  کردن برنامه آموزشي کارگاهها توسط

 کارشناس مربوطه

 برای اساتيدارسال -9

اطالع به گروه هدف ازطریق اتوماسيون ،ارسال نامه در -13

 خصوص برنامه فوق

 نظرخواهي ازگروه هدف درخصوص تاثيرروش فوق -11

  توجه به نتایج در خصوص ادامه برنامه-12

باهمکاری  EDCمدیریت 

  معاونت آموزشي

-89اجرامهرماه 

88  

 وجودنرم افزارآموزش مجازی -

برنامه آموزش  0 ارائه حداقل-

  مجازی

 



 توسط مدرسين درون دانشگاهي هاي دانشگاه افزايش برگزاري كارگاههدف كلي :

 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

افزززایه همکززاری اسززاتيد ختززره جهززت برگزززاری     

کارگاه 6کارگاه به  4کارگاههای درون دانشگاهي بعنوان مدرس از 

 1088 تا پایان سال

تعيين جلسه ای با اعضای کميته توانمند  -1

 سازی

بحث و تتادل نظر در خصوص همکزاری   -2

 بيشتر اعضا

 دعوت از اساتيد جدید و غير عضو کميته -0

اطززالع رسززاني در خصززوص نيازهززای    -4

 آموزشي و دعوت به همکاری آنان

بررسي نظرات اساتيد در خصوص اجرای  -5

  بهينه کارگاه ها

 نجفي پور

  EDCمدیر 

89-88 

 

  

  کارگاه( 8برگزاری کارگاه ) 

 

 

 درصد نسبت به وضيت موجود 14افزايش مشاركت اعضاي هيئت علمي در كارگاههاي توانمندسازي به ميزان هدف كلي :

 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

  جلسه 4برگزاری حداقل  88-89 نجفي پورتعيين جلسه ای با اساتيد هيئت علمزي   -1افزایه مشارکت اعضای هيئت علمي با بهتود زمزان  



در راستای بحث و تتادل نظر در خصوص روز کارگاه و  1088رگزاری کارگاه تا پایان سال ب

 طول مدت آن

اطالع رساني به اعضای هيئت علمزي   -2 

 در خصوص جلسه مذکور

 حضور مسئولين زیربط در جلسه مذکور -0

بحث و تتادل نظزر در خصزوص رونزد     -4

 و طول کارگاه‘ ؤثر کارگاه ها از نظر روزاجرای م

 تهيه مستندی از نتایج جلسه -5 

استفاده از نتایج جلسزه جهزت برنامزه     -6 

 ریزی زمان کارگاه ها 

   EDCمدیر    

 

 

باحوزه معاونت آموزشي دانشگاه درراستاي تمركزبرنيروهاي كاري تا  IEQMيهدف كلي :مشاركت وهمكاري درزمينه سازي اجراي طرح ارتقاء كيفي مديريت آموزش

  1366پايان  سال 

 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

تززدوین برنامززه عمليززاتي مززدیریت مرکزتوسززعه در 

  88راستای شرح وظایف آن در سال 

رتتزه   بررسي وضعيت موجود مرکزتوسزعه باتوجزه بزه نتزایج     -1

 کشورEDC بندی مراکز

جهت نيل به شاخص های رتتزه  EDCتدوین استراتژی های -2

مزززززززدیریت 

EDC  باهمکاری معاونت

 آموزشي 

89-88 

 

تزززدوین برنامزززه 

IEQM 



 بندی 

باتوجه به شاخص هزای رتتزه   EDCتعيين نقاط قوت وضعف -0

 بندی ومستندات 

برگززاری جلسزات بامسزئولين بیزربط درخصزوص یگزونگي       -4

 دستيابي به شاخص ها 

 87بازنگری برنامه عملياتي سال -5

ای باتوجه به معيارهزای اهزداف عينزي درسزال      تدوین برنامه-6

 (SMARTودر راستای ارتقاء کيفي آموزش)88

پيگيری اجزرای برنامزه عمليزاتي مرکزتوسزعه درایجادزمينزه      -7

 IEQMاجرای طرح 

 

 66پزشكي درسال هدف كلي :رشدوپويايي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم

 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

توانمندسازی اعضای هيات علمي درحيطه های 

نفرساعت(  0633()63×63آموزشي با پوشه )

  88آموزش درسال 

ایجادبانک اطالعاتي درزمينه مشارکت اعضای هيات علمي درکارگاههای -1

 آموزشي 

 اتيددرخصوص یگونگي برگزاری کارگاه تشکيل کميته مشورتي بااس-2

تدوین برنامه زمانتندی کارگاهها،                 کالس هاواطالع رساني به -0

 گروههای هدف

،دبيرعلمي اجرایي EDCمدیریت

 کارگاهها،اساتيد عضوکميته 

89-88 

 

اجرای حداقل -

 کارگاه آموزشي12

ارائه حداقل -

 88پمفلت درسال6

گاهنامه 4ارائه -



 تدوین پمفلت وگاهنامه درحيطه مختلف مفاهيم آموزشي -4

 اجرای کارگاههای آموزشي جهت اساتيد-5

 اجرای کالس های آموزشي -6

قمندجهت همکاری در اجرای کارگاههای جذب اعضای هيات علمي عال-7

 آموزشي 

 %83کارگاه اصلي،طرح درس ،روش تدریس،ارزشيابي به ميزان0اجرای -8

 بيه از سال قتل 

برگزاری کارگاه آموزشي روش تحقيق کيفي،مقاله نویسي،روش شناسي -9

پژوهه ،اخالق درآموزش،آشنایي باسایت های آموزش وپژوهه 

پزشک بيمار،آشنایي باآزمون آسکي،کتابخانه  درآموزش,مهارتهای ارتتاطي

 دیجيتال،طرح درس 

  88درسال 

 

  رشد وپويايي اعضاي هيات علمي دانشگاه هدف كلي :

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات عيني اهداف

ایجادفضززای مجززازی جهززت بززه اشززتراک  

گذاشتن مفاهيم اصلي آمزوزش وبرگززاری کارگاههزای    

 03آموزشي بااساتيدواعضزای هيزات علمزي بزه ميززان     

  88درصد تا پایان سال 

تشکيل جلسه ای باحضزور معاونزت آموزشزي در خصزوص      -1

 ضرورت راه اندازی واحدفوق 

 EDCراه اندازی واحدآموزش مجازی در -2

 خرید نرم افزارآموزش مجازی-0

 اختصاص فضای فيزیکي به واحدمربوطه-4

 EDCمززززززززززدیریت 

  شيباهمکاری معاونت آموز

89-88 

 

وجزززودنرم -

 افزارآموزش مجازی 

ارائزززززززه -

برنامه آموزش  0حداقل 

  مجازی



 EDCتدوین برنامه آموزش براساس آموزش مجازی در -5

توسعه منابع انساني مرکزتوسزعه بابکزارگيری یزک کزاردان     -6

 یاکارشناس آشنابه کامپيوترواینترنت

 خرید یک کامپيوتر-7

8-UPLOAD     کززردن برنامززه آموزشززي کارگاههززا توسززط

 کارشناس مربوطه

 ارسال برای اساتيد-9

اطالع به گروه هدف ازطریق اتوماسزيون ،ارسزال نامزه در    -13

 خصوص برنامه فوق

 نظرخواهي ازگروه هدف درخصوص تاثيرروش فوق -11

 توجه به نتایج در خصوص ادامه برنامه -12

 

 

 1366رشدوپويايي اعضاي هيات علمي در سال  هدف كلي :

شاخص تحقق  بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

 هدف

پویاسازی وبه روز نمودن مستمر سایت مرکزمطالعات 

مرکزتوسعه وتوسعه آموزش پزشکي به نحوی که اختار

 EDCجهرم ودیگرمراکزتوسعه بر روی سایت  

درخصوص آماده کردن اختار   EDCتشکيل جلسه با کارشناسان -1

 واحدهای مربوطه 

 تعيين یک کارشناس مسئول سایت -2

 EDC  89-88مدیریت 

 

به روز بودن اختار 

 سایت 



 تعيين شرح وظایف مسئول سایت -40  قرارگيرد

درجهت همکاری آنان در راه  EDCراه اندازی کميته دانشجویي در -5

 ی سایت انداز

  EDCمعرفي آیتم کميته دانشجویي در سایت -6

مشارکت دانشجویان در تدوین اطالع رساني اختاری در خصوص کنگره -7

 هاوسمينارهای داخلي وخارجي آموزش پزشکي درسایت

اضافه کردن آیتم نظرسنجي از بازدیدکنندگان درصفحه وب سایت -8

EDC 

 ایت توجه به بازخوردهای بازدیدکنندگان از س-9

 تعيين نيازهای آموزشي اساتيد و دانشجویان -13

  EDCنصب برنامه آنتي ویروس مناسب بر روی کامپيوترهای -11

 ( 1366درصد بيش از وضعيت موجود تا پايان سال  34)ارتقاء شاخص هاي ارزشيابي آموزشي به ميزان  G4 هدف كلي : 

 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

درصد 53ارزشيابي دروني گروه های آموزشي از  -

 (G4olاز گروه های آموزشي )

از گروه های آموزشي تا پایان سال  %53برنامه ریزی در رابطه با ارزشيابي دروني  -1

10882 

 هت گروه های آموزشياجرای کارگاه آموزشي یگونگي انجام ارزشيابي دروني ج -2

 تدوین ابزار و فرم های نظرسنجي جهت اجرای ارزشيابي -0 

در جهت تکميل فرم ها و مراحل  EDCکمک به اعضای هيئت علمي و کارشناسان  -4

 نجفي پور معاون آموزشي

 EDCمدیر 

89-88 

 

انجام ارزشيابي دروني 

کروه باليني بزرگ )  4

زنان، اطفال، جراحي ، 

  داخلي (



 ارزشيابي

 نوشتن نتایج و تحليل ، پيشنهادات و ارائه راهکارها -5 

 ارسال به وزارتخانه ارائه بازخورد نتایج فوق به گروه های آموزشي قتل از -6

 ارائه به وزارت متتوع -7 

بکارگيری و لحاظ نمودن نتایج ارزیابي در تدوین برنامه های آموزشي گروه های و  -8 

  بخه های مربوطه از طریق حمایت معاونت آموزشي

 ایجاد زمينه اجرای استانداردهای آموزشي -9

 شي مربوطهشفاف نمودن استانداردهای آموزشي گروه های آموز -13

  اطالع رساني استانداردها به گروه های هدف )دانشجویان( -11

 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

آموزشزي اسزاتيد   ارزشيابي کمي فعاليت  - 1

 به ميزان

 (G4o2بار در سال )  -2 

تدوین فرم با ابزاری جهزت سزنجه کمزي فعاليزت هزای       -1

 آموزشي

خرید نرم افزار ارزشيابي تدوین شزده از دیگزر دانشزگاهي،     -2

 )کرمان(

اطالع رساني به گروه های هدف در خصوص مالک هزای   -0

 ارزشيابي

 نظرخواهي از مدیر خدمات آموزشي -4

 معاون آموزشي

 نجفي پور

 EDCمدیر 

89-88 

  

بزار   2انجام 

  ارزشيابي کمي در سال



 نظرخواهي از مدیر گروه آموزشي -5

 نظارت بر انجام ارزشيابي کمي اساتيد -6

 اجرای ارزشيابي کمي اساتيد -7

 تهيه گزارشي از انجام ارزشيابي کمي اساتيد -8

ارائه گزارشات مربوطه به حوزه معاونت آموزشزي، مزدیران    -9 

  گروه ها

 

 ( 1088درصد بيه از وضعيت موجود تا پایان سال  03)ارتقاء شاخص های ارزشيابي آموزشي به ميزان  G4 هدف کلي : 

 

 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

ارزشيابي کيفي فعاليت آموزشي اساتيد به  -1

 ميزان

 (G4o3)ل بار در سا - 2 

 تهيه فرم با ابزاری جهت سنجه کيفي فعاليت های آموزشي -1

 اطالع رساني به گروه های هدف در خصوص مالک های ارزشيابي -2

 نظارت بر اجرای ارزشيابي کيفي اساتيد -0

 نظرخواهي از دانشجویان از طریق الکترونيکي-4

 نظرخواهي از همکاران از طریق الکترونيکي  -5

 از مدیر گروه از طریق الکترونيکي نظرخواهي -6

 وزشيمعاون آم

 نجفي پور

  EDCمدیر 

89-88 

 

خرید نرم افزار 

  ارزشيابي



 نظرخواهي از معاون آموزشي از طریق الکترونيکي -7

 خودسنجي از خود اساتيد از طریق الکترونيکي -8 

 اجرای ارزشيابي کمي اساتيد -9

 تهيه گزارشي از انجام ارزشيابي کيفي اساتيد  -13

  ارائه گزارشات به گروه مربوطه در صورت نياز -11

 

 ( 1088درصد بيه از وضعيت موجود تا پایان سال  03)ارتقاء شاخص های ارزشيابي آموزشي به ميزان  G4 هدف کلي : 

 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

 83ن ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجویان به ميزا

  (G4o4) 88درصد در سال 

گذاشتن جلسات توجيهي با مدیریت خدمات آموزشي در خصوص هدف  -1

 فوق

تدوین برنامه عملياتي در خصوص شرح وظایف و نوع همکاری حوزه  -2 

 مدیریت خدمات آموزشي

 اعالم نمرات دانشجویان در دوره های مختلف و استاد مربوطه -0

 پيشرفت تحصيلي دانشجویان بررسي توصيفي وضعيت موجود -4

 ارائه نتایج به مدیران گروه های مربوطه و اساتيد مربوطه -5

 بررسي عوامل مؤثر در پيشرفت یا افت تحصيلي دانشجویان -6

  مذاکره با مسئولين بیربط ) معاون آموزشي ، مدیر خدمات آموزشي( -7 

 معاون آموزشي

 نجفي پور

 ،EDCمدیر 

  مدیر خدمات آموزشي

89-88 

 

 تعيين معدل دانشجویان 

تعيين درصد دانشجویان 

 مشروطي 

تعيين درصد دانشجویان 

 16بامعدل باالی 



 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

ایجاد سيستم نرم افزاری در فرآیند ارزشيابي آموزشي -

  (G4o5) 88در سال 

 افزار مربوطه تماس با شرکت های مجری جهت معرفي نرم -1

گذاشتن جلسات مشترک با مسئولين بیربط در خصوص تحليلي بر نرم  -2

 افزار فوق

 انعقاد قرارداد با شرکت مذکور -0  

 نصب نرم افزار ارزشيابي -4

 EDCآموزش در خصوص یگونگي استفاده از آن به کارشناسان  -5 

 توسط  نماینده شرکت

 مذکور بکار گيری و استفاده از  نرم افزار -6

  اطالع رساني به گروه های مربوطه و اجرای ارزشيابي الکترونيکي -7 

 نجفي پور معاون آموزشي

  EDCمدیر 

89-88 

 

  خرید نرم افزار ارزشيابي

 

 

 

 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

استفاده از ر وش های ارزیابي عيني در روند  -

يلي دانشجویان ارزشيابي پيشرفت تحص

علوم  -گذاشتن کارگاه معرفي روش های ارزیابي عيني جهت اساتيد باليني -1

 پایه 

مدیر  نجفي پور معاون آموزشي

EDC  

اجرای آزمون آسکي در  89-88

گروه های آموزشي 



(G4o6) 2-  ، معرفي آزمون آسکيMini-Cex 

 Majorگذاشتن جلسات توجيهي با گروه های آموزش باليني بخه های  -0

 در خصوص اجرای آزمون آسکي

 تدوین برنامه اجرای آزمون آسکي -4

 آزمون آسکياجرای  -5 

 بررسي رضایت مندی دانشجویان و تعيين نتایج امتحانات  -6 

تحليل اجرا ی آن  و بازخورد نتایج به گروه ها در خصوص رعایت اسانداردها  -7

 در اجرای آزمون آسکي 

نهایتا اعالم نمرات آزمون آسکي به عنوان بخشي از نمرات بخه در  -8 

 ابتدای ورود به بخه 

 در ابتدای بخه  log bookتدوبن   -9

 آموزش مهارت ها اساسي به دانشجویان از طریق آسکي - 13 

 log book لحاظ کردن روش های ارزیابي در  -11

 ارائه طرح درس باليني در ابتدای بخه به دانشجویانً -12

لي، اطفال ، جراحي ، داخ 

  زنان

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

اطالع رساني به اساتيد در خصوص ارسزال سزئواالت آزمونهزای     -1  (G4o7تهيه سئواالت استاندارد) -

  EDCمربوطه به دفتر 

اطالع رساني به اساتيد در خصوص نحوه انجام آنزاليز آزمونهزا از    -2

 مدیر خدمات آموزشي 

  EDCمدیر 

89-88 

  

انجززام آنززاليز  

  آزمونها



 کالس های آموزشي –ي طریق پمفلت آموزش

اطالع رساني در خصوص تأثير آناليز آزمونهزا در نمزرات ارزیزابي       -0

 نهایي اساتيد

 خرید نرم افزار آناليز آزمونها -4 

  اجرای مؤثر آناليز آزمونها  -5

 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

راه اندازی واحد تکنولوژی آموزشي در دانشکده 

 (EDOپرستاری و مامایي )دفتر توسعه )

 تشکيل جلسه در خصوص توجيه نقه رسانه ها در آموزش -1

در خصوص توجيه نقه رسانه   ایجاد فضایي EDO پيگيری مسئول-2

 ها در آموزش

 از رسانه ها در آموزشایجاد امکانات در خصوص استفاده  -0

 مدیر مسئول در خصوص توجيه نقه رسانه ها در آموزش -4

مسئول واحد مربوطه و تهيه فيلم های آموزشي دروس مختلف در  -5

  رشته پرستاری

 EDC  89-88نجفي پورمدیر 

 

تهيه فيلم های آموزشي 

  دروس پرستاری

 

 

 

 



 عمومي در برنامه آموزشي دانشجویان توجه به استانداردهای پایه پزشکي هدف کلي: 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

از دروس  %83تدوین طرح درس دوره و روزانه حداقل 

 عملي و نظری 

 بازنگری کوریکولوم آموزشي جاری -1

 جهت بخه های مختلف باليني Log bookتدوین   -2

 وریکولوم ( با رویکردهای  تلفيقيهمکاری در طراحي برنامه درسي )ک -0 

 تعيين  کوریکولوم ادغام  برنامه درسي دانشکده پزشکي -4 

طراحي کوریکولوم ادغام ) افقي و عمودی ( در مقاطع مختلف پزشکي  -5 

 ) علوم پایه ، باليني ، پرستاری و مامایي (

ا ارتقای کيفي برنامه های درسي مناسب با نياز جامعه و فراگيران ب -6 

 تاکيد بر تدوین کوریکولوم ادغام

 EDC  89-88نجفي پورمدیر 

 

 8برگزاری کارگاه ) 

  کارگاه(

  تمرکز به استفاده بهينه از اعضای مرکز توسعه هدف کلي: 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

توسعه منابع مرکز توسعه از طر یق بکارگيری تهيه 

تتاری به ميزان  به درصد نستت به ردیف های اع

  1088وضعيت موجود تا سال 

 EDCبررسي بودجه مرتتط به ردیف های اعتتاری  -1

 تعيين نيازهای مرکز توسعه -2

 تعيين اولویت ها -0

 پيگيری جهت تامين نيازهای اولویت بندی شده -4

  خرید و بکارگيری منابع -

 EDC  89-88نجفي پورمدیر 

 

 خرید دوربين -

 Laptop  Voic 

Record 

EDC  جهت  

 



 تمرکز بر نقه و وظایف دفاتر توسعه در دانشکده پرستاری، پزشکي و بيمارستان پيمانيه هدف کلي: 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

راه انززدازی فعززال نمززودن دفززاتر توسززعه در 

 88تا پایان سال دانشکده پرستاری و بيمارستان پيمانيه 

 درصد نستت به وضعيت موجود  03به ميزان 

 EDOبررسي و تعيين فرد مسئول جهت دفاتر  -1

 (EDO معرفي مسئول دفتر توسعه ) -2

در خصوص شزرح وظزایف    EDOاطالع رساني به مسئول  -0

 دفاتر توسعه

 EDOتعيين برنامه زمانتندی  جهت شروع فعاليت  -4

ل بیزربط دانشزکده پرسزتاری در    گذاشتن جلساتي با مسزئو  -5

 EDOخصوص جایگاه 

، پيشنهاد تعيزين افزراد بیصزالح      EDOتدوین برنامه های  -6

 EDOدر خصوص واحدهای مرتتط با 

  EDOپيشنهاد یگونگي شروع بکار در دفاتر  -7

 EDC  89-88نجفي پورمدیر 

 

راه انززززدازی -

 واحد تکنولوژی آموزشي

شروع یهزار  - 

 کميتزززه تزززدوین برنامزززه

 استراتژیک

مطالزززززب در  -
خصززززززوص  
شروع ارزیزابي  
درونززززززي در 
دانشزززززززکده 

 پرستاری
ایجاد زمينزه   -

مشزززارکت و همکزززاری  

اسززززاتيد پرسززززتاری در  

برگززززاری کارگاههزززای  

  توانمند سازی اساتيد

 

 

 

 



  تمرکز به استفاده از نيروهای خالق دانشجویي هدف کلي: 

 

 فشاخص تحقق هد بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

در  EDCراه انززدازی کميتززه دانشززجویي در 

و استفاده بيشزتر   EDCراستای راهکار کيفي فعاليتهای 

  از نيروی خالق

اطززالع بززه دانشززجویان در خصززوص راه انززدازی کميتززه    -1

 دانشجویي

 گذاشتن جلسات با دانشجوی متقاضي -2

 تعيين عالقه مندی و توانایي دانشجویان -0 

  ي جهت شروع بکارتعيين برنامه و مکان -4

 EDC  89-88نجفي پورمدیر 

 

درصزززززززد 

همکاری دانشجویان در 

تحول و توسعه گاهنامه 

EDC  

همکززاری  -

دانشززجویان در بززه روز 

  EDCکردن سایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  EDC   ارتقای کيفي و کمي  فعاليت  هدف کلي: 

 

 شاخص تحقق هدف بازه زماني مسئول اقدامات اهداف عيني

به  EDCکار و رضایت مندی کارمندان افزایه کيفيت 

 درصد بيه از وضعيت موجود23ميزان 

 EDCبحث و تتادل نظر با کارشناسان  -1

 EDC تعيين عالقمندی، و توانمندی کارشناسان  -2

 EDC تعيين شرح وظایف کارشناسان  -0

 EDC پيگيری اجرای وظایف کارشناسان  -4

 EDC ارزیابي وظایف کارشناسان  -5

ه بازخورد بصورت شفاهي، کتتي ، تشویقي به ارائ -6

 EDC کارشناسان موفق 

 EDC 89-88نجفي پورمدیر 

 

بهتود روند  -
کارها در 

EDC 
رضایت  -

مشتریان ) 
دانشجو و 

اعضای هيئت 
 علمي(

به موقع انجام  -
 دادن کارها

عدم به تعویق  -
 اصادق کارها

 

 

 

 

 

 

 


