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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

  
  



  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم

  آموزشیمعاونت 

  مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهرم

  

  

مرکز )1390- 92سال (و عملیاتی ) 1390- 94سال(برنامه استراتژیک 
  مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم  

  

  تدوین و گردآوري:

  معاونت آموزشی-دکتر مرتضی پوراحمد جناب آقاي  

  توسعهمطالعات ومدیر مرکز -عباس احمدي وسمه جانی جناب آقاي 

  تدوین برنامه –کرم زاده عاطفه سرکار خانم 

  سرکار خانم فرهمند جو

  سرکار خانم صباغی 

  سرکار خانم نجفی پور 

  سرکار خانم ممتاز

  

  



 

  مقدمه :
پذیرش  1376سالهاي با توجه به ضرورت راه اندازي مراکز توسعه در دانشگاه علوم پزشکی کشور، از حدود 

کارشناسی ارشد در رشته آموزش پزشکی در آزمون سراسري کارشناس ارشد مخصوص اعضاي هیات علمی آغاز شد 

. وزارت متبوع با برنامه ریزي ، به آموزش اعضاي هیات علمی عالقمند به آموزش پزشکی پرداخت تا بدین ترتیب 

سرکار خانم نجفی پور  1380در سال  شگاهها پایه ریزي نماید. را در دان  EDC بتواند با کمک افراد مذکور مراکز

با حمایت معاونت آموزشی وقت مرکز توسعه    عضو هیات علمی دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکی جهرم

فعالیت خود را با تاسیس چندین کمیته آغاز کرد . طی  مطالعه دانشگاه جهرم را راه اندازي نموده و این مرکز 
دفتر "و  "ارزشیابی اساتید"،  "کمیته توانمندسازي اساتید"، " کمیته برنامه ریزي درسی  " ،1381- 1386ي سالها

،  "توانمند سازي اساتید"شروع به فعالیت کرد که در طی آن کارگاههاي مختلفی جهت  "استعدادهاي درخشان

دربیمارستان ، فعالیتهاي خود را گسترش  "یمرکزمهارتهاي بالین"و راه اندازي  "ارزشیابی گروههاي مختلف بالینی"
داد . از طرفی با توجه به کمبود نیروي تمام وقت هیات علمی در مرکز توسعه ، به نحوي برنامه ریزي گردید تا 

کمیته هاي مختلف ، با مشارکت اساتید تشکیل گردد و بدین ترتیب فرصت استفاده از تجارب و نظرات ارزنده اساتید 

مرکز توسعه در پیشبرد اهداف مرکز در قالب کمیته ها فراهم گردید. این گسترش در براي مدیریت 

 "1387باعث شد تا به ایجاد کمیته علمی دیگري که مدنظر وزارت متبوع بود برآئیم . بنابراین درسال   EDC واحد

با   EDC يتمامی کمیته ها 1391تا  1387تشکیل شد . بدین ترتیب در سالهاي  "کمیته پژوهش درآموزش

داریم که  بهترین فعالیت ممکن در جهت توسعه آموزش پزشکی و ارتقاء سطح علمی اساتید گام برداشته است . امید
  در سالهاي آتی به توسعه چشم انداز این واحد در معاونت آموزشی برسیم .

در آینده نزدیک این مرکز تصمیم دارد با ایجاد واحدهایی از جمله واحد آموزش مجازي، کمیته پیشرفت تحصیلی و 

امید داریم در واحد بیمارنما در مرکز مهارتهاي بالینی در ارتقاي کمی و کیفی آموزش در سطح دانشگاه کمک کند 

  پیشرفت فعالیتهاي مرکز در سایه حق ببینیم. سالهاي آتی 

  جناب آقاي عباس احمدي وسمه جانی



  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  معرفی اعضاي مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهرم :

 

 جناب آقاي 

 عباس احمدي وسمه جانی

 

 

 

 کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی  تحصیالت
 هیات علمی (مربی )  رتبه علمی

 مدیر مرکز مطالعه و توسعه 

  3336086-0791  تلفن

 Aav1365@gmail.com  پست الکترونیکی

 

 

 سرکار خانم

 دکتر صدیقه نجفی پور

 
 کارشناسی ارشد آموزش پزشکی تحصیالت

 دانشجوي دکتري 
 هیات علمی(مربی)  رتبه علمی

  EDCمشاور معاون آموزشی در امور 
 3336086-0791 تلفن

الکترونیکیپست   senajafipour@hotmail.com 
  



  

  

  

سرکار خانم                 

فاطمه فرهمند جو         

 
 کارشناسی مدیریت دولتی تحصیالت

عات و توسعهلکارشناس مرکز مطا رتبه علمی  
 

 تلفن
9 -3340405-0791   

250داخلی   

 Fatemahfarahmand@yahoo.com پست الکترونیکی

  

  

سرکار خانم                   

  عاطفه کرم زاده             

 
 کارشناسی پرستاري تحصیالت

عات و توسعه لکارشناس مرکز مطا رتبه علمی  
 

 تلفن
9 -3340405-0791   

260داخلی   

 a.k_8665@yahoo.com پست الکترونیکی

  

  



سرکار خانم                  

مریم صباغی               

 
 

 
 کارشناسی آموزش  زبان تحصیالت

عات و توسعهلکارشناس مرکز مطا رتبه علمی  
 

 تلفن
9 -3340405-0791   

254داخلی   

 Maryam.sabbaghi@gmail.com پست الکترونیکی

 

  

سرکار خانم                  

راضیه زاهدي               

 
 

 
ارشد اپیدمیولوژيکارشناسی  تحصیالت  

عات و توسعهلکارشناس مرکز مطا رتبه علمی  
 

 تلفن
9 -3340405-0791   

387داخلی   
 Zahedi_razieh@yahoo.com پست الکترونیکی

 

 

 

 

 



 

  

محبوبه رزمیسرکار خانم                  

 
پرستاري سکارشنا تحصیالت  

عات و توسعهلکارشناس مرکز مطا رتبه علمی  

   0791-3340405- 9 تلفن
 m_ra18@yahoo.com پست الکترونیکی

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  



  

  

   :)Mission(رسالت 

  رسالت مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی جهرم : 

رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهرم با کمک معاونت آموزشی و ریاست دانشگاه با توجه به 
سیاستگزاري کالن اجرا و ارزشیابی آنهاست . این مرکز از تمامی توسعه رشته هاي آموزشی و ارتقاي آموزش به صورت 

اساتید ، دانشجویان و عالقمندان حوزه آموزش جهت بهره گیري علمی ، با ایجاد نظام هاي نوین آموزشی و مناسب در 
چشم  جهت تربیت و پرورش نیروي انسانی توانمند و ارتقاي مستمر کیفیت آموزشی گروه هاي آموزشی با توجه به

  اندازها و نیازهاي جامعه می باشد.

  موارد زیر جزء رسالت هاي اصلی مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی جهرم می باشد: 

هدایت و همکاري در اجرا و نظارت در ساختار اصلی برنامه هاي آموزشی با توجه به برنامه هاي توسعه رشته  -1
 هاي دانشگاه در جهت نیازهاي سالمت جامعه

برنامه ریزي براي ایجاد ساختاري مناسب در سازمان دهی واجراي ارتقاي اعضاي هیات علمی در کلیه زمینه  -2
 هاي آموزش پزشکی 

 ارتقاي سطح کیفی آموزش با داشتن برنامه اي کامل بر روش هاي نوین آموزشی و اجراي کامل آن  -3

می با تاکید بر افزایش ارتقاي وجود ساختاري منظم و هماهنگ در نظارت ارزشیابی اعضاي هیات عل -4
 فرایندهاي یادگیري 

در دانشگاه به عنوان تعریف کوجکی  EDOایجاد ساختاري منظم و هماهنگ بر نظارت دفاتر توسعه آموزش  -5
 EDCاز مرکز 

 قرارگیري ساختار مناسب مرکز مهارتهاي بالینی با توجه به نیازهاي دانشگاه و جامعه -6

 تید در پروژه هاي پژوهش در آموزش با کمک معاونت پژوهشی هدایت اعضاي هیات علمی و اسا -7

، ارتقاي کیفی  EDOپیگیري و نظارت کامل بر برنامه ریزي درسی با تمرکز بر ارائه طرح درس با کمک دفاتر توسعه 
آموزش از طریق توانمندسازي اعضاي هیات علمی و آموزشی ، دانشجویان کمیته هاي مشورتی دانشجویی و 

ن استعدادهاي درخشان ، ایجاد انگیزه در کارشناسان آموزش در کمیته هاي مرکز توسعه ، ارزشیابی مدرسین دانشجویا
دانشگاه با تاکید بر کیفیت تدریس ، ارزشیابی گروههاي آموزشی پایه و بالینی به صورت ارزشیابی درونی و بیرونی 

افت تحصیلی دانشجویان و رکود علمی اعضاي  درون دانشگاهی ، توسعه پژوهش در آموزش ، تشکیل کمیته بررسی



هیات علمی که تملقی این اهداف در راستاي برطرف نمودن نیازهاي دانشگاه و جامعه که در جهت ارتقاي سطح 
  آموزش ، سالمت و بهداشت می باشد.

  

  

  

   : )Vision(چشم انداز

ن ، مستعد،کارآمد و باتجربهبا توجه به از نیروهاي جواما برآنیم که با استعانت از خداوند سبحان و توانا و با بهره گیري 
استعدادها وتوانایی هاي نیروهاي جوان و مستعد این مرکز و با استفاده از تقویت روحیه تحقیقات پژوهش در آموزش و 

بر تر منطقه اي معرفی  edcایجاد شاخص هاي آموزشی براي اعضاي هیات علمی خود را به عنوان یکی از مراکز 
اییم . جهت دستیابی به این چشم انداز نیاز به وجود برنامه استراتژیک کاربردي و علمی با توجه به وجود برنامه نم

مرکز برتر سیستم هاي آموزشی در  10استراتژیک معاونت آموزشی و چشم انداز نقشه علمی سالمت کشور به عنوان 
کیل کمیته آموزش مجازي در روند اطالع رسانی مناسب و کشور شویم . این مرکز قصد دارد در آینده اي نزدیک با تش

ترویج و تشویق اعضاي هیات علمی و توسعه ارتباطات داخلی و خارجی به عنوان الگویی مناسب با دانشگاههاي 
  همجوار قرار گیرد.

  ):Valuesارزشها(

 حفظ و ارتقاي منزلت اعضاي هیات علمی واساتید  -

 استفاده از دانشجویان مستعد در روند گسترش کیفیت آموزش  -

 استفاده از اساتید مجرب در تحقیقات پژوهش در آموزش و بکارگیري آن در عرصه هاي آموزشی  -

 پویایی و نوگرایی  -

 اخالق مداري -

 انتخاب و گزینش اساتید علمی شایسته -

 ی آموزش پایداري در زمینه هاي آموزشی با توجه به ارتقاي کمی و کیف -

 استفاده از دیدگاه اساتید در تصمیم گیري کالن آموزشی  -

 پاسخگویی به نیازهاي ذینفعان حوزه معاونت آموزشی بر اساس رسالت محوري -

  اهداف کالن :

 ارتقاي کیفیت برنامه ریزي درسی آموزشی دانشگاه با توجه به پروژه هاي آموزشی -

 توانمند سازي اساتید در روند مهارت هاي آموزشی ، دانش پژوهی و اجرایی  -



 بکارگیري دانشجویان مستعد و توانمند در زمینه هاي پژوهشی و اجرایی  -

 ایجاد روحیه و انگیزه علم افزایی در دانشجویان و اعضاي هیات علمی  -

 ارتقاي کیفی و توسعه ارزشیابی اعضاي هیات علمی  -

 توسعه برنامه هاي آموزشی  ارتقاي کیفی و -

 گسترش کمی و کیفی فعالیتهاي دانشجویی در زمینه آموزش با تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی  -

 ایجاد و توسعه واحد آموزش الکترونیک دانشگاه  -

 ایجاد و توسعه بکارگیري کمیته بررسی افت تحصیلی دانشجویان و رکود علمی  -

 توسعه فعالیتهاي پژوهش در آموزش -

 رش و ارتقاي برنامه هاي آموزشی جامعه نگر دانشگاهگست -

  

 

 (Stakeholder)ذینفعان
 

 پرسنل مرکز مطالعات و توسعه  -

 ریاست دانشگاه -

 معاونین دانشگاه علوم پزشکی  -

 معاونت آموزشی دانشگاه و دانشکده ها -

 مدیریت هاي حوزه معاونت آموزشی  -

 مرکز مطالعات وزارت بهداشت و درمان آموزش علوم پزشکی  -

 دفاتر توسعه در واحدهاي آموزشی دانشگاه و بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه -

    

  

  

 

  

  



SWOT Analysis  

  

  نقاط قوت وضعف :

  نقاط قوت:

S1  وجود برنامه استراتژیک مرکز به صورت دوساله  
S2   هیات علمیوجود کمیته هاي فعال با همکاري اعضاي  
S3  پیشبرد تمامی واحدهاي مرکز در راستاي برنامه عملیاتی  
S4  همکاري مرکز مطالعات و توسعه درتدوین و بازنگري برنامه استراتژیک معاونت آموزشی  
S5  همکاري کامل مرکز توسعه با معاونت آموزشی  
S6  وجود تمامی واحدهاي تعریف شده اصلی براساس آیین نامه وزارتخانه  
S7  مستندسازي و سازمان دهی مداوم فعالیت ها و گزارش به معاونت اموزشی  
S8  مکانی مناسب جهت استقرار درمرکز دانشگاه  
S9  استفاده و بهره گیري از نیروي انسانی عالقمند و توانمند  

S10  همکاري کامل سایر نهادهاي آموزشی دانشگاه دانشگاه با مرکز توسعه  
S11  با استفاده از نرم افزار آنالینارزشیابی اساتید  
S12 طراحی طرح درس هاي گروه هاي آموزشی با همکاري دوگانه مرکز بااساتید  
S13 ارزیابی درونی گروههاي آموزشی به صورت دوساالنه  
S14 وجود کمیته پژوهش درآموزش فعال  
S15 انجام پروژه هاي پژوهش درآموزش با توجه به نیاز آموزشی  
S16 نیازسنجی جهت تعیین اولویت هاي کارگاه هاي آموزشی جهت اساتید  
S17 برگزاري کارگاه هاي مناسب باتوجه به نیاز هاي آموزشی گروههاي آموزشی بالینی و پایه  
S18  تاسیس مرکز مهارتهاي بالینی و گسترش فضاي فیزیکی در دانشگاه و بیمارستان  
S19  توجه به نیاز آموزشی جهت دانشجویان استیودنت و فیزیوپاتبرگزاري کارگاه هاي دانشجویی با  
S20 برگزاري کارگاه هاي دانشجویی با توجه به نیاز آموزشی جهت گروه هاي آموزشی پایه  
S21 گسترش و توسعه کمی و کیفی موالژهاي مرکز توسعه  
S22 انتشار مجله زبان انگلیسی شاین از طریق کمیته مشورتی دانشجویی فعال  
S23  برگزاري کارگاه هاي آموزشی جهت دانشجویان استعدادهاي درخشان از طریق کمیته مشورتی

  دانشجویی
S24 وجود کمیته مشورتی دانشجویی فعال ، راه اندازي کالس هاي کامپیوتر و پروپوزال نویسی  
S25 وجود کمیته علمی المپیاد قوي و فعال  
S26  درالمپیادهاي دانشجویان کشوريعالقمندي دانشجویان به شرکت  



S27 وجود دفتر استعدادهاي درخشان فعال  
S28  وجود سایت فعال و بروز مرکزEDC  با اطالع رسانی تمامی واحدهايEDC 

S29 برنامه ریزي مدون واحد آموزش مجازي  
S30 برنامه ریزي مدون جهت گسترش واحد آموزش جامعه نگر  
S31  و همایش هاي آموزش پزشکی داخل کشورحضورفعاالنه درکنگره ها  
S32 ارائه فرایندهاي برتر آموزشی درجشنواره شهید مطهر  
S33 وجود کارمندان و مدیریت دلسوز و متعهد به خدمت  
S34 ایجاد بانک سواالت گروه هاي آموزشی  

  

  نقاط ضعف:

W1   عدم وجود چارت سازمانی مستقل  
W2   نداشتن اعضاي هیات علمی تمام وقت در مرکز مطالعات  
W3  عدم حضور وهمکاري اعضاي هیات علمی پاره وقت با مرکز توسعه  
W4  نبود زیرساخت هاي آموزش مجازي  
W5  استفاده کم از برنامه هاي توانمندسازي اساتید دربرنامه هاي آموزشی  
W6   نداشتن ردیف سازمانی کارشناسان مرکزEDC  
W7  عدم برقراري ارتباط بین اعضاي گروه هاي آموزش بالینی و پایه  
W8  ارتباط ناکافی و نامدون بین مرکز توسعه و دفاتر توسعه  
W9   عدم استفاده از آموزش مرکز مهارتهاي بالینی دربرنامه آموزش عمومی دانشجویان پزشکی  
W10   پژوهش درآموزشتمایل کم اساتید بالینی و پایه درانجام پروژه هاي  
W11 نداشتن دوره هاي مناسب و توانمند سازي پرسنل مرکز توسعه  
W12 ...نداشتن امکانات آموزشی مستقل ازجمله فضاي منابع چاپی و پروژکتور و  
W13 نداشتن ارتباط مناسب بین مرکز مطالعات با معاونت بهداشتی و درمانی در راستاي آموزش پزشکی جامعه نگر  
W14 برنامه ریزي و سازمان دهی ضعیف در وضعیت موجود آموزش پاسخگو بدلیل عدم ارتباط با معاونین دیگر  
W15  عدم وجود کتابخانه الکترونیکی جهت کتابها درزمینه آموزش پزشکی بالینی  
W16  کمبود مشاور و برنامه هايIT درمرکز  
W17  منطقه اي و کشوريکمبود امکانات مورد نیاز جهت برگزاري سمینارهاي  
W18 عدم استفاده از ایده هاي دانشجویان استعدادهاي درخشان در برنامه ریزي هاي کالن دانشگاهی  

  

  

  



  فرصت ها و تهدیدها :

  فرصت:

O1  قرارگیري این مرکز به عنوان مرکز ایجاد تغییرات آموزشی در روند ارتقاي کیفیت آموزش  
O2   حمایت ریاست دانشگاه و مسئولین از طرح هاي موجود درجهت گسترش رشته هاي آموزشی  
O3  استفاده از حمایت خیرین شهر در جهت تامین هزینه خرید موالژ براي مرکز مهارتها  
O4  استفاده از حمایت خیرین شهر درجهت تامین هزینه خرید نرم افزار بسترهاي آموزش الکترونیک  
O5   فعال مدیر مرکز توسعه درتمامی شوراهاي دانشگاهشرکت  
O6  استفاده از اعتبارات معاونت پژوهشی در افزایش راندمان هاي پروژه هاي پژوهش درآموزش  
O7  اهمیت باالي مرکز مطالعات وتوسعه در برنامه ریزي هاي آموزشی معاونت اموزشی  
O8  خانهاهمیت دادن به بخش دانش پژوهی آموزشی درسطح وزارت  
O9   تصویب شرح وظایف مستقلEDC  و دفاتر توسعه در سطح وزارت  
O10   برخورداري از سیستم اطالع رسانی مناسب براي این مرکز درسطح دانشگاه و کشور  
O11 همکاري مناسب با کمیته استعدادهاي درخشان و استفاده ان دربرنامه ریزي آموزشی  
O12  درسطح دانشگاهبررسی عوامل افت تحصیلی آموزشی  

  تهدید:

T1   عدم تصویب نهایی چارت تشکیالتی مستقل مرکز  
T2  عدم ثبات مدیریتی درسطح دانشگاه  
T3   عدم تخصیص اعتبارات مالی مستقل براي مرکز  
T4  عدم آشنایی اعضاي هیات علمی با آموزش جامعه نگرو مقاومت دربرابر اجراي آن  
T5  آموزش مجازي و مقاومت در برابر  اجراي آنعدم آشنایی اعضاي هیات علمی با  
T6  نبود اعضاي هیات علمی مجرب به صورت تمام وقت  
T7  فشار کاري زیاد در مرکز توسعه  
T8  عدم کاربردي بودن تحقیقات پژوهش درآموزش در برنامه ریزي آموزشی  
T9  آموزش پزشکی نداشتن سمت و سوي مناسب پروژه هاي پژوهش درآموزش با توجه به سند توسعه  
T10  مقاومت اعضاي هیات علمی با عملی کردن روش هاي نوین تدریس  

  

  

  

  

  



  

» SWOT Analysis«  
  

  

  :وضعف  قوت  نقاط

  نمره نهایی  رتبه  همیتضریب ا  اهمیتدرجه   اصلی عوامل  ردیف

  قوت نقاط
S1  0660  3  /0220  100  وجود برنامه استراتژیک مرکز به صورت دوساله/  
S2   0654  3  /0218  98  کمیته هاي فعال با همکاري اعضاي هیات علمیوجود/  
S3  0648  3  /0216  97  پیشبرد تمامی واحدهاي مرکز در راستاي برنامه عملیاتی/  
S4   همکاري مرکز مطالعات و توسعه درتدوین و بازنگري برنامه

  استراتژیک معاونت آموزشی
96  0214/  3  0642/  

S5   0812  4  /0203  91  با معاونت آموزشیهمکاري کامل مرکز توسعه/  
S6   وجود تمامی واحدهاي تعریف شده اصلی براساس آیین نامه

  وزارتخانه
95  0212/  4  0848/  

S7   مستندسازي و سازمان دهی مداوم فعالیت ها و گزارش به
  معاونت اموزشی

94  0210/  3  0630/  

S8  0400  2  /0200  90  مکانی مناسب جهت استقرار درمرکز دانشگاه/  
S9  0615  3  /0205  92  استفاده و بهره گیري از نیروي انسانی عالقمند و توانمند/  
S10   همکاري کامل سایر نهادهاي آموزشی دانشگاه دانشگاه با مرکز

  توسعه
85  0189/  2  0378/  

S11 0582  3  /0194  87  ارزشیابی اساتید با استفاده از نرم افزار آنالین/  
S12 گروه هاي آموزشی با همکاري دوگانه  طراحی طرح درس هاي

  مرکز بااساتید
84  0187/  3  0561/  

S13 0555  3  /0185  83  ارزیابی درونی گروههاي آموزشی به صورت دوساالنه/  
S14 0537  3  /0179  82  وجود کمیته پژوهش درآموزش فعال/  
S15 0588  3  /0196  88  انجام پروژه هاي پژوهش درآموزش با توجه به نیاز آموزشی/  
S16  نیازسنجی جهت تعیین اولویت هاي کارگاه هاي آموزشی جهت

  اساتید
80  0178/  2  0356/  



S17  برگزاري کارگاه هاي مناسب باتوجه به نیاز هاي آموزشی
  گروههاي آموزشی بالینی و پایه

79  0176/  3  0528/  

S18  تاسیس مرکز مهارتهاي بالینی و گسترش فضاي فیزیکی در
  دانشگاه و بیمارستان 

81  0180/  3  0540/  

S19  برگزاري کارگاه هاي دانشجویی با توجه به نیاز آموزشی جهت
  دانشجویان استیودنت و فیزیوپات

75  0167/  3  0501/  

S20  برگزاري کارگاه هاي دانشجویی با توجه به نیاز آموزشی جهت
  گروه هاي آموزشی پایه

74  0165/  3  0495/  

S21 0522  3  /0174  78  گسترش و توسعه کمی و کیفی موالژهاي مرکز توسعه/  
S22  انتشار مجله زبان انگلیسی شاین از طریق کمیته مشورتی

  دانشجویی فعال
70  0156/  2  0312/  

S23  برگزاري کارگاه هاي آموزشی جهت دانشجویان استعدادهاي
  از طریق کمیته مشورتی دانشجوییدرخشان 

73  0162/  3  0486/  

S24  وجود کمیته مشورتی دانشجویی فعال ، راه اندازي کالس هاي
  کامپیوتر و پروپوزال نویسی

77  0171/  3  0513/  

S25 0480  3  /0160  72  وجود کمیته علمی المپیاد قوي و فعال/  
S26  دانشجویان عالقمندي دانشجویان به شرکت درالمپیادهاي

  کشوري
67  0149/  3  0447/  

S27 0465  3  /0155  71  وجود دفتر استعدادهاي درخشان فعال/  
S28  وجود سایت فعال و بروز مرکزEDC  با اطالع رسانی تمامی

 EDCواحدهاي 
86  0178/  3  0534/  

S29 0507  3  /0169  76  برنامه ریزي مدون واحد آموزش مجازي/  
S30  0306/  2  /0153  69  گسترش واحد آموزش جامعه نگربرنامه ریزي مدون جهت  
S31  حضورفعاالنه درکنگره ها و همایش هاي آموزش پزشکی داخل

  کشور
68  0141/  2  0282/  

S32 0290  2  /0145  65  ارائه فرایندهاي برتر آموزشی درجشنواره شهید مطهر/  
S33 0399  3  /0133  60  وجود کارمندان و مدیریت دلسوز و متعهد به خدمت/  
S34 0382  2  /0191  58  ایجاد بانک سواالت گروه هاي آموزشی/  

  نقاط ضعف
W1   0220  1  /0220  100  عدم وجود چارت سازمانی مستقل/  
W2   0216  1  /0216  97  نداشتن اعضاي هیات علمی تمام وقت در مرکز مطالعات/  
W3   عدم حضور وهمکاري اعضاي هیات علمی پاره وقت با مرکز

  توسعه
95  0212/  1  0212/  

W4  0200  1  /0200  90  نبود زیرساخت هاي آموزش مجازي/  
W5   استفاده کم از برنامه هاي توانمندسازي اساتید دربرنامه هاي

  آموزشی
88  0196/  2  0392/  



W6   نداشتن ردیف سازمانی کارشناسان مرکزEDC  85  0189/  1  0189/  
W7  0185  1  /0185  83  بالینی و پایه عدم برقراري ارتباط بین اعضاي گروه هاي آموزش/  
W8  0384  2  /0194  87  ارتباط ناکافی و نامدون بین مرکز توسعه و دفاتر توسعه/  
W9   عدم استفاده از آموزش مرکز مهارتهاي بالینی دربرنامه آموزش

  عمومی دانشجویان پزشکی 
89  0198/  2  0396/  

W10   هاي پژوهش تمایل کم اساتید بالینی و پایه درانجام پروژه
  درآموزش

91  0203/  2  0406/  

W11 0356  2  /0178  80  نداشتن دوره هاي مناسب و توانمند سازي پرسنل مرکز توسعه/  
W12  نداشتن امکانات آموزشی مستقل ازجمله فضاي منابع چاپی و

  پروژکتور و...
78  0174/  1  0174/  

W13  بهداشتی و نداشتن ارتباط مناسب بین مرکز مطالعات با معاونت
  درمانی در راستاي آموزش پزشکی جامعه نگر

75  0167/  1  0167/  

W14  برنامه ریزي و سازمان دهی ضعیف در وضعیت موجود آموزش
  پاسخگو بدلیل عدم ارتباط با معاونین دیگر

77  0171/  1  0171/  

W15  عدم وجود کتابخانه الکترونیکی جهت کتابها درزمینه آموزش
  پزشکی بالینی 

81  0180/  1  0180/  

W16  کمبود مشاور و برنامه هايIT 0165  1  /0165  74  درمرکز/  
W17  کمبود امکانات مورد نیاز جهت برگزاري سمینارهاي منطقه اي و

  کشوري
70  0156/  1  0156/  

W18  عدم استفاده از ایده هاي دانشجویان استعدادهاي درخشان در
  برنامه ریزي هاي کالن دانشگاهی

68  0151/  1  0151/  

  1775/2  96  /9486  4563  جمع
  

  

  :فرصتهاوتهدیدها
  نمره نهایی  رتبه  ضریب اهمیت  درجه اهمیت  اصلی  عوامل  ردیف

  فرصت ها
O1   قرارگیري این مرکز به عنوانمرکز ایجاد تغییرات آموزشی در روند

  ارتقاي کیفیت آموزش
100  0519/  4  2076/  

O2   حمایت ریاست دانشگاه و مسئولین از طرح هاي موجود درجهت
  گسترش رشته هاي آموزشی 

95  0493/  4  1972/  

O3  از حمایت خیرین شهر در جهت تامین هزینه خرید موالژ  استفاده
  براي مرکز مهارتها

94  0488/  4  1952/  



O4 نرم افزار  استفاده از حمایت خیرین شهر درجهت تامین هزینه خرید
  بسترهاي آموزش الکترونیک

93  0483/  4  1932/  

O5  1868  4  /0467  90  شرکت فعال مدیر مرکز توسعه درتمامی شوراهاي دانشگاه/  
O6   پژوهشی در افزایش راندمان هاي استفاده از اعتبارات معاونت

  پروژه هاي پژوهش درآموزش
88  0457/  4  1828/  

O7   وتوسعه در برنامه ریزي هاي آموزشی اهمیت باالي مرکز مطالعات
  معاونت اموزشی

85  0441/  3  1323/  

O8  1245  3  /0415  80  اهمیت دادن به بخش دانش پژوهی آموزشی درسطح وزارتخانه/  
O9   تصویب شرح وظایف مستقلEDC  1704  4  /0426  82  و دفاتر توسعه در سطح وزارت/  

O10   برخورداري از سیستم اطالع رسانی مناسب براي این مرکز درسطح
  دانشگاه و کشور 

78  0405/  3  1215/  

O11  همکاري مناسب با کمیته استعدادهاي درخشان و استفاده ان
  دربرنامه ریزي آموزشی

75  0389/  3  1167/  

O12  1008  3  /0363  70  عوامل افت تحصیلی آموزشی درسطح دانشگاهبررسی/  

  تهدیدها
T1   0519  1  /0519  100  عدم تصویب نهایی چارت تشکیالتی مستقل مرکز/  
T2  0514  1  /0514  99  عدم ثبات مدیریتی درسطح دانشگاه/  
T3   1008  2  /0504  97  عدم تخصیص اعتبارات مالی مستقل براي مرکز/  
T4   عدم آشنایی اعضاي هیات علمی با آموزش جامعه نگرو مقاومت

  اجراي آندربرابر 
90  0467/  1  0467/  

T5  عدم آشنایی اعضاي هیات علمی با آموزش مجازي و مقاومت در
  برابر  اجراي آن

92  0478/  2  0956/  

T6   0924  2  /0462  89  مجرب به صورت تمام وقتنبود اعضاي هیات علمی/  
T7  0882  2  /0441  85  فشار کاري زیاد در مرکز توسعه/  
T8   تحقیقات پژوهش درآموزش در برنامه ریزي عدم کاربردي بودن

  آموزشی
84  0436/  2  0872/  

T9   نداشتن سمت و سوي مناسب پروژه هاي پژوهش درآموزش با توجه
  به سند توسعه آموزش پزشکی

80  0415/  2  0830/  

T10  0810  2  /0405  78  مقاومت اعضاي هیات علمی با عملی کردن روش هاي نوین تدریس/  

  5249/2  60  /9987  1924  جمع
  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  می باشد.EDC(SO(مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهرمموقعیت 

  

 

1775/2WS: 

5249/2TO: 

O 

S W  

T 



  

  )Goals( مرکز  کلی  اهداف
G1 .و اعضاي هیات علمیمندسازي دانشجویان نتوسعه و ارتقاي برنامه هاي توا  

G2 .آموزشی  هاي  برنامه  ارزشیابی  وتوسعه  کیفیت  ارتقاي  

G3 .اساتید  ارزشیابی  هاي  برنامه  وارتقاي  توسعه  

G4 .باآموزش  مرتبط  دانشجویی  فعالیتهاي  وکیفی  کمی  گسترش  

G5 .دانشگاه  الکترونیکی  آموزش  وکیفی  کمی  ارتقاي  

G6 . روش هاي نوین آموزشتوسعه پروژه هاي پژوهش درآموزش با هدف ارتقاي  

G7 . نگردانشگاه   جامعه  آموزشی  هاي  برنامه  وارتقايتوسعه  

G8 .تشکیل کمیته هاي بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان و رکود علمی اعضاي هیات علمی  

G9 .ایجاد انگیزه دراعضاي هیات علمی براي کسب مهارتهاي دانش پژوهی آموزشی  

G10 .و توسعهمرکزمطالعات   پرسنل  توانمندسازي  

G11 .توسعه فضاي فیزیکی و علمی مرکز مهارتهاي بالینی  

G12ایجاد بستر مناسب جهت انجام وشروع کوریکولوم ادغام علوم پایه.  

G13بهبود کیفیت و کمیت اطالع رسانی شرح وظایف اعضاي هیات علمی ومدیران گروه هاي آموزشی و کارکنان.  

G14.کمیته هاي استعدادهاي درخشان و بکارگیري دانشجویان مستعد فعال کردن  



Weaknesses(W)  Strengths (S) Threats (T)  Opportunities(O)    
 -------  -------  2) ST Strategies  1) SO Strategies Strengths (S) 

 ------- 6)WS Strategies  4) WT Strategies  3) WO Strategies  Weaknesses(W)  

 -------  -------  5)TO Strategies   -------  Opportunities(O)  

 -------  -------  -------   -------  Threats (T)  
 

  : SOاستراتژي هاي

1 SO  گسترش کیفی و کمی در زمینه غلم افزایی اعضاي هیات علمی درجهت
  استفاده از روش هاي نوین تدریس

S10,S12,S14,S15,S16,S17,S32 
O1,O2,O5,O7,O8 

2  SO  حمایت از پروژه هاي پژوهش درآموزش با تاکید برایجاد روش هاي جدید
  آموزشی درسطح دانشگاه 

S1,S13,S10,S15,S17 
O1,O2,O6,O8 

3 SO  تقویت و حمایت از فعالیت هاي استعدادهاي درخشان  S1,S9,S10,S19,S21,S23,S24,S27,S32 
O1,O2,O3,O11 

4 SO  ارتقاي فرایندهاي ارزشیابی اساتید گروه هاي آموزشی و برنامه هاي آموزشی
  درسطح دانشگاه 

S1,S3,S9,S11,S16,S17 
O1,O2,O5,O7,O9,O10 

5 SO  بهبود بکارگیري از موالژهاي مرکز مهارتهاي بالینی جهت ارتقاي
  دانشجویان بالینی و پایه

S1,S9,S17,S18,S19,S20,S21, 
O1,O2,O3,O4,O5 

6 SO  تدوین و بهبود عملکرد فعاالنه کمیته مشورتی دانشجویی درزمینه آموزشی
  وپژوهشی

S1,S8,S9,S17,S19,S20,S22,S23,S24,S25,
S26,S27,S28,S31 
O1,O2,O5,O6,O7,O9,O11,O12 

7 SO  تقویت انگیزه اساتید و دانشجویان جهت همکاري بهتر درالمپیادهاي
  دانشجویی

S1,S25,S26,S28, 
O1,O2,O6,O9 

  

  : WOاستراتژي هاي 

1 WO پایه گذاري زیرساختهاي واحد آموزش مجازي  W4,W16, 
O1,O4,O7,O9 

2  WO  اسخگوپتقویت و استقرار سیستم برنامه ریزي مدون آموزش  W1,W7,W8,W13,W14, 
O1,O2,O3 

3 WO تقویت و توسعه همکاري بین نهادهاي دانشگاهی  W7,W8,W13,W14,W16, 
O2,O5,O6,O10 

4 WO  تقویت وبرنامه ریزي دقیق و مدون براي پروژه هاي پژوهش درآموزش باتوجه
  به نیازآموزشی

W5,W7,W8,W10, 
O1,O2,O5,O6,O7,O8,O9  

5 WO بررسی وپیگیري مدون براي انجام ارزشیابی اساتید به صورت کمی و کیفی  W2,W3,W8, 
O1,O2,O5,O7  

  



  :STاستراتژي هاي 

1 ST  ارتقاي کمی وکیفی امکانات فیزیکی و علمی مرکز اهمیت باال جهت
  مهارتهاي بالینی

S1,S9,S10,S18,S21, 
T6,T7 

2  ST  ارتقاي علم افزایی اعضاي هیات علمی درکارگاه هاي توانمندسازي درجهت
  کاربردي کردن اهداف کارگاه ها

S1,S3,S4,S5,S14,S15,S16,S17,S29,S30,S32, 
T4,T5,T7,T8,T9,T10 

  

  :WTاستراتژي هاي 

1 WT  تصویب به موقع چارت سازمانی مستقل مرکز مطالعات با تاکید برتعیین دقیق
  پست سازمانی کارشناسان و پرسنل

W1,W6,W16, 
T1,T2,T6 

2  WT تاکید برجذب مشارکت اعضاي هیات علمی تمام وقت وپاره وقت درمرکز  W1,W2,W3,W7,W8,W10, 
T1,T2,T4,T5,T6,T7 

3 WT اعتبارات مالی مستقل براي مرکز تعیین  W1,W6,W12, 
T1,T2,T3 

  

  :TOاستراتژي هاي 

1 TO  درنظر گرفتن اعتبارات مالی مستقل درنظام مالی دانشگاه  T1, 
O2,O4,O6,O7,O8 

2  TO  برقراري ارتباط پایداربین مرکز توسعه با نهادهاي پژوهشی وآم.زشی
  دانشگاهدرجهت هدفمند کردن نظام آموزشی

T2,T3,T6,T8,T9,T10, 
O2,O3,O5,O7,O8,O9 

3 TO  ایجاد رغبت و انگیزه براي اعضاي هیات علمی جهت تمایل دراستفاده از روش
  هاي نوین تدریس باتوجه به اهداف آموزشی دانشگاه

T5,T7,T8,T10, 
O1,O2,O4,O5,O7,O8,O9,O10 

  

  :WSاستراتژي هاي 

1 WS  ایجاد نظامی پایدار براي ارتباط علمی بین گروه هاي آموزشی سطح دانشگاه  W2,W3,W7,W8,W10,W13, 
S2,S5,S8,S9,S10,S13,S16,S30 

2  WS  بکارگیري نخبگان و استعدادهاي درخشان دربرنامه ریزي هاي کالن
  آموزشی دانشگاه

W12,W18,  
S1,S3,S24,S26,S27,S28,S32 

3 WS  ایجاد نظامی هدفمند با بکارگیري تمامی اعضاي هیات علمی علوم پایه و
  جهت ارتقاي کیفی و نوین آموزشبالینی 

W2,W3,W4,W5,W7,W10, 
S1,S2,S3,S6,S9,S10,S16,S17,S31,S32 

  

  



  اهداف اختصاصی (مقاصد):

1G : توسعه و ارتقاي برنامه هاي توانمندسازي دانشجویان و اعضاي هیات علمی  

G1o1 :کارگاه هدفمند جهت ارتقاي کیفیت جهت اعضاي هیات علمی20برنامه ریزي ، اجرا ، ارزشیابی حداقل 

G1o2  :تعیین بودجه مناسب جهت افزایش توانمندسازي اساتید در روند آموزش پزشکی  

G1o3:  دوره الزامیبرنامه ریزي و اجراي کارگاه هاي مرکز مهارتهاي بالینی در دوره پزشکی عمومی به عنوان یک  

G1o4  : کارگاه پژوهشی و آموزشی براي دانشجویان مستعد10سازمان دهی ،اجرا و ارزشیابی حداقل  

G1o5 : تشکیل کمیته پیشرفت تحصیلی دانشجویان  

G1o6 :شرکت دادن تمامی اعضاي هیات علمی به صورت فعال درکمیته هاي مرکز  

G1o7 : هیات علمی باتوجه به آیین نامه هاي وزارتیبرنامه ریزي دقیق براي دانش پژوهی اعضاي  

G1o8 :اجراي دقیق حداقل یک روش نوین تدریس درگروه هاي آموزشی بالینی و پایه با توجه به نیاز آنها  

G1o9 : فراهم کردن شرایط گرفتن مجوز وزارتخانه جهت کارگاه هاي توانمندسازي اساتید به عنوان یک امتیاز
  بازآموزي

2G : ارتقاي کیفیت وتوسعه ارزشیابی برنامه هاي آموزشی  

G2o1 : برنامه ریزي واجراي ارزشیابی هاي درونی و بیرونی درون دانشگاهی گروه علوم پایه و برخی گروه هاي
 92بالینی درپایان سال 

G2o2  :بلارزشیابی تمامی کارگاه هاي برگزار شده مرکز مطالعات و مقایسه نتایج نسبت به سالهاي ق  

G2o3: برنامه ریزي و اجراي رتبه آموزشی دانشگاه درجهت ارتقاي سطح آموزشی آن درسطح دانشکده  

G2o4  :تحلیل آزمون هاي گروه علوم پایه و بالینی و ایجاد بانک سواالت استانداردو بازخورد آن به گروه ها  
G2o5 : انتخاب گروه هاي آموزشی نمونه در هرترم تحصیلی  

G2o6 : نمودن نرم افزار تحلیل آزمون هانهادینه 

  



3G :توسعه و ارتقاي برنامه هاي ارزشیابی اساتید  

G3o1 :خریداري نرم افزار ارزشیابی اساتید به صورت مشترك با سیستم سماي وزارتخانه 

G3o2  : بازنگري فرم هاي ارزشیابی تدریس اساتید درکمیته ارزشیابی  

G3o3:  کمیته ادغام جهت ارزیابی گروه هاي آموزشیتشکیل و اجراي واحد ارزشیابی  

G3o4  :فرهنگ سازي دانشجویان و اساتید درجهت ارتقاي کیفیت ارزشیابی  

G3o5 :نهادینه کردن نرم افزار پایش اساتید  

G3o6 :انجام ارزشیابی اساتید بالینی و پایه قبل و بعد از امتحان علوم پایه و دستیاري  

4G : توسعه کمی وکیفی فعالیت دانشجویی مرتبط با آموزش  

G4o1 : فعال کردن پژوهش دراموزش کمیته دانشجویی با انجام پژوهش هاي مرتبط با نیازهاي آموزشی 

G4o2  :فعال کردن کمیته کارگاه هاي دانشجویی درجهت توسعه توانمندسازي دانشجویان  

G4o3:  مبتنی برچارت مرکزتشکیل چارت کمیته مشورتی دانشجویی  

G4o4  :هماهنگی با کمیته تحقیقات دانشجویی جهت شرکت درفعالیت هاي پژوهشی دانشجویان  

G4o5 : برنامه ریزي دقیق جهت برگزاري المپیاد هاي دانشجویی درون دانشگاهی  

G4o6 :بررسی کارگروه پیشرفت تحصیلی دانشجویان  

G4o7 :افزایش تعدادمقاالت برنامه ریزي طرح هاي پژوهش درآموزش جهت  

5G :تشکیل و توسعه کمی وکیفی واحد آموزش مجازي دانشگاه  

G5o1:تشکیل کمیته علمی و اجرایی آموزش مجازي در دانشگاه 

G5o2  :منظم ی و همکاري درایجاد محتواي الکترونیکیهمکاري با واحدهاي مختلف دانشگاه براي نیازسنج  

G5o3:  مورد نیاز جهت توسعه و گسترش واحد آموزش مجازيتهیه نرم افزار و سخت افزارهاي  

G5o4  : فرهنگ سازي بین مسئولین ، اساتید ، پرسنل و دانشجویان دانشگاه  



G5o5 :درصد زیر ساخت هاي سخت افزاري و نرم افزارهاي الزم جهت آموزش الکترونیکی 20تامین  

G5o6 :د و دانشجویانبرگزاري کارگاه هاي آموزش الکترونیک براي آشناشدن اساتی  

G5o7 :پایش وپیگیري پیشرفت اجرایی و علمی واحد آموزش مجازي  

G5o8 :تهیه و خریداري پمفلت ها، کتابها و نرم افزارهاي آموزش الکترونیک با توجه به نیاز  

6G :توسعه پروژه هاي پژوهش درآموزش با هدف ارتقاي استفاده از روش هاي نوین آموزش  

G6o1:هاي پژوهش درآموزش به سمت روش هاي کاربردي تدریس جهت دادن به پروژه 

G6o2  :بهینه کردن طرح هاي پژوهش درآموزش با توجه به برنامه هاي توانمندسازي اساتید  

G6o3: افزایش مقاالت پژوهش درآموزش درمجالت داخلی و خارجی  

G6o4  : تعیین اولویتهاي جدید پژوهش درآموزش با تاکید بر روشهاي نوین تدریس به صورت ساالنه  

G6o5 : نظام پایش و تدوین وضعیت طرح هاي پژوهش درآموزش به صورت ساالنه  

7G :توسعه و ارتقاي برنامه هاي آموزشی جامعه نگر دانشگاه  

G7o1: معاونت بهداشتی و درمان برنامه ریزي و همکاري الزم بین معاونت آموزشی با 

G7o2  :ایجاد برنامه مدون از برنامه هاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي آموزشی جامعه در گروه پزشکی عمومی  

G7o3: تامین اعتبار مناسب براي تجهیز امکانات مراکز آموزشی آموزش جامعه نگر  

G7o4  :تهیه پمفلت و کتابچه هاي معرفی کامل آموزش جامعه نگر  

G7o5 : تجهیز امکانات و گسترش فضاي مرکز آموزشی جامعه نگر حیدرآباد  

 8G :تشکیل کمیته بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان  

G8o1: تدوین آیین نامه داخلی بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان درکمیته مرتبط 

G8o2  :تعیین اعضاي کمیته بررسی روند پیشرفت تحصیلی زیر نظر معاونت آموزشی  

G8o3:  بکارگیري دانشجویان مستعد استعدادهاي درخشان درکمیته بررسی پیشرفت تحصیلی  



G8o4  :تشکیل جلسات کمیته پیشرفت تحصیلی درهر ترم حداقل سه بار  

G8o5  :بازخورد نتایج بررسی ها به روساي دانشکده، معاون آموزشی و ریاست دانشگاه  

 9G :مهارتهی دانش پژوهی آموزشی ایجاد انگیزه دراعضاي هیات علمی براي کسب  

G9o1: معرفی مناسب دانش پژوهی آموزشی با برگزاري کارگاه هاي آموزشی 

G9o2  :تهیه کتابچه و پمفلت هاي دانش پژوهی آموزشی  

G9o3: مشارکت فعال اعضاي هیات علمی و دانشجویان جهت ارائه فرایندهاي آموزشی درجشنواره شهید مطهر  

G9o4  : جهت انجام پروژه هاي دانش پژوهی آموزشیتامین اعتبارات  

G9o5  :اختصاص امتیازات علمی براي مشارکت فعال در فرایندهاي دانش پژوهی  

10G :توانمندسازي پرسنل مرکز مطالعات و توسعه  

G10o1: برگزاري کارگاه هاي مرتبط با واحدهايEDC براي کارشناسان مربوطه  

G10o2  : کارکناننیازسنجی و تامین اولویتهاي  

G10o3:فراهم کردن شرایط ارتقاي علمی کارشناسان درمقاطع تحصیلی تکمیلی  

11G :توسعه فضاي فیزیکی و امکانات علمی مرکز مهارتهاي بالینی  

G11o1: گسترش امکانات علمی مرکز مهارتها با توجه به نیاز سنجی از گروههاي آموزش بالینی 

G11o2 :  بالینی در ارتقاي مهارتهاي بالینیمشارکت فعال اعضاي هیات علمی  

G11o3:قرارگیري نظام پایش و ارزشیابی کارگاه هاي آموزشی درمرکز مهارتهاي بالینی  

G11o4  :استفاده از امکانات ایجاد شده واحد آموزش مجازي درتوسعه کیفی آموزش مهارتهاي بالینی  

G11o5  : استفاده ازEDO رگزاري کارگاه هاي مرکز مهارتهاهاي دانشکده ها ، بیمارستانها جهت ب  

12G :ایجاد بستر مناسب جهت انجام و شروع کوریکولوم ادغام علوم پایه   

G12o1 :مشارکت فعال در جلسات کمیته ادغام 



G12o2  :مشارکت درتعیین کوریکولوم برنامه رشته پزشکی عمومی در مقطع علوم پایه  

G12o3:  درمشارکت فعال در برگزاري برنامه ریزي آموزشی ادغامایجاد انگیزه و روحیه اعضاي هیات علمی  

G12o4  :اطالع رسانی از روند اجراي برنامه ادغام دانشگاه هاي پزشکی هم تیپ  

G12o5 :  تعامل مناسبEDC با ریاست دانشکده و گروه هاي آموزشی پایه در برگزاري و برنامه ریزي برنامه ادغام  

13G : رسانی شرح وظایف اعضاي هیات علمی و مدیران گروه هاي بهبود کیفیت و کمیت اطالع
   آموزشی

G13o1 :مشخص نمودن وظیفه امور هیات علمی جهت اطالع رسانی شرح وظایف اعضاي هیات علمی 

G13o2  :حضور در شوراهاي آموزشی دانشکده و دانشگاه جهت تعیین و ابالغ شرح وظیف از طریق سایت  

G13o3:  آیین نامه شرح وظایف از طریق سایتاطالع رسانی مناسب از  

G13o4  : مشارکت کامل با معاونت آموزشی جهت مصوب کردن و تعیین اولویت شرح وظایف اعضاي هیات علمی و
  مدیران گروههاي آموزشی

G13o5 :  تعیین اولویت شرح وظایف کارشناسان در بررسی مستندات و مصوبات شوراي آموزشی دانشکده و دانشگاه
  با اطالع رسانی شرح وظایف اعضاي هیاتعلمی و مدیرگروهان در ارتباط

14G :فعال کردن کمیته استعدادهاي درخشان و بکارگیري دانشجویان مستعد  

G14o1:تشکیل جلسات به صورت هر دو ماه یکبار با دانشجویان استعدادهاي درخشان 

G14o2  : درآموزشمشارکت دانشجویان استعدادهاي درخشان درپروژه هاي پژوهش  

G14o3: فرستادن دانشجویان استعدادهاي درخشان به کنگره هاي داخلی و بین المللی  

G5o4  : استفاده از دانشجویان به عنوان مدرسین کارگاه هاي آموزشی  

G14o5 :درنظر گرفتن تسهیالت آموزشی با مصوب کردن در شوراي آموزشی دانشگاه  

G14o6 : دانشگاهی جهت دانشجویان استعدادهاي درخشانتهیه و تدوین آیین نامه داخل 

  



  

  

 

  

  

  

  

  1390- 1392برنامه عملیاتی 
  

  

  

  

  

  

  

  



  ول عملیاتی برنامه استراتژیک مرکز به تفکیک واحد هااجد
  

 )G1(توسعه و ارتقاي برنامه توانمند سازي دانشجویان و اعضاي هیات علمی

جهت ارتقاي کیفیت آموزشی کارگاه هدفمند  20برنامه ریزي،اجرا ،ارزشیابی،حداقل 
 92هیات علمی تا سال 

 :G1O1هدف اختصاصی  

  جناب آقاي عباس احمدي وسمه جانی (مدیر مرکز توسعه)
 

 مدیر مسئول اجرایی  

  کارشناس مربوطه    سرکار خانم مریم صباغی
  

  

  فعالیت :
  
  سالیانهنیاز سنجی از اعضاي هیات علمی جدید الورود و با سابقه به صورت -1

  برنامه ریزي و هماهنگی با مدرسین از طریق وب سایت-2

  تعیین تاریخ مقدر و برگزاري کارگاهها-3

  تجزیه و تحلیل ارزشیابی کارگاهها و بازخورد به معاونت آموزشی-4

  هماهنگی و اجراي کارگاهها به صورت تخصصی در گروههاي آموزشی-5

  مخاطبینصدور گواهی هاي مورد نظر جهت مدرسین و - 6

  هماهنگی با امور اداري جهت فراهم نمودن تدارکات-7
 

  

 

 

 

 

 



  : ارزیابی پیشرفت

  

اقدامات 
 الزم

علل عدم  امتیاز الزم
اجراي 
 پروژه

میزان 
تحقیق 
طبق 
 برنامه

  زمان اجرا
 

  
 عنوان پروزه

    نوع فعالیت
  ردیف

 سال  ماه 

   نوین تدریس کارگاه روشهاي 1390 دي ماه  %100  ریال 3000000 
  
  
  کارگاه8

1 

 2 کارگاه طرح درس 1390 آبان ماه %100  ریال1500000 

 3 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 1390 بهمن ماه %100  ریال 1000000 

 4 روش ارزیابی بالینی 1390 اذر ماه %100  ریال 1000000 

 5 مقدماتی پژوهش در آموزش 1390 آذر ماه %100  ریال 1500000 

 SPSS 6کارگاه ُُ  1390 آذر ماه %100  ریال 1000000 

اخالق حرفه اي با تاکید بر ا  1390 اردیبهشت ماه %100  ریال 1000000 
 خالق پزشکی

7 

 8 آشنایی با ارزشیابی درونی 1390 خرداد ماه %100  ریال 1000000 

کارگاه جهت اساتید  1391 آذر ماه %100  ریال 1500000 
   PBLپرستاري

  
  
  
  کارگاه8

9 

راي گروه ب SPSSکارگاه   1391 آذر ماه %100  ریال 1500000 
  علوم پایه 

10 

کارگاه روش هاي نوین  1391 آذر ماه %100  ریال2500000 
 تدریس

11 

 PBLجهت گروه علوم پایه  1391 دي ماه %100  ریال 2000000 
  کارگاه

12 

 SPSSگروه پرستاري جهت  1391  دي ماه %100   ریال 1500000 
  کارگاه  

13  

کارگاه روش تحقیق مقدماتی  1391 بهمن ماه %100  ریال 1500000 
 مبتنی بر پژوهش در آموزش

14 

 15 روش تحقیق پیشرفته  1391 اسفند ماه %100  ریال 1500000 

 16 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 1391 اسفند ماه %100  ریال 1500000 

   گروه علوم پایه-  SPSSکارگاه  1392 فروردین ماه %100  ریال 1500000 
  

  کارگاه13

17 

 18 گروه علوم پایه-  SPSSکارگاه  1392 اردیبهشت ماه %100  ریال 1500000 

 19 گروه پرستاري-  SPSSکارگاه  1392 اردیبهشت ماه %100  ریال 1500000 

کارگاه دانش  1392 خردادماه %100   ریال 5000000 
 )scholarshipپژوهی(

20 

  21  گروه پرستاري-  SPSSکارگاه     تیرماه  %100   ریال 1500000 
دردست    

 اقدام
  مهر ماه 
  ابان ماه
  آذر ماه
  دي ماه

 اسفند ماه

 8حدود  1392
(آموزش کارگاه

 الکترونیک و...)

 

  



 G1O2: هدف اختصاصی  تعیین بودجه مناسب جهت افزایش توانمندسازي اساتید در روند آموزش پزشکی 
وسمه  موزشی) جناب آقاي عباس احمديآجناب آقاي دکتر پوراحمد (معاونت 

 مرکز مطالعات وتوسعه)(مدیر جانی
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکار خانم مریم صباغی
  

  :فعالیت 

  تشکیل کمیته توانمند سازي-1

  پیشنهادي به معاونت آموزشی و ریاست دانشگاهاعالم نتایج کمیته توانمند سازي و بودجه -2

  پیگیري قرار گرفتن بودجه خاص توامند سازي در امور مالی معاونت آموزشی-3

  ارزیابی پیشرفت:

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 92-90  
ماه  3به صورت هر 

 یکبار 

 1 تشکیل جلسات کمیته

   100% 92-90   
 ماه  3به صورت هر 

 2 اعالم نتایج

   100% 92-90   
 ماه 3به صورت هر 

 3 پیگیري

  

  

  

  

 

  

  



 G1O3: هدف اختصاصی  برنامه ریزي و اجراي کارگاه هاي مرکز مهارتهاي بالینی در دوره پزشکی عمومی به عنوان یک دوره الزامی
 آقاي سیداسماعیل مناقبجناب (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 سرکارخانم عاطفه کرم زاده (مسئول مرکز مهارتهاي بالینی)) رئیس دانشکده پزشکی(
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده
  

  فعالیت:

  بالینی و معاونت آموزش پزشکی عمومی جهت نیاز سنجیتشکیل جلسات در اغاز هر ترم با مدیر گروه اموزش -1

  تعیین مدرسین کارگاهها -2

  تعیین لیست کارگاههاي مورد نیاز براي هر ترم-3

  تعیین دقیق کارگاهها براي هر مقطع تحصیلی پزشکی عمومی-4

  تعیین ارزشیابی کیفیت برگزاري کارگاهها -5

  بالینی جهت پزشکی عمومیب کردن اجراي الزامی کارگاهها مهارتهاي ومص- 6

  ارجاع و اطالع رسانی مناسب مصوبات به تمامی واحدهاي آموزشی-7

  پیگیري برگزاري کارگاهها و نتایج آن و ارجاع به معاونت آموزشی و رئیس دانشکده-8

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف فعالیتنوع  زمان اجرا

   100% 
 

در  آغاز هر ترم  در 
 90سال 

و برگزاري جلسات 
 کارگاه

1 

در  آغاز هر ترم  در   100%
  91سال

برنامه ریزي از ابتداي 
مهرماه جهت برگزاري 
مجدد کارگاه ها طبق 

 برنامه مصوب شده

تداخل برنامه  
اساتید جهت 

 برگزاري کارگاه

در   در  آغاز هر ترم  به صورت ناقص
  92سال

در  آغاز هر ترم  در  100%   
 90سال 

 2 تعیین مدرسین

 
 

در  آغاز هر ترم  در   100%  
  91سال

در  آغاز هر ترم  در   100%   
  92سال



  

  فعالیت:

  نیازسنجی از دانشجویان استعداد درخشان باتشکیل جلسات درکمیته استعدادهاي درخشان-1

  برنامه ریزي و اطالع رسانی از طریق وب سایت ویا وبالگ دانشجویی-2

  تشکیل جلسات با رئیس دانشکده براي نیازسنجی بهتر کارگاه هاي دانشجویی بالینی-3

  تحصیلیهماهنگی با مدرسین درهرترم -4

  درهرترم وبازخورد به مدیر گروه و رئیس دانشکده پزشکی و مدرس مربوطه انجام پایش و ارزشیابی مدرسین کارگاه ها-5

  برگزاري امتحان از کارگاه هاي برگزارشده بطور کاربردي- 6

  صدور گواهی براي دانشجویان و مدرسین -7

  هماهنگی با امور اداري براي تهیه تدارکات-8

  ه از نتایج ارزشیابی کارگاه ها جهت تعیین کارگاه هاي مناسب براي ترم بعدياستفاد -9

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا میزان تحقق طبق برنامه

   100% 
 

 1 کارگاه6 91از شروع برنامه تا مهر

  به صورت کامل انجام شده   
مابقی پس از برگزاري کارگاه  

 انجام می گردد

 92تا پایان 91از مهر 
 

 2 کارگاه22

  

کارگاه پژوهشی وآموزشی براي دانشجویان 15اجرا وارزشیابی حداقل ،سازمان دهی
 مستعد

 G1O4: هدف اختصاصی 

آقاي جناب  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی احمديجناب آقاي عباس 
سرکارخانم عاطفه کرم زاده (مسئول ) رئیس دانشکده پزشکی( سیداسماعیل مناقبدکتر

 مرکز مهارتهاي بالینی)سرکارخانم نامدار(مسئول استعدادهاي درخشان)

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده



اقدامات 
 الزم

علل عدم  امتیاز الزم
اجراي 
 پروژه

میزان 
تحقیق 
طبق 
 برنامه

  زمان اجرا
 

  
 عنوان پروزه

    نوع فعالیت
  ردیف

 سال  ماه 

   مقدماتیروش تحقیق  1391 آبان ماه  %100  ریال 1000000 
  
  
  کارگاه7

1 

 2 روش تحقیق مقدماتی 1391 آذر ماه %100  ریال 1000000 

 3 روش تحقیق مقدماتی 1391 دي ماه %100  ریال 1000000 

- )EBMطب مبتنی برشواهد( 1391 دي ماه %100  ریال 3000000 
 کارگاه سه روزه

4 

 5 روش تحقیق پیشرفته 1391 بهمن ماه %100  ریال 1000000 

اسفند  %100  ریال 1000000 
 ماه

 6 روش تحقیق پیشرفته 1391

اسفند  %100  ریال 0000003 
 ماه

 7 کارگاه نوآوری وخالقیت 1391

خرداد  %100  ریال 2000000 
 ماه

   PCRتضمین کیفیت در بخش  1392
  کارگاه15

8 

تاپا92ازمهرماه    ادامه دارد   
  یان سال

 کارگاه روش تحقیق مقدماتی و
-طب مبتنی برشواهد- پیشرفته

کارگاه هاي مرکزمهارتهاي 
تجویز -پروپوزال نویسی- بالینی

- پرونده نویسی-منطقی دارو
آشنایی با - ارتباط پزشک بیمار

-سایت هاي آموزش پزشکی
پژوهش -ژورنال کالب

مقاله -SPSS-درآموزش
خالقیت و -آزمون آسکی- نویسی

  ایده هاي نو

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  فعالیت:

  جلسه با رؤساي دانشکده و معاونین آموزشی براي بررسی اهمیت تشکیل کمیته بررسی پیشرفت تحصیلیتشکیل -1

  تعیین اعضاي کمیته پیشرفت تحصیلی -2

  کمیته پیشرفت تحصیلیتهیه و تدوین آیین نامه -3

  تشکیل جلسات کمیته پیشرفت تحصیلی درهر ترم به مدت هر دوماه یکبار-4

  و ارائه به نهاد ذیربط(رئیس دانشکده ها، معاونت آموزشی، ریاست دانشگاه ، خدمات آموزشی) بررسی نتایج بحث جلسات-5

  مربوطه جهت کاربردي کردن نتایج ارائه به مسئولین نتایج پایش - 6

  ارائه راهکار براي بررسی و پایش بهتر نتایج کمیته پیشرفت تحصیلی در روند ارتقاي دانشجویان-7

  قاتی در گروههاي آموزشی پایه و بالینی جهت بررسی عوامل افت و پیشرفت تحصیلیانجام طرحهاي تحقی - 8 

  ارائه نتایج  به مسئولین زیربط جهت رفع عوامل موردنظر - 9 

همکاري کامل  با تمامی واحدهاي مربوط جهت همکاري الزم  در بررسی  عوامل مورد نظر در پیشرفت یا افت تحصیلی   -10 
 دانشجویان در گروههاي  آموزشی 

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 در دست بررسی   
 

 92تا پایان 91از مهر 
 

 1 کلیه مراحل

  

 G1O5: هدف اختصاصی  تحصیلی دانشجویانتشکیل کمیته پیشرفت 
جناب آقاي دکتر مرتضی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 پوراحمد(معاونت آموزشی)،جناب آقاي دکتر مناقب(رئیس دانشکده پزشکی)
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم راضیه زاهدي



 G1O6: هدف اختصاصی   تمامی اعضاي هیات علمی به صورت فعال درکمیته هاي مرکز مشارکت
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه تمامی کارشناسان مرکز

 

  

  فعالیت:

 به تمامی اعضاي هیات علمی   EDOو دفاتر  EDOمعرفی کمیته هاي موجود  در مرکز   -1

 نیاز سنجی جهت تعیین  عالقه اعضاي هیات علمی کمیته ها -2

 درنظرگرفتن  امتیازهاي خاص و مناسب در فعایت  اعضاي هیات علمی در کمیته ها -3

 رزشیابی کمیته ها و مرکز گرفتن پیشنهاد  از اعضاي  هیات ثابت پاره وقت جهت ا-4

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 92تا پایان 90از مهر  80%   
 

 1 

    

  

  

  

  

  

  

  



 G1O7: هدف اختصاصی   برنامه ریزي دقیق براي دانش پژوهی اعضاي هیات علمی باتوجه به آیین نامه هاي وزارتی
جناب آقاي دکتر ، (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 مرتضی پوراحمد(معاونت آموزشی)
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم فاطمه فرهمندجو

  

  فعالیت:

 معرفی دانش پژوهی به اعضاي هیات علمی  -1

 و تعیین  اعضاي کمیته دانش پژوهی به طور ساالنه کمیته تشکیل  -2

 تعیین آئین نامه  دانش پژوهی به طور داخلی براي وزارتخانه  -3

 سیاستگذاري در  کمیته دانش پژوهی براي ارتقاء  و افزایش فعالیتها به تمامی گروههاي آموزشی  -4

 تعیین اولویت هاي دانش پژوهی  آموزشی ساالنه  -5

 ي فعالیتها به تمامی گروههاي آموزشی ابالغ نتایج اولویتها -6

 پیگیري و پایش بررسی  و عملکرد گروههاي آموزشی جهت انجام فعالیتهاي دانش پژوهی  -7

 بررسی  عملکردها به طور ماهیانه یا سالیانه   بندي جدول -8

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق طبق 
 برنامه

 ردیف نوع فعالیت اجرازمان 

   100% 
 

 1 معرفی دانش پژوهی 91از شروع برنامه تا مهر

   100% 
  

تشکیل  و تعیین    91از شروع برنامه تا مهر
  اعضاي کمیته

2  

 دردست اجرا   
  

  3  تعیین آیین نامه  92پایان از شروع برنامه تا 

  4  تعیین اولویت  91از شروع برنامه تا مهر 100%   
  5  ابالغ نتایج 91از شروع برنامه تا مهر 100%   
  6  پیگیري وپایش 91از شروع برنامه تا مهر 100%   
 92تا پایان 91از مهر  ادامه دارد   

 
 بندي جدول

 بررسی  عملکردها

7 

  



اجراي دقیق حداقل یک روش نوین تدریس درگروه هاي آموزشی بالینی و پایه با توجه به نیاز 
  آنها

 G1O8: هدف اختصاصی 

 وسمه جانی جناب آقاي عباس احمديجناب آقاي دکتر مرتضی پوراحمد(معاونت آموزشی)،
 ، مدیران گروه هاي آموزشی(مدیر مرکز مطالعات وتوسعه)

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه مریم صباغیسرکارخانم 
  

   فعالیت:

 نیازسنجی اعضاي هیات علمی در تعیین عالقه مندي  به روشهاي تدریس -1

 فرهنگ سازي در اعضاي هیات علمی  در جهت ایجاد  تمایل و انگیزه در اجراي روشهاي نوین تدریس -2

 معرفی کامل تمامی روشهاي نوین تدریس  قابل اجرا در دانشکده -3

 براي هرگروه آموزشی  تشکیل کارگاههاي تخصصی  یک روش نوین تدریس -4

 تشکیل کمیته توانمندسازي  جهت مشخص کردن روند اجراي این روش نوین تدریس در ترم بعد -5

 همکاري کامل با مدیران گروههاي آموزشی مخاطب در جهت ایجاد یکپارچگی در انجام  این پروژه - 6

 پایش و بررسی نحوه روند اجراي این پروژه -7

 ونین آموزشی و روساي  دانشکده ها  به نحوه  اجراي  پروژه  انجام روش تدریس نوین گزارش عملکرد به معا- 8 

 مشخص کردن نتایج انجام پروژه اجرایی شدن روش نوین تدریس  در هر گروه آموزشی -9

 ارجاع کامل نتایج  به مسئولین مربوط   -10

ین ومشخص کردن فوائد و مزایاي  این پروژه جهت بررسی نتایج  پروژه  در کمیته  توانمندسازي  اساتید  جهت تعی-11
 تصمیم گیري  نهایی در برگزاري این روش 

 ابالغ معاونت آموزشی واحدهاي  زیربط  در اجرایی شدن  این روش در سال  تحصیلی جدید  -12 

 پایش کامل این پروژه  در ترم جدید تحصیلی -13

  ارزیابی پیشرفت :

عدم علل  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 6الی1مورد 91از شروع برنامه تا مهر

 92تا پایان 91 زمستاناز در دست اقدام   
 

 2 13الی7مورد

  



فراهم کردن شرایط گرفتن مجوز وزارتخانه جهت کارگاه هاي توانمندسازي اساتید به عنوان 
  بازآموزيیک امتیاز 

 G1O9: هدف اختصاصی 

، جناب آقاي دکتر (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 مرتضی پوراحمد(معاونت آموزشی)

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم مریم صباغی

  

   فعالیت:

  کارگاه هاتشکیل کمیته توانمندسازي جهت بررسی سیاستگزاري بررسی -1

  بررسی روند گرفتن مجوز باز آموزي آموزش درکارگاه ها-2

  انجام مکاتبات با وزارتخانه جهت چگونگی گرفتن امتیاز بازآموزي کارگاه هاي توانمندسازي اساتید-3

  ارسال نتایج و کیفیت کارگاه ها به وزارتخانه جهت متقاعد کردن اهمیت امتیاز بازآموزي-4

  :ارزیابی پیشرفت 

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 1   درحال بررسی   

  

  

  

  

  

  

  

  



  )G2(ارتقاي کیفیت وتوسعه ارزشیابی برنامه هاي آموزشی

برنامه ریزي واجراي ارزشیابی هاي درونی و بیرونی درون دانشگاهی گروه علوم پایه و برخی 
  92گروه هاي بالینی درپایان سال 

 G2O1: هدف اختصاصی 

جناب آقاي دکتر  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
مرتضی پوراحمد(معاونت آموزشی)،مدیران گروه هاي آموزشی، ریاست دانشکده پزشکی و 

 پرستاري، ریاست بیمارستان ها

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه محبوبه رزمی-عاطفه کرم زاده-فاطمه فرهمندجوسرکارخانم 

  

   فعالیت:

 برنامه ریزي  براي انجام  ارزشیابی  درونی دانشکده ها  -1

 برنامه ریزي  براي انجام ارزشیابی  بیرونی دانشکده و گروههاي آموزشی  -2

 تهیه چک لیست هاي اولیه و  فراهم کردن شرایط مناسب براي انجامد  ارزشیابی بیرونی و درونی  -3

 فعال کردن کمیته هاي ارزشیابی  در گروههاي  آموزشی دانشکده ها  -4

 ایجاد هماهنگی  بین تیم ارزشیابی و گروههاي آموزشی براي انجام  ارزشیابی بیرونی و درونی  -5

 و درونی  گروههاي آموزشی انجام ارزشیابی بیرونی  -6

 جمع بندي  و گزارش ارزشیابی بیرونی و درونی  به مرکز مالعات   -7

 بازخورد به گروه آموزشی و مسئولین  معاونت آموزشی  -8

 بازخورد نتایج ارزشیابی بیرونی و درونی  به وزارت خانه جهت استحضار وضعیت موجود -9

 کردن نقایصپایش ساالنه براي بررسی و پیگیري  و برطرف  -10

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم اجراي  اعتبار الزم اقدام الزم
 کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت

   100% 
 

برنامه ریزي  براي انجام  ارزشیابی  درونی 

 دانشکده ها 

1 

ابتدا ارزشیابی درونی   
انجام و سپس ارزشیابی 

برنامه ریزي  براي انجام ارزشیابی  بیرونی دانشکده  ادامه دارد 2 



 و گروههاي آموزشی  بیرونی انجام گردد

   100% 
 

تهیه چک لیست هاي اولیه و  فراهم کردن شرایط 

 مناسب براي انجام ارزشیابی بیرونی و درونی 

3  

فعال کردن کمیته هاي ارزشیابی در گروههاي    دردست اقدام   

 آموزشی دانشکده ها 

4  

   100% 
  

ایجاد هماهنگی  بین تیم ارزشیابی و گروههاي 

 آموزشی براي انجام  ارزشیابی بیرونی و درونی 

5  

   100% 
  

  6 انجام ارزشیابی بیرونی و درونی  گروههاي آموزشی 

   100% 
  

جمع بندي  و گزارش ارزشیابی بیرونی و درونی  به 

 العات طمرکز م

7  

   100% 
  

بازخورد به گروه آموزشی و مسئولین  معاونت 

 آموزشی 

8  

   100% 
  

بازخورد نتایج ارزشیابی بیرونی و درونی  به وزارت 

 خانه جهت استحضار وضعیت موجود

9  

   90% 
  

پایش ساالنه براي بررسی و پیگیري  و برطرف 
 کردن نقایص

10  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 G2O2: هدف اختصاصی   مطالعات و مقایسه نتایج نسبت به سالهاي قبلارزشیابی تمامی کارگاه هاي برگزار شده مرکز 
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه سرکارخانم مریم صباغی

  

   فعالیت:

اساتید ) با همکاري کمیته ارزشیابی  و بازخورد  نتایج به  –انجام ارزشیابی کارگاههاي برگزار شده ( دانشجویی  -1

 مدیریت 

 بررسی روایی و پایایی  فرم ارزشیابی کارگاهها براي تجدید نظر  و مقایسه مرکز با مراکز دیگر  -2

 آنالیز نتایج کارگاهها  و بازخورد  به برگزارکنندگان جهت افزایش راندمان کارشان  -3

 انتخاب  مدرسین  نمونه در پایان هر سال جهت تشویق مدرسین دیگر  -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

انجام ارزشیابی  29از شروع برنامه تا مهر
کارگاههاي برگزار 

 شده

1 

   100% 
 

بررسی روایی و  92شروع برنامه تا مهراز 
پایایی  فرم 

 ارزشیابی

2  

   100% 
 

  3 آنالیز نتایج 92مهراز شروع برنامه تا 

برنامه ریزي و 
مذاکره با معاونت 

 آموزشی

براساس پیشنهاد 
مدیریت مرکز 

توسعه و موافقت 
 معاون آموزشی

انتخاب  مدرسین   92تا پایان91از مهر دردست اقدام 
 نمونه

4 

  

  

  



برنامه ریزي و اجراي رتبه آموزشی دانشگاه درجهت ارتقاي سطح آموزشی آن درسطح  
  انشکدهد

 G2O3: هدف اختصاصی 

جناب آقاي دکتر  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
مرتضی پوراحمد(معاونت آموزشی)،مدیران گروه هاي آموزشی، ریاست دانشکده پزشکی و 

 پرستاري

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه فاطمه فرهمندجوسرکارخانم 

  

   فعالیت:

 بررسی فعالیت ها و  سطح کیفی و کمی معاونین و سطح آموزش دانشکده هاي دیگر  -1

 اطالع رسانی مناسب به گروههاي آموزشی از سطح  کیفیت آموزشی دانشگاههاي دیگر  -2

 پیاده سازي و تشکیل کمیته ها جهت بررسی کردن  عوامل  عدم ارتقاي سطح کیفیت آموزش در گروههاي آموزشی  -3

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   50% 
 

نیازسنجی اولیه  91از شروع برنامه تا مهر
اي هاز گروه 
 آموزشی

1 

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام   
 

پیاده سازي 
کمیته هایی در 

گروه هاي 
 آموزشی

2 

  

  

  

  

  



بازخورد آن به تحلیل آزمون هاي گروه علوم پایه و بالینی و ایجاد بانک سواالت استانداردو 
  گروه ها

 G2O4: هدف اختصاصی 

  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 کارشناس مربوطه سرکارخانم راضیه زاهدي

  

   فعالیت:

 برنامه ریزي دقیق جهت انجام آنالیز  آزمونهاي گروه علوم پایه و بالینی به طور مرتب  -1

 تفکیک شده هر گروه  مبتنی بر هر درسآنالیز  -2

 ایجاد بانک سوال استاندارد  مبتنی بر  هر درس و استاد   -3

 بازخورد سواالت استاندارد  به گروه مربوطه   -4

 پایش و بررسی  استفاده از سواالت استاندارد  در ترم هاي تحصیلی بعدي   -5

 دو سال  و امتحانات کشوري  به روز کردن  بانک سواالت  گروههاي پایه و بالینی مبتنی بر -6

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 4الی1مراحل 91از شروع برنامه تا مهر

 92تا پایان 91از مهر  دردست اجرا   
 

 2 6و5مراحل

  

  

 

 

  

  



 G2O5: هدف اختصاصی   آموزشی نمونه در هرترم تحصیلیانتخاب گروه هاي 
جناب آقاي دکتر  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 مرتضی پوراحمد(معاونت آموزشی)، ریاست دانشکده پزشکی و پرستاري
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه راضیه زاهديسرکارخانم 

  

   فعالیت:

 بررسی عملکرد گروههاي آموزشی بالینی پایه از لحاظ کیفیت آموزش  -1

 تعیین معیارهاي  عملکرد گروههاي آموزشی درکمیته ارزشیابی درونی و اساتید  -2

 درنظرگرفتن امتیازهاي مناسب  براي گروههاي آموزشی نمونه  -3

 گروه آموزشی پایه و بالینی  بازخورد به معاونت آموزشی در ارتباط با تعیین -4

 

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 بررسی عملکرد 91از شروع برنامه تا مهر

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام   
 

 2 بازخورد

  

  

  

 

  

  



 G2O6: هدف اختصاصی   نرم افزار تحلیل آزمون هانهادینه نمودن 
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه راضیه زاهديسرکارخانم 

  

   فعالیت:

 معرفی مناسب نرم افزار تحلیل آزمونها   -1

 ارسال نتایج کاربرد نرم افزار  تحلیل آزمونها  به گروههاي آموزشی   -2

 ایجاد انگیزه و تمایل گروههاي آموزشی  و استفاده بهینه از نرم افراز تحلیل آزمونها  -3

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 خرید نرم افزار 91از شروع برنامه تا مهر

   100% 
 

 2 ارسال نتایج 91از شروع برنامه تا مهر

 92تا پایان 90از مهر  ادامه دارد   
 

 3 هینهباستفاده 

  

  

  

  

  

  

 



  )G3توسعه و ارتقاي برنامه هاي ارزشیابی اساتید(

 G3O1: هدف اختصاصی   سیستم سماي وزارتخانهخریداري نرم افزار ارزشیابی اساتید به صورت مشترك با 

جناب آقاي دکتر  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 مرتضی پوراحمد(معاونت آموزشی)

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم فاطمه فرهمندجو

  

   فعالیت:

 کردن  مسئولین زیربط جهت متقاعد کردن خرید نرم افزار  جدید ارزشیابی اساتید  توجیه -1

 مقایسه کردن نرم افزارهاي پایش جهت انتخاب بهترین نرم افزار  -2

 خریدن نرم افزار  پایش با سیستم مشترك  با سما وزارتخانه  -3

 کارایی از این نرم افزار  ایجاد هماهنگی و همکاري با نهادهاي دیگر مثل خدمات آموزشی جهت افزایش -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 92تا پایان 91از مهر 
 

خریداري نرم 
 افزار

1 

  

  

  

  

  

 

  



 G3O2: هدف اختصاصی   بازنگري فرم هاي ارزشیابی تدریس اساتید درکمیته ارزشیابی
  مدیر مسئول اجرایی کمیته ارزشیابی اساتید(مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه سرکارخانم فاطمه فرهمندجو

  

   فعالیت:

 تشکیل جلسات ارزشیابی اساتید  -1

 استفاده از  فرم نظرسنجی ارزشیابی استید  در دانشگاههاي دیگر  و مقایسه آنها  با فرم ارزشیابی علوم پزشکی جهرم  -2

 بررسی روایی و پایایی فرم ارزشیابی مربوط به ارزشیابی اساتید گروههاي آموزشی و کمیته ادغام  -3

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 تشکیل جلسات 91از شروع برنامه تا مهر

   100% 
 

 92تا پایان 91از مهر 
 

بررسی روایی 
 وپایایی فرن

2 

  

  

  

  

  

  

  

 



 G3O3: هدف اختصاصی   تشکیل و اجراي واحد ارزشیابی کمیته ادغام جهت ارزیابی گروه هاي آموزشی
جناب آقاي دکتر  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی آقاي عباس احمدي جناب

مرتضی پوراحمد(معاونت آموزشی)،مدیران گروه هاي آموزشی، ریاست دانشکده پزشکی و 
 پرستاري

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم فاطمه فرهمندجو

  

   فعالیت:

  علوم پایه پزشکی پیگیري روند اجراي ارغام در گروه-1

  تشکیل کمیته ارزشیابی برنامه آموزشی ادغام با حضور اساتید علوم پایه-2

  بررسی فرم ارزشیابی برنامه آموزشی ادغام براي اساتید گروه هاي آموزشی درگیر-3

  قرار دادن فرم ارزیابی برنامه آموزشی  ادغام  در نرم افزار پایش  -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 پیگیري 91از شروع برنامه تا مهر

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام   
 

 2 تشکیل کمیته

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام   
 

بررسی فرم 
ارزشیابی برنامه 

  آموزشی ادغام

3  

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام   
 

قرار دادن فرم در 
  نرم افزار پایش

4  

  

  

  



  G3O4: هدف اختصاصی   فرهنگ سازي دانشجویان و اساتید درجهت ارتقاي کیفیت ارزشیابی
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه سرکارخانم فاطمه فرهمندجو

  

   فعالیت:

  معرفی مناسب و دقیق از نرم افزار پایش  براي دانشجویان قدیمی و جدید الورود-1

  تهیه پمفلت هاي مناسب از معرفی نرم افزار براي تمامی دانشجویان قدیمی و جدیدالورود-2

  بیمارستانهانی یبراي معرفی نرم افزار دانشجویان بال EDOاستفاده از دفاتر توسعه -3

   

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

معرفی مناسب  91از شروع برنامه تا مهر
 ودقیق نرم افزار

1 

 92تا پایان 91از مهر  ادامه دارد   
 

 2 اطالع رسانی

  

  

  

  

  

  

  

  



  G3O5: هدف اختصاصی   کردن نرم افزار پایش اساتیدنهادینه 
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه سرکارخانم فاطمه فرهمندجو

  

   فعالیت:

  ارزشیابی با نرم افزار پایش دقیق انجام-1

OnLiباز خود مناسب نتایج ارزشیابی با استفاده از نرم افزار به صورت -2 ne  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 انجام ارزشیابی 91از شروع برنامه تا مهر

 92پایان  تا91از مهر  ادامه دارد   
 

بازخورد به 
 اساتید

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  G3O6: هدف اختصاصی   انجام ارزشیابی اساتید بالینی و پایه قبل و بعد از امتحان علوم پایه و دستیاري
جناب آقاي دکتر  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

مرتضی پوراحمد(معاونت آموزشی)،مدیران گروه هاي آموزشی، ریاست دانشکده پزشکی و 
 پرستاري

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم فاطمه فرهمندجو

  

   فعالیت:

قبل و بعد از امتحان   دانشجویان پزشکی 5برنامه ریزي براي زمان ارزشیابی اساتید علوم پایه براي دانشجویان ترم -1

  علوم پایه

برنامه ریزي براي زمان ارزشیابی اساتید علوم بالینی براي دانشجویان استیودنت و اکسترن قبل و بعد از امتحان  -2

  دستیاري

  آنالیز ارزشیابی هاي اساتید گروه علوم پایه و بالینی-3

  تحانات جامع علوم پایه و دستیابی به گروههاي آموزشی بازخورد نتایج ارزشیابی با توجه به نتایج دانشجویان در ام-4

  انتخاب استاد نمونه در گروه بالینی و پایه-5

Varنهادینه کردن این  نوع ارزشیابی جهت حذف  - 6 i ance در هر ترم  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف فعالیتنوع  زمان اجرا

انجام کلیه   درحال بررسی   
 مراحل

1 

  

  

 



 )G4توسعه کمی وکیفی فعالیت دانشجویی مرتبط با آموزش(

  G4O1: هدف اختصاصی   موزش کمیته دانشجویی با انجام پژوهش هاي مرتبط با نیازهاي آموزشیآفعال کردن پژوهش در
  مدیر مسئول اجرایی وتوسعه)(مدیر مرکز مطالعات  وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

  معرفی مناسب پژوهش در آموزش در بین اعضاي کمیته دانشجویان جهت گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش-1

  تعریف مناسب پروژه هاي پژوهش در آموزش در دانشجویان با توجه به رشته آموزشی آنها-2

  آموزشی رشته ی مبتنی بردر آموزش در دانشجویان با توجه به نیاز آموزشپژوهش پروژه  10انجام حداقل -3

  ارائه مقاالت با توجه به پروژه هاي پژوهش در آموزش در گستره هاي داخلی و خارجی-4

  

  ارزیابی پیشرفت :

میزان تحقق  علل عدم اجراي کامل اعتبار الزم اقدام الزم
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

از شروع برنامه تا 
 92مهر

معرفی مناسب 
  پژوهش درآموزش

1 

   100% 
 

از شروع برنامه تا 
 92مهر

 2 پروژه6انجام 

برگزاري کارگاه 
جهت افزایش 

انگیزه در 
 دانشجویان

تمایل کم دانشجویان و  
ناآشنایی با نگارش طرح 

 هاي تحقیقاتی

 92تا پایان 91مهر از  ادامه دارد
 

 3 پروژه4انجام خداقل

  

  

  

  



  G4O2: هدف اختصاصی   فعال کردن کمیته کارگاه هاي دانشجویی درجهت توسعه توانمندسازي دانشجویان
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

  تهیه و تدوین نیاز سنجی دانشجویان از کارگاههاي مورد نیاز-1

  مناسب جهت تدریس کارگاه دانشجویی نهماهنگی با مدرسی-2

  دعوت از اساتید مجرب از بیرون دانشگاه جهت کارگاههاي دانشجویی-3

  پایش و ارزشیابی نظر سنجی دانشجویان از کیفیت کارگاهها-4

  کارگاه دانشجویی با توجه به نیاز روز دانشجویان  مبتنی بر رشته آموزش 20تشکیل حداقل -5

  ها و بررسی عوامل عدم اجراي آن تشکیل جلسات پژوهش در آموزش جهت بررسی روند انجام پروژهه- 6

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 نیازسنجی 91از شروع برنامه تا مهر

   100% 
 

هماهنگی  91از شروع برنامه تا مهر
 بامدرس

2 

   100% 
 

  3  پایش و ارزشیابی 91از شروع برنامه تا مهر

   100% 
 

  4  کارگاه7برگزاري  92از شروع برنامه تا مهر

 92تا پایان 91از مهر  ادامه دارد   
 

برگزاري 
 کارگاه14

5 

  

  

  



  G4O3: هدف اختصاصی   تشکیل چارت کمیته مشورتی دانشجویی مبتنی برچارت مرکز
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

  کمیته دانشجوییواحد با قرار گرفتن  EDCتهیه و تدوین چارت -1

 EDCتصویب چنین واحد فعال در چارت -2

  در نظر گرفتن کارشناسان فعال با کمک دانشجویان در این واحد-3

  وزارتخانه به طور ساالنه  EDCمعرفی عملکرد هاي این واحد به مرکز -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

تهیه و تدوین  92از شروع برنامه تا مهر
 چارت

1 

   100% 
 

 2 تعیین اعضا 92از شروع برنامه تا مهر

معرفی عملکرد   92تاپایان 90از مهرماه  ادامه دارد   
  به وزارتخانه

3  

  

  

  

  

  

  



  G4O4: هدف اختصاصی   پژوهشی دانشجویانهماهنگی با کمیته تحقیقات دانشجویی جهت شرکت درفعالیت هاي 
رئیس کمیته تحقیقات (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 دانشجویی
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

  سالیانه مبنی بر رشته هاي آموزشیتعاریف مناسب از پروژه هاي تحقیقاتی براي دانشجویان به طور -1

  انتخاب مجریان فعال دانشجویی براي انجام این پروژه ها-2

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

انجام فعالیت  92از شروع برنامه تا مهر
پژوهشی با 

هماهنگی کمیته 
 تحقیقاتی

1 

برنامه ریزي و 
مذاکره با معاونت 
آموزشی ومعاونت 

 پژوهشی

براساس پیشنهاد 
مدیریت مرکز 

توسعه و موافقت 
- معاون آموزشی

 معاونت پژوهشی

 92تا پایان 91از مهر  دردست اجرا 
 

انتخاب مجریان 
 فعال دانشجویی

2 

  

  

  

  

  

  



  

  G4O5: هدف اختصاصی   برنامه ریزي دقیق جهت برگزاري المپیاد هاي دانشجویی درون دانشگاهی 
جناب آقاي دکتر (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 پوراحمد(معاونت آموزشی)،مدیران گروه هاي آموزشی،ریاست دانشکده ها
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه کرم زادهسرکارخانم عاطفه 

  

   فعالیت:

  معرفی مناسب المپیاد دانشجویی-1

  اطالع رسانی از برگزاري و چگونگی برگزاري المپیاد هاي دانشجویی-2

  تشکیل کمیته هاي علمی و اجرائی براي برگزاري کالسهاي دانشجویی  ... -3

OnLiثبت نام دانشجویان به صورت -4 ne   از طریق سایتEDC در المپیاد و تعیین آئین  نامه داخلی المپیاد  

  پایش مرکزي کیفی کالسهاي دانشجوئی المپیاد-5

  در نظر گرفتن امتیازات مناسب براي دانشجویان المپیاد درون دانشگاهی و کشوري- 6

  برگزاري امتحانات درون دانشگاهی و گزینش دانشجویان برتر-7

  کشوريفرستادن دانشجویان به المپیاد هاي -8

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 دوره اول 91از شروع برنامه تا مهر

   100% 
 

 2 دوره دوم 91از شروع برنامه تا مهر

   100% 
 

  3  دوره سوم 91از شروع برنامه تا مهر

 91تا پایان 91از مهر   100%   
 

  4 دوره چهارم

برگزاري کالس،آزمون درون 
دانشگاهی،آماده نمودن 

دانشجویان جهت مرحله کشوري 
و اعزام به مرحله کشوري در 

 کرمان

  5  دوره پنجم  92از فروردین لغایت شهریور  دردست اجرا  



  

  G4O6: هدف اختصاصی   بررسی کارگروه پیشرفت تحصیلی دانشجویان
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی آقاي عباس احمديجناب 

 کارشناس مربوطه سرکارخانم راضیه زاهدي

  

   فعالیت:

  تشکیل کارگروه براي عوامل پیشرفت تحصیلی مبتنی بر رشته تحصیلی دانشجویان-1

  مبتنی بر رشته تحصیلی دانشجویانتعاریفی از پروژه هاي آموزشی جهت براي عوامل پیشرفت تحصیلی -2

  ارجاع و بازخورد نتایج و کمیته بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در مرکز-3

  بررسی نتایج و سیاستگذاري براي آینده دانشجویان-4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

انجام کلیه   در دست بررسی   
 مراحل

1 

  

  

  

  

 

 

 



  

  G4O7: هدف اختصاصی   برنامه ریزي طرح هاي پژوهش درآموزش جهت افزایش تعدادمقاالت
اعضاي کمیته پژوهش (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 درآموزش
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

  معرفی دقیق این پروژه ها در دانشجویان و اساتید-1

  ارائه پروژه هاي تحقیقاتی  پژوهش در آموزش براي گرو ههاي آموزشی و دانشجویان-2

  تشکیل کمیته مشاوره پروژه هاي پژوهش در آموزش جهت تعریف کردن پروژهها-3

  داخلی و خارجی به دانشجویان و اساتیدو به روز کنگره هاي  Onlineمعرفی -4

  اساتید و دانشجویان به کنگره ها شرکتتسهیالت مناسب براي -5

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا میزان تحقق طبق برنامه

   100% 
ادامه برنامه ها باشروع ترم جدید 

 مهرماه صورت می پذیردتحصیلی از 

ارائه پرژه هاي  92پایاناز شروع برنامه تا 
پژوهش 

درآموزش به 
 دانشجویان

1 

   100% 
ادامه برنامه ها باشروع ترم جدید 

 تحصیلی از مهرماه صورت می پذیرد

 92تا پایان91از مهر
 

تشکیل کمیته 
 مشاوره

2 

   100% 
ادامه برنامه ها باشروع ترم جدید 

 مهرماه صورت می پذیردتحصیلی از 

معرفی کنگره به  92از شروع برنامه تا 
  دانشجویان

3  

   100% 
ادامه برنامه ها باشروع ترم جدید 
 % تحصیلی از مهرماه صورت می پذیرد

ارائه تسهیالت  92از شروع برنامه تا
براي شرکت 

  درکنگره

4  

  



 

  )G5تشکیل و توسعه کمی وکیفی واحد آموزش مجازي دانشگاه(

  G5O1: هدف اختصاصی   تشکیل کمیته علمی و اجرایی آموزش مجازي در دانشگاه
جناب آقاي (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 دکترپوراحمد(معاونت آموزشی)جناب آقاي دکتر تدین (ریاست دانشگاه)
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

  درخواست مرکز براي تشکیل واحد آموزش مجازي از معاونت آموزش-1

  بحث و معرفی واحد آموزش مجازي براي معاونت و مسئولین-2

  تشکیل کمیته آموزش الکترونیک با شرکت اساتید و کارمندان مجرب-3

  هر فردمشخص کردن یک پروژه بزرگ با تعیین کردن وضعیت موجود و مشخص کردن وظایف -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم اجراي  اعتبار الزم اقدام الزم
 کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 درخواست تشکیل کمیته 91از شروع برنامه تا مهر

 92 مهرماهتا91از مهر  100%   
 

 2 تشکیل کمیته

قطب آموزش الکترونیک در شیراز بازدید از   92تا خرداد 91از مهر 100%   
  و رایزنی درخصوص برآورد هزینه

3  

تشکیل جلسات منظم با ریاست دانشگاه   92تا خرداد 91از مهر 100%   
جهت تامین اعتبار مالی و امکانات و فضا با 

  حضور معاونت آموزشی

4  

رایزنی با ریاست 
 دانشگاه

میلیارد 2حدوداً
 ریال

تغییر -برگزاري مزایده
 هزینه هامرتب 

  5  برآورد هزینه  92تا خرداد 91از مهر 100%

  6  راه اندازي نهایی  92از مهرماه تاپایان  دردست اجرا   

  



  

ونیکی همکاري با واحدهاي مختلف دانشگاه براي نیازسنجی و همکاري درایجاد محتواي الکتر
  منظم

  G5O2: هدف اختصاصی 

، معاونت آموزشی،واحد مطالعات وتوسعه)(مدیر مرکز  وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 خدمات آموزشی، فناوري اطالعات، مدیران گروه هاي آموزشی،رئیس دانشکده ها

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

  به واحد دیگر آموزش EDCمعرفی و اطالع رسانی تشکیل چنین واحدي در مرکز -1

  و درخواست همکاري با دیگر واحدها نظر سنجی-2

  مشخص کردن واحد هاي همکار در تشکیل  این واحد و همکاري با آن در کمیته آموزش مجازي-3

  تشکیل جلسات متعدد با واحد آموزش دیگر در تعریف محتواي الکترونیکی-4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق طبق 
 برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

انجام و  100%   
 همچنان ادامه دارد

 1 کلیه مراحل 

  

  

  

  

  

  



  

  G5O3: هدف اختصاصی   تهیه نرم افزار و سخت افزارهاي مورد نیاز جهت توسعه و گسترش واحد آموزش مجازي
  اجراییمدیر مسئول  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

  تجربیات تشکیل واحد آموزش الکترونیک دریافتو  همکارياعالم -1

  نرم افزارهاي  مورد استفاده در دانشگاههاي دیگر بررسی-2

  نرم افزار با توجه به محتواي مورد نیاز در کمیته واحد آموزش الکترونیک خصوصیاتمشخص کردن -3

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

نرم  بررسی 29از شروع برنامه تا مهر
افزارهاي مورد 

استفاده درسایر 
 هادانشگاه 

1 

 92مهرتا 91از مهر  100%   
 

مشخص کردن 
نرم  خصوصیات

 افزار

2 

خریداري نرم   تاپایان سال92از مهر  دردست اجرا   
  افزار

  

3  

  

  

  

  



  

  

  G5O4: هدف اختصاصی   بین مسئولین ، اساتید ، پرسنل و دانشجویان دانشگاه واحد آموزش الکترونیک فرهنگ سازي
  مدیر مسئول اجرایی جناب آقاي عباس احمدي(مدیر مرکز مطالعات وتوسعه)

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 اطالع رسانی جهت تشکیل کمیته واحد آموزش الکترونیک -1

 نظرسنجی از اعضاي هیات علمی ، پرسنل جهت چگونگی اجراي و تشکیل واحد -2

 و تدوین پمفلت آموزش این کمیته براي ترویج آموزش و فرهنگ آن تهیه -3

 حمایت ها  و تاکید مسئولین بر گسترش واحد آموزش مجازي در دانشگاه -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

انجام و  100%   
ادامه همچنان 
 دارد
 

 92تا پایان 91از مهر 
 

 1 باال کلیه مراحل

  

  

  

  

  



  

  

  G5O5: هدف اختصاصی   درصد زیر ساخت هاي سخت افزاري و نرم افزارهاي الزم جهت آموزش الکترونیکی20تامین
جناب آقاي دکتر (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 آقاي دکتر پوراحمد(معاونت آموزشی)تدین(ریاست دانشگاه)جناب 
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 اطالع رسانی جهت تشکیل کمیته واحد آموزش الکترونیک -1

 جلسات متعدد با مسئولین زیربط جهت تامین بودجه و حمایتهاي الزم -2

 گسترش و تشکیل واحدمشخص کردن امکانات و تسهیالت الزم براي  -3

 جهت زیرساختهاي واحد %20سال جهت تامین بودجه حداقل  2کردن برنامه واحد تا  ارائه -4

 ماهه یکبار جهت روند گرفتن بودجه الزم 3پایش دسترسی  -5

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم اجراي  اعتبار الزم اقدام الزم
 کامل

میزان تحقق طبق 
 برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

وقت گیر بودن جمع   
آوري اطالعات وایجاد 
انگیزه درمسئولین و 

مهیا نبودن تمامی 
 امکانت و فضا

انجام و  100%
  همچنان ادامه دارد

 

 92تا پایان 91از مهر 
 

 1 کلیه مراحل

  

  

  

  



  

  G5O6: هدف اختصاصی   برگزاري کارگاه هاي آموزش الکترونیک براي آشناشدن اساتید و دانشجویان
اعضاي کمیته (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی آقاي عباس احمديجناب 

 توانمندسازي اساتید
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم مریم صباغی- سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 اطالع رسانی جهت تشکیل کمیته واحد آموزش الکترونیک -1

 جهت برگزاري کارگاههاي روند آموزشنظرسنجی از اعضاي هیات علمی در  -2

 در نظر گرفتن هر هفته کارگاههاي آموزش الکترونیک در کارگاه توانمند سازي اساتید -3

 دعوت از اساتید مجرب از دانشگاههاي معتبر با تجربه تشکیل واحد آموزش مجازي -4

شده هدف ارتقاي  پایش چگونگی برگزاري کارگاهها و بازخورد نتایج به معاونین آموزشی در جهت مشخص -5

 آموزش مجازي براي اساتید 

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 برگزاري کارگاه 91از شروع برنامه تا مهر

نیازسنجی دراسرع 
 وقت

 92مهرماه تا پایان از  درحال بررسی عدم نیاز سنجی 
 

دعوت از اساتید 
 مجرب

2  

 3 برگزاري کارگاه 92ماه تاپایان از مهر درحال بررسی   

  

  

  

  



  

  G5O7: هدف اختصاصی   پایش وپیگیري پیشرفت اجرایی و علمی واحد آموزش مجازي
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 اطالع رسانی جهت تشکیل کمیته واحد آموزش الکترونیک -1

 داشتن برنامه عملیاتی مناسبی براي واحد آموزش مجازي  -2

 ماه یکبار از چگونگی روند اجراي اهداف واحد (کمیته ،واحد آموزش کمیته) 2پایش  -3

 سال برنامه عملیاتی  2ماه یکبار حداقل در طول  3گزارش عملکرد معاونت آموزشی هر  -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

تسریع درانجام 
امور مربوط به راه 

 اندازي 

عدم تشکیل کامل  
 واحد مذکور

 درحال اجرا
 

 1 کلیه مراحل 92از شروع برنامه تا پایان

  

  

  

  

  

  

  



  

  G5O8: هدف اختصاصی   تهیه و خریداري پمفلت ها، کتابها و نرم افزارهاي آموزش الکترونیک با توجه به نیاز
معاونت آموزشی، فناوري (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 اطالعات
  اجرایی مدیر مسئول

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 اطالع رسانی جهت تشکیل کمیته واحد آموزش الکترونیک -1

 نیازسنجی از گروههاي آموزشی جهت خرید کتابها و نرم افزارهاي مناسب  -2

 تهیه پمفلت هاي آموزشی جهت معرفی مناسب آموزشی مجازي در دانشگاه -3

 EDCتهیه کتابخانه هاي الکترونیک براي واحد آموزش مجازي جهت سایت  -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

تسریع درانجام 
امور مربوط به راه 

 اندازي 

عدم تشکیل کامل  
 واحد مذکور

 درحال اجرا
 

 1 کلیه مراحل 92شروع برنامه تا پایاناز 

  

  

  

 

  

  

 



 

  )G6توسعه پروژه هاي پژوهش درآموزش با هدف ارتقاي استفاده از روش هاي نوین آموزش(

  G6O1: هدف اختصاصی   جهت دادن به پروژه هاي پژوهش درآموزش به سمت روش هاي کاربردي تدریس
اعضاي کمیته پژوهش (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 درآموزش، اعضاي کمیته توانمندسازي اساتید،
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه ، سرکارخانم مریم صباغیسرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 اولویت ها و سیاستگزاري مناسب  با تاکید بر تشکیل جلسات کمیته پژوهش در آموزش -1

تعریف کردن پروژه هاي پژوهش در آموزش با توجه به نیازسنجی از گروههاي آموزش در جهت روش نوین  -2

 تدریس 

ارائه پروژه هاي پژوهش در آموزش  بر یک روش نوین تدریس مناسب یک فرآیند آموزش در هر ترم از یک گروه  -3

 آموزش 

 گسترش روشهاي نوین تدریسکردن متقاعد ایج به گروه ها و معاونت آموزشی در جهتتارائه ن -4

 ایجاد ترغیب اعضاي هیات علمی در جهت استفاده از نتایج روشهاي نوین تدریس -5

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم اجراي  اعتبار الزم اقدام الزم
 کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

نیازسنجی در 
ابتداي نیمه دوم 

92 

عدم کامل نیاز  
 سنجی

100% 
 

 1 2و1مراحل  92مهراز شروع برنامه تا 

ایجاد انگیزه در 
گروه هاي 
آموزشی و 

بازخورد نتایج به 
 معاونت آموزشی

عدم تمایل کامل  
اساتید بر ایجاد 

فرآیند آموزشی و 
نگارش طرح هاي 
 پژوهش درآموزش

و تاپایان  80%
سال ادامه خواهد 

 داشت

 92تا پایان 91از مهر 
 

 2 5الی3مراحل

  



 G6O2: هدف اختصاصی   بهینه کردن طرح هاي پژوهش درآموزش با توجه به برنامه هاي توانمندسازي اساتید
اعضاي کمیته پژوهش (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 درآموزش، اعضاي کمیته توانمندسازي اساتید،
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم مریم صباغیسرکارخانم عاطفه کرم زاده، 

  

   فعالیت:

 تشکیل کارگاههاي توانمند سازي بطور مشخص با مقطع روشهاي نوین تدریس در گروه علوم پایه و بالینی  -1

 روش هاي نوینبازخورد کیفیت نتایج کارگاههاي  -2

 یک روش نوین تدریس در قالب یک طرح پژوهش در آموزش  نکردی عمل -3

 از هر گروه آموزشی در هر ترم  EDCارائه نتایج یک طرح پژوهش در آموزش  -4

بازخورد نتایج به معاونت آموزشی در جهت گسترش ایجاد ترغیب اعضاي هیات علمی در استفاده روشهاي نوین  -5

 تدریس

  

  ارزیابی پیشرفت :

میزان تحقق  علل عدم اجراي کامل اعتبار الزم اقدام الزم
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت اجرازمان 

ترکیب چند روش تدریس 
  خاص

انجام اما 2و1مراحل  
بدلیل مخالفت 3مرحله

اساتید بایک روش تدریس 
 خاص

80% 
 

 1 3الی 1مراحل 92پایاناز شروع برنامه تا 

بررسی موضوع و ایجاد انگیزه 
و کارگاه  با برگزاري جلسات 

درگروه هاي آموزشی و ملزم 
نگارش کردن اساتید براي 

طرح هاي پژوهش درآموزش 
به عنوان حق فول تایمی 

ایجاد تسهیالت به  - آنان
اساتید در زمینه چاپ مقاالت 

 با موضوع آموزشی

کم بودن طرح هاي پژوهش  
درآموزش بدلیل عدم رغبت 
اساتید و گروه هاي آموزشی 

به نگارش طرح هاي 
 پژوهش درآموزش

یان او تاپ 80%
 سال ادامه دارد.

 92تا پایان 19از مهر 
 

 2 5و4مراحل

  

  



 G6O3: هدف اختصاصی   افزایش مقاالت پژوهش درآموزش درمجالت داخلی و خارجی
اعضاي کمیته پژوهش (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 دراموزش
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 نظر گرفتن تسهیالت مناسب براي چاپ مقاالت پژوهش در آموزش در مجالتدر  -1

 شرکت در کنگره هاي داخلی و خارجی  جهتدر نظر گرفتن تسهیالت مناسب براي اعضاي هیات علمی  -2

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم اجراي  اعتبار الزم اقدام الزم
 کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

رفع مشکل نگارش طرح هاي 
بررسی  تحقیقاتی باموضوع آموزشی با

موضوع و ایجاد انگیزه با برگزاري 
درگروه هاي و کارگاه  جلسات 

آموزشی و ملزم کردن اساتید براي 
نگارش طرح هاي پژوهش درآموزش 

و  به عنوان حق فول تایمی آنان
  بدنبال آن افزایش مقاالت 

پیشنهاد به بررسی موضوع و ارائه 
معاونت آموزشی و پژوهشی براي 
درنظر گرفتن تسهیالت و ایجاد 

  انگیزه دراساتید دراین زمینه
 

بدلیل کم بودن طرح  
هاي پژوهش درآموزش و 

متعاقب آن کم بودن 
  تعداد مقاالت

عدم انگیزه دراساتید 
جهت نگارش مقاالت 

 آموزشی

تا پایان 91از مهر  دردست اقدام
92 
 

درنظر گرفتن 
 تسهیالت  

2 

  

  

  

  

  



 G6O4: هدف اختصاصی   تعیین اولویتهاي جدید پژوهش درآموزش با تاکید بر روشهاي نوین تدریس به صورت ساالنه
اعضاي کمیته پژوهش (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 درآموزش
  مدیر مسئول اجرایی

 مربوطهکارشناس  سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 تعیین اولویت هاي پژوهش در آموزش با توجه به نیاز آموزشی دانشگاه -1

 نظرسنجی از گروه هاي آموزشی در جهت تعیین اولویت پژوهش در آموزش  -2

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
و انجام مجدد در 

 92نیمه دوم 

تعیین اولویت هاي  91از شروع برنامه تا مهر
 پژوهش درآموزش

1 

و انجام  80%   
مجدد در نیمه 

  92دوم 

 92تا پایان 91از مهر 
 

نظرسنجی از گروه 
 هاي آموزشی

2 

  

  

  

  

  

  

  

  



 G6O5: هدف اختصاصی   نظام پایش و تدوین وضعیت طرح هاي پژوهش درآموزش به صورت ساالنه
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 براي بررسی طرحهاي پژوهش در آموزش  Onlineدر نظر گرفتن یک سیستم  -1

 براي بررسی طرحهاي پژوهش در آموزش براي سایت  Onlineخریداري و استفاده از سیستم  -2

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

بررسی موضوع درابتداي 
و رایزنی  92نیمه دوم سال

با معاونت پژوهشی دانشگاه 
 از طریق معاونت آموزشی

بودجه کمبود  
 دانشگاه

درحال بررسی 
 ودردست اقدام

 92تا پایان 91از مهر 
 

 1 کلیه مراحل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  )G7(توسعه و ارتقاي برنامه هاي آموزشی جامعه نگر دانشگاه

 G7O1: هدف اختصاصی   برنامه ریزي و همکاري الزم بین معاونت آموزشی با معاونت بهداشتی و درمان
معاون آموزشی، معاونت (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 بهداشتی ، معاونت درمانی، ریاست دانشگاه
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه راضیه زاهديسرکارخانم 

  

   فعالیت:

 فعالیت و تشکیل جلسات با معاونت آموزشی براي استفاده و هماهنگی با معاونت -1

ماه یکبار به معاونین بهداشتی درمانی جهت گسترش همکاري الزم در جهت آموزش  2تشکیل جلسات هر  -2

 جامعه نگر 

 تهیه پمفلت هاي الزم براي ایجاد همکاري بهتر براي معاونتهاي بهداشتی درمانی  -3

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   80% 
 

فعالیت و تشکیل  91از شروع برنامه تا مهر
جلسه با معاون 

 آموزشی

1 

 92تا پایان 91از مهر  اقدام در دست   
 

تشکیل جلسات  
با معاونین 

 بهداشتی

2 

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام   
 

  3  تهیه پمفلت

  

  

  



  

هاي آموزشی مبتنی بر نیازهاي آموزشی جامعه در گروه پزشکی ایجاد برنامه مدون از برنامه 
  عمومی

 G7O2: هدف اختصاصی 

معاون آموزشی، معاونت (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 بهداشتی ، معاونت درمانی، معاونت آموزشی پزشکی عمومی، ریاست دانشکده پزشکی

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم راضیه زاهدي

  

   فعالیت:

 تشکیل فعال کمیته آموزش پاسخگو براي تعیین اولویت برنامه ها و مسئولیت افراد -1

 ه آموزش مبنی بر آموزش پاسخگو براي دانشجویان پزشکی سالهاي آخرممشخص کردن برنامه هاي مدون برنا -2

 پایش و گسترش نتایج و پیشرفت کار اولویت هاي کاري مبنی بر آموزش پاسخگو  -3

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   50% 
 

تشکیل فعال  91از شروع برنامه تا مهر
 کمیته

1 

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام   
 

ایجاد برنامه 
 مدون

2 

  

  

  

  

  

  



  

 G7O3: هدف اختصاصی   تامین اعتبار مناسب براي تجهیز امکانات مراکز آموزشی آموزش جامعه نگر

معاونت آموزشی،ریاست ،(مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 دانشگاه

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم راضیه زاهدي

  

   فعالیت:

 ز امکانات و تجهیزات الزم براي گرفتن بودجهاداشتن لیست  -1

 مشخص شدن بودجه الزم از وزارت خانه آموزش پاسخگو از ردیف اختصاصی -2

 هدفمند کردن بودجه الزم با توجه به نیازها و اولویتهاي کاري -3

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

داشتن لیست از  91از شروع برنامه تا مهر
 امکانات و تجهیزات 

1 

 92تا پایان 91از مهر  درحال اجرا   
 

 2 3و2موارد

  

  

  

  

  

  

  



  

 G7O4: هدف اختصاصی   تهیه پمفلت و کتابچه هاي معرفی کامل آموزش جامعه نگر

  مدیر مسئول اجرایی معاونت آموزشی(مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 کارشناس مربوطه سرکارخانم راضیه زاهدي

  

   فعالیت:

  نیازسنجی الزم براي تهیه نیازهاي در جهت معرفی درست آموزش پاسخگو از گروه هاي آموزش -1
  الزم جهت معرفی درست آموزش پاسخگو از گروه هاي آموزشخرید و تهیه نرم افزارها، کتابچه ها  -2
  EDCلیست به روز آموزش پاسخگو در براي سایت  نقرارداد -3

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   70% 
 

نیاز سنجی  91از شروع برنامه تا مهر
 وخرید کتابچه

1 

 92تا پایان 91از مهر  درحال اجرا   
 

 2 3و2مورد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 G7O5: هدف اختصاصی   تجهیز امکانات و گسترش فضاي مرکز آموزشی جامعه نگر حیدرآباد

  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 مربوطه کارشناس سرکارخانم راضیه زاهدي

  

   فعالیت:

 تهیه لیستی از امکانات و تجهیزات الزم در مراکز آموزشی حیدرآباد و قطب آباد -1

 به معاونت آموزشی و ارتباط مستقیم با معاونتهاي درمانی و بهداشتی دیگر ها ارسال لیست -2

 خرید تجهیزات و امکانات  -3

 پایش و پیگیري از چگونگی پیشرفت خرید تجهیزات در مراکز آموزشی  -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   80% 
 

 1 تهیه لیست 91از شروع برنامه تا مهر

 92تا پایان 91از مهر  ادامه دارد   
 

 2 4الی2موارد

  

  

  

  

  

  

 



 

  )G8تشکیل کمیته بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان(

 G8O1: هدف اختصاصی   داخلی بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان درکمیته مرتبط تدوین آیین نامه
اعضاي کمیته پیشرفت (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 تحصیلی
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه راضیه زاهديسرکارخانم 

  

   فعالیت:

 اعالم به معاونت جهت تشکیل کمیته پیشرفت تحصیلی دانشجویان -1

 تعیین اعضاي فعال از اعضاي هیات علمی با ابالغیه بر معاونت آموزشی  -2

 تدوین آیین نامه با مشارکت اعضاي هیات علمی گروههاي آموزشی -3

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 1  92تا پایان91ازمهر درحال اجرا   

  

  

  

  

  

  

  



  

 G8O2: هدف اختصاصی   تعیین اعضاي کمیته بررسی روند پیشرفت تحصیلی زیر نظر معاونت آموزشی

معاونت آموزشی و  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 پیشرفت تحصیلی اعضاي کمیته

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم راضیه زاهدي

  

   فعالیت:

 اعالم به معاونت جهت تشکیل کمیته پیشرفت تحصیلی دانشجویان -1

 تعیین اعضاي فعال از اعضاي هیات علمی با ابالغیه بر معاونت آموزشی  -2

 تدوین آیین نامه با مشارکت اعضاي هیات علمی گروههاي آموزشی -3

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 1  92پایانتا 91ازمهر درحال اجرا   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 G8O3: هدف اختصاصی   بکارگیري دانشجویان مستعد استعدادهاي درخشان درکمیته بررسی پیشرفت تحصیلی

مسئول دفتر (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 استعدادهاي درخشان(خانم نامدار)معاون آموزشی(جناب آقاي دکتر پوراحمد)

  مسئول اجراییمدیر 

 کارشناس مربوطه سرکارخانم راضیه زاهدي

  

   فعالیت:

  جهت قرار گیري در کمیته پیشرفت تحصیلی مستعد  تعیین دانشجویان -1

  پیگیري مسائل روند کارها و آیین نامه توسط دانشجویان و استعدادهاي درخشان  -2

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 1  92تا پایان91ازمهر درحال اجرا   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 G8O4: هدف اختصاصی   تشکیل جلسات کمیته پیشرفت تحصیلی درهر ترم حداقل سه بار

  مدیر مسئول اجرایی ، اعضاي کمیته(مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 کارشناس مربوطه  راضیه زاهدي  سرکارخانم

  

   فعالیت:

 با تعیین اولویت هاي کاري تشکیل جلسات در آغاز میان ترم و پایان ترم  -1

 روند کار نتایج پیگیري  بررسی عوامل و -2

 بازخورد نتایج بررسی و مشکالت موجود به مسئولین ذیربط -3

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

عدم علل  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 1  92تا پایان91ازمهر درحال اجرا   

  

  

  

  

  

  

  



  

 G8O5: هدف اختصاصی   بازخورد نتایج بررسی ها به روساي دانشکده، معاون آموزشی و ریاست دانشگاه

  مدیر مسئول اجرایی اعضاي کمیته ،)(مدیر مرکز مطالعات وتوسعه وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 کارشناس مربوطه راضیه زاهديسرکارخانم 

  

   فعالیت:

 با تعیین اولویت هاي کاري تشکیل جلسات در آغاز میان ترم و پایان ترم  -1

 بررسی عوامل و   روند کار نتایج بررسی  -2

 بازخورد نتایج بررسی و مشکالت موجود به مسئولین ذیربط -3

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 1  92تا پایان91ازمهر درحال اجرا   

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  )G9ایجاد انگیزه دراعضاي هیات علمی براي کسب مهارتهاي دانش پژوهی آموزشی(

 G9O1: هدف اختصاصی   هاي آموزشیمعرفی مناسب دانش پژوهی آموزشی با برگزاري کارگاه 

  مدیر مسئول اجرایی اعضاي کمیته دانش پژوهی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 کارشناس مربوطه سرکارخانم فاطمه فرهمندجو

  

   فعالیت:

 تشکیل جلسات مفید دانش پژوهی  -1

 ابالغ جدید براي اعضاي هیات علمی شرکت در جلسات دانش پژوهی  -2

 سیاستگزاري براي معرفی مناسب دانش پژوهی آموزش -3

 خرید کتاب و پمفلت آموزش براي معرفی بهتر این کمیته در اعضاي هیات علمی  -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 3الی1تمراحل 91از شروع برنامه تا مهر

 92تا پایان 91از مهر  ادامه دارد   
 

خرید کتاب و 
 پمفلت آموزشی 

2 

  

  

  

  

  

  



 G9O2: هدف اختصاصی   تهیه کتابچه و پمفلت هاي دانش پژوهی آموزشی
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه سرکارخانم فاطمه فرهمندجو

  

   فعالیت:

 تشکیل جلسات مفید دانش پژوهی  -1

 ابالغ جدید براي اعضاي هیات علمی شرکت در جلسات دانش پژوهی  -2

 سیاستگزاري براي معرفی مناسب دانش پژوهی آموزش -3

 خرید کتاب و پمفلت آموزش براي معرفی بهتر این کمیته در اعضاي هیات علمی  -4

  

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 3الی1تمراحل 91از شروع برنامه تا مهر

 92پایان تا 91از مهر  ادامه دارد   
 

خرید کتاب و 
 پمفلت آموزشی 

2 

  

  

  

  

  

  



مشارکت فعال اعضاي هیات علمی و دانشجویان جهت ارائه فرایندهاي آموزشی درجشنواره 
  شهید مطهر

 G9O3: هدف اختصاصی 

  مدیر مسئول اجرایی ، اعضاي کمیته (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 کارشناس مربوطه راضیه زاهديسرکارخانم 

  

   فعالیت:

 شناسایی جشنواره شهید مطهري و اطالع رسانی خاص آن از طریق سایت  -1

 شناسایی فرآیند آموزش و چگونگی نگارش آن -2

 در نظر گرفتن تسهیالت مناسب براي شرکت اعضاي هیات علمی و دانشجویان با فرایند آموزش  -3

 آموزش مبنی بر تدوین تدریس جهت ایجاد فرایند برتر آموزشدر نظر گرفتن پروژه هاي پژوهش در  -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 3الی1مورد 91از شروع برنامه تا مهر

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام   
 

 2 4مورد

  

  

  

  

  

  

  



 G9O4: هدف اختصاصی   تامین اعتبارات جهت انجام پروژه هاي دانش پژوهی آموزشی
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه سرکارخانم فاطمه فرهمندجو

  

   فعالیت:

 دانش پژوهی برتر سیاستگزاري بودجه اي خاص براي فرآیندهاي -1

 تشویق اعضاي هیات علمی در روند ارتقاء با توجه به عملکرد پژوهشی آموزشی آنها -2

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

تشویق اعضاي  91از شروع برنامه تا مهر
 هیات علمی

1 

 92تا پایان 91از مهر  ادامه دارد   
 

تامین بودجه 
 خاص

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 G9O5: هدف اختصاصی   اختصاص امتیازات علمی براي مشارکت فعال در فرایندهاي دانش پژوهی
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 مربوطهکارشناس  سرکارخانم فاطمه فرهمندجو

  

   فعالیت:

 سیاستگزاري بودجه اي خاص براي فرآیندهاي    دانش پژوهی  -1

 تشویق اعضاي هیات علمی در روند ارتقاء با توجه به عملکرد پژوهشی آموزشی آنها -2

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

تشویق اعضاي  91از شروع برنامه تا مهر
 هیات علمی

1 

 92تا پایان 91از مهر  ادامه دارد   
 

تامین بودجه 
 خاص

2 

  

  

  

  

  

  

  

 



  )G10(توانمندسازي پرسنل مرکز مطالعات و توسعه

 G10O1: هدف اختصاصی   براي کارشناسان مربوطه EDCبرگزاري کارگاه هاي مرتبط با واحدهاي 

معاون  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی آقاي عباس احمديجناب 
 آموزشی،مدیر آموزش مداوم

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم مریم صباغی

  

   فعالیت:

 جهت کارگاههاي آموزشی  EDCتعیین اولویتها و نیازهاي پرسنل  -1

 کارگاههاي توانمندسازي پرسنلاستفاده از مدرسین دانشگاهها و مدعو براي تدریس  -2

 مرتبط با واحد خود دانشگاهی  بین فرستادن پرسنل جهت شرکت در کارگاهها -3

 افرایش کارایی و راندمان پرسنل با دادن تسهیالت الزم جهت پیشرفت تحصیلی و کاري  -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت ان اجرازم

 %80 کمبود وقت  نیازسنجی دراسرع وقت
 

 1 نیازسنجی اولیه  92از شروع برنامه تا مهر

  برگزاري کارگاه هاي ذیل :
 پروپوزال نویسی - 1
 روش تحقیق و سرچ - 2
 مقاله نویسی - 3
4 - SPSS 
 کالس زبان - 5

 توسط پرسنل خود مرکز
 

 92تا پایان 91از مهر  %20 کمبود وقت 
 

کارگاه با برگزاري 
 اساتید مجرب

2 

   20%  
 دردست اقدام

 92تا پایان 91از مهر 
 

ایجاد تسهیالت 
جهت ادامه تحصیل 

  پرسنل مرکز

3  

  

  



  

 G10O2: هدف اختصاصی   نیازسنجی و تامین اولویتهاي کارکنان

معاون  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 آموزشی،مدیر آموزش مداوم

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم مریم صباغی

  

   فعالیت:

 جهت کارگاههاي آموزشی  EDCتعیین اولویتها و نیازهاي پرسنل  -1

 استفاده از مدرسین دانشگاهها و مدعو براي تدریس کارگاههاي توانمندسازي پرسنل -2

 مرتبط با واحد خود  دانشگاهیبین  فرستادن پرسنل جهت شرکت در کارگاهها -3

 افرایش کارایی و راندمان پرسنل با دادن تسهیالت الزم جهت پیشرفت تحصیلی و کاري  -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 %80 کمبود وقت  نیازسنجی دراسرع وقت
 

 1 نیازسنجی اولیه  92تا مهر از شروع برنامه

  برگزاري کارگاه هاي ذیل :
 پروپوزال نویسی - 1

 روش تحقیق و سرچ - 2
 مقاله نویسی - 3
4 - SPSS 
 کالس زبان - 5

 توسط پرسنل خود مرکز

 92تا پایان 91از مهر  %20 کمبود وقت 
 

برگزاري کارگاه 
 با اساتید مجرب

2 

   20%  
 دردست اقدام

 92تا پایان 91از مهر 
 

 ایجاد تسهیالت
جهت ادامه 

تحصیل پرسنل 
  مرکز

3  

  

  



  

 G10O3: هدف اختصاصی   فراهم کردن شرایط ارتقاي علمی کارشناسان درمقاطع تحصیلی تکمیلی

  مدیر مسئول اجرایی معاون آموزشی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 کارشناس مربوطه سرکارخانم مریم صباغی

  

   فعالیت:

 جهت کارگاههاي آموزشی  EDCتعیین اولویتها و نیازهاي پرسنل  -1

 استفاده از مدرسین دانشگاهها و مدعو براي تدریس کارگاههاي توانمندسازي پرسنل -2

 مرتبط با واحد خود  انشگاهیدبین  فرستادن پرسنل جهت شرکت در کارگاهها -3

 افرایش کارایی و راندمان پرسنل با دادن تسهیالت الزم جهت پیشرفت تحصیلی و کاري  -4

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

  نیازسنجی- 1
  استفاده از خود پرسنل مرکز- 2
فرستادن پرسنل جهت شرکت - 3

  درکارگاه هاي بین دانشگاهی
دادن تسهیالت براي ادامه - 4

تحصیل با مذاکره با معاونت 
  آموزشی

 

 دردست اقدام نبود شرایط 
 

 1  کلیه مراحل  92پایاناز شروع برنامه تا 

  

  

  

  

 



 

  )G11توسعه فضاي فیزیکی و امکانات علمی مرکز مهارتهاي بالینی(

  G11O1: هدف اختصاصی   توجه به نیاز سنجی از گروههاي آموزش بالینیگسترش امکانات علمی مرکز مهارتها با 
معاون (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 آموزشی،رئیس دانشکده پزشکی،مدیران گروه هاي آموزشی
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 تشکیل جلسه با گروههاي آموزشی جهت معرفی کامل مرکز مهارتهاي بالینی  -1

 نیازسنجی علمی مالك هاي آموزشی جهت خرید موالژهاي مناسب مرکز  -2

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 ایجاد انگیزه با دادن
 تسهیالت به اساتید

عدم تمایل به  
 شرکت درجلسات

80% 
 

 1 تشکیل جلسه 29از شروع برنامه تا مهر

نیازسنجی مجدد 
درگروه هاي بالینی و 

تشکیل کمیته 
 مرکزمهارتهاي بالینی

  80% 
 

 2 نیاز سنجی 91از شروع برنامه تا مهر

 92تا پایان 91از مهر  ادامه دارد

  

  

  

  

  



  

  G11O2: هدف اختصاصی   اعضاي هیات علمی بالینی در ارتقاي مهارتهاي بالینیمشارکت فعال 
معاون  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 آموزشی،رئیس دانشکده پزشکی،مدیران گروه هاي آموزشی
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 استفاده از حداقل یک عضو هیات علمی در هر واحد مرکز مهارتهاي بالینی براي آموزش -1
 extern و Studentاستفاده از حداقل یک عضو هیات علمی براي آموزش دانشجویان  -2

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

اعتبار  اقدام الزم
 الزم

علل عدم 
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

  ایجاد انگیزه با دادن تسهیالت به اساتید
نیازسنجی مجدد درگروه هاي بالینی و 

 تشکیل کمیته مرکزمهارتهاي بالینی

  60% 
 

مشارکت فعال  91از شروع برنامه تا مهر
 اعضاي هیات علمی

1 
 

  ایجاد انگیزه با دادن تسهیالت به اساتید
نیازسنجی مجدد درگروه هاي بالینی و 

 کمیته مرکزمهارتهاي بالینیتشکیل 

عدم تمایل و  
 کمبود وقت 

 92تا پایان 91از مهر  ادامه دارد
 

  

  

  

  

  

  



  

  G11O3: هدف اختصاصی   قرارگیري نظام پایش و ارزشیابی کارگاه هاي آموزشی درمرکز مهارتهاي بالینی
معاون  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 آموزشی،رئیس دانشکده پزشکی،مدیران گروه هاي آموزشی
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 هاي مختلف  رشته تشکیل کارگاههاي آموزشی براي دانشجویان در  -1

 بالینی و کارشناسان در حیطه آموزشی وممدرس عل -2

 کارگاهها از طریق سیستم ارزشیابی پایش  وکیفیت مدرسین  وپایشارزشیابی  -3

 مرکز مهارتهادرکیفیت کارگاههاي آموزشی  پایشاستفاده از دفاتر توسعه براي ارزشیابی و  -4

 

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

برنامه ریزي  هماهنگی و
کارگاه 12جهت انجام حدود
 جهت دانشجویان

 %80 تداخل برنامه 
 

 1 2و1موارد 92پایاناز شروع برنامه تا 

قرار دادن اسامی مدرسین 
مرکز مهارتها درسیستم 

  ارزشیابی و پایش دانشگاه
هماهنگی با دفاتر توسعه ر 

 زمینه مذکور

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام  
 

 2 4و3موارد

  

  

  



  

  G11O4: هدف اختصاصی   استفاده از امکانات ایجاد شده واحد آموزش مجازي درتوسعه کیفی آموزش مهارتهاي بالینی
مسئولین دفاتر (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 اطالعاتتوسعه،ریاست بیمارستان هاي آموزشی،معاونت آموزشی،معاونت درمان،واحد فناوري 
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 از مرکز مهارتهادر محتواي آموزش مجازي  درستتعریف  -1

 سال اخیر 3تا   مجازيگروههاي مرکز مهارتها به صورت  %20قرار گیري  -2

 

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

اعتبار  اقدام الزم
 الزم

میزان تحقق  علل عدم اجراي کامل
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

تشکیل کمیته مذکور و سپس 
 استفاده از امکانات

عدم تشکیل کمیته مجازي  
 در دانشگاه

 92تا پایان 91از مهر  دردست بررسی
 

 1 2و1موارد

  

  

  

  

  

  

  



  

  G11O5: هدف اختصاصی   هاي دانشکده ها ، بیمارستانها جهت برگزاري کارگاه هاي مرکز مهارتها EDOاستفاده از 
مسئولین دفاتر  (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 توسعه،ریاست بیمارستان هاي آموزشی،معاونت آموزشی
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

با نظارت  EDOمعرفی مناسب مرکز مهارتها و وجود چنین مرکزي در بیمارستانها و دانشکده از طریق دفاتر  -1

EDC 
 معرفی کارگاه هاي مرکز بصورت ساالنه به طور تفکیک گروههاي آموزشی  -2

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

تحقق طبق  میزان علل عدم اجراي کامل اعتبار الزم اقدام الزم
 برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 2و1موارد 91از شروع برنامه تا مهر

   80%   
و باشروع نیمه دوم 

 ادامه انجام امور 92سال

 92تا پایان 91از مهر 
 

 2 2و1موارد

  

  

  

  

  

 



   G11O:2هدف اختصاصی  برگزاري منظم کارگاه و کالسهاي آموزشی در مرکز مهارتهاي بالینی
جناب آقاي عباس احمدي وسمه جانی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) معاون 

 آموزشی،رئیس دانشکده پزشکی،مدیران گروه هاي آموزشی
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 بالینی براي آموزشاستفاده از حداقل یک عضو هیات علمی در هر واحد مرکز مهارتهاي  -1
 extern و Studentاستفاده از حداقل یک عضو هیات علمی براي آموزش دانشجویان  -2
 برگزاری کالسھای آموزشی جھت دانشجویان مقطع بالینی -3
 برگزاری کالس جھت دانشجویان سایر شاخھ ھای پزشکی -4
 برگزاری کارگاه جھت گروه ھای مذکور -5
 نیاز سنجی از دانشجویان - 6
 سیستم نمره دھی برای دانشجویان جھت بازدھی بھتر کالس ھاقرار دادن  -7

  ارزیابی پیشرفت :

اعتبار  اقدام الزم
 الزم

علل عدم اجراي 
 کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

ایجاد انگیزه با دادن تسهیالت 
  به اساتید

نیازسنجی مجدد درگروه هاي 
بالینی و تشکیل کمیته 

 مرکزمهارتهاي بالینی

  60% 
 

از شروع برنامه تا 
 91مهر

مشارکت فعال اعضاي هیات 
 علمی

1 
 

ایجاد انگیزه با دادن تسهیالت 
  به اساتید

نیازسنجی مجدد درگروه هاي 
بالینی و تشکیل کمیته 

 مرکزمهارتهاي بالینی

عدم تمایل و کمبود  
 وقت 

تا پایان 91از مهر  ادامه دارد
92 
 

     100% 
 

از شروع برنامه تا 
 91مهر

 2 نیازسنجی

     100%  
و باشروع ترم 

 ادامه داردجدید

تا پایان 91از مهر 
92 
 

بررسی موضوع با گروه هاي 
بالینی و مدیر آموزش بالینی و 

 -معاونت و رئیس دانشکده
  برگزاري کارگاه به جاي کالس

  ایجاد انگیزه در دانشجویان

عدم تمایل دانشجویان  
اکسترنی و مقاطع 

اینترنی به شرکت 
  درکالسهاي مرکز

  کمبود وقت دانشجویان

80% 
 

از شروع برنامه تا 
 91مهر

برگزاري کالس هاي آموزشی 
بصورت مدون براي گروه هاي 

پزشکی مقاطع 
بالینی(فیزیوپاتولوژي،استیود

 نت،اکسترن و اینترن)

3 

بررسی موضوع با گروه هاي 
بالینی و مدیر آموزش بالینی و 

عدم تمایل دانشجویان  
مقاطع اکسترنی و 

80%  
و باشروع ترم 

تا پایان 91از مهر 
92 



 -معاونت و رئیس دانشکده
  برگزاري کارگاه به جاي کالس

  ایجاد انگیزه در دانشجویان

اینترنی به شرکت 
  درکالسهاي مرکز

  کمبود وقت دانشجویان

  ادامه داردجدید

     50%  
تنها براي 
دانشجویان 
 فیزیوپاتولوژي

 

از شروع برنامه تا 
 91مهر

قرار دادن سیستم نمره دهی 
  براي بازده بیشتر

4  

بررسی موضوع با معاونت 
مدیریت مرکز توسعه -آموزشی و

  و رئیس دانشکده پزشکی

عدم هماهنگی بین  
مرکز مهارتها و امور 

آموزش و ریاست 
  دانشکده پزشکی

50%  
در دست اقدام 

فوري باشروع ترم 
 تحصیلی جدید

تا پایان 91از مهر 
92 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )G12(ایجاد بستر مناسب جهت انجام و شروع کوریکولوم ادغام علوم پایه

  G12O1: هدف اختصاصی   مشارکت فعال در جلسات کمیته ادغام
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه  فرهمندجو سرکارخانم

  

   فعالیت:

 در این کمیته  EDCشرکت فعال در جلسات کمیته ادغام و مشخص شدن اهمیت کار  -1

 کمیته ادغام در مرکز با قرار گیري مصوبات کمیته  مستندات قرار دادن -2

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام   
 

 1 

  

  

  

  

  

  

  

  



  G12O2: هدف اختصاصی   مشارکت درتعیین کوریکولوم برنامه رشته پزشکی عمومی در مقطع علوم پایه
رئیس دانشکده، (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 آموزشی علوم پایه، معاونت آموزشیمدیران گروه هاي 
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم فاطمه فرهمندجو

  

   فعالیت:

  درتعیین کوریکولوم برنامه رشته پزشکی عمومی در مقطع علوم پایهفعال مشارکت  -1

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 برنامهطبق 

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام   
 

 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ایجاد انگیزه و روحیه اعضاي هیات علمی درمشارکت فعال در برگزاري برنامه ریزي 
  آموزشی ادغام

  G12O3: هدف اختصاصی 

دانشکده، رئیس (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 مدیران گروه هاي آموزشی علوم پایه، معاونت آموزشی

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه فاطمه فرهمندجوسرکارخانم 

  

   فعالیت:

 معرفی مناسب و هدفمند از فواید ادغام براي ایجاد ترغیب اعضاي هیات علمی  -1

 کمیتهدر نظر گرفتن تسهیالت مناسب براي اعضاي هیات علمی فعال در  -2

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام   
 

 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  G12O4: هدف اختصاصی   اطالع رسانی از روند اجراي برنامه ادغام دانشگاه هاي پزشکی هم تیپ
رئیس دانشکده، (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی آقاي عباس احمديجناب 

 مدیران گروه هاي آموزشی علوم پایه، معاونت آموزشی
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه فاطمه فرهمندجو و سرکارخانم مریم صباغیسرکارخانم 

  

   فعالیت:

  هاي پزشکی هم تیپاطالع رسانی از روند اجراي برنامه ادغام دانشگاه  -1

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام   
 

 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



با ریاست دانشکده و گروه هاي آموزشی پایه در برگزاري و برنامه  EDCتعامل مناسب 
  ریزي برنامه ادغام

  G12O5: هدف اختصاصی 

رئیس دانشکده، (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 مدیران گروه هاي آموزشی علوم پایه، معاونت آموزشی

  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم فاطمه فرهمندجو و سرکارخانم مریم صباغی

  

   فعالیت:

 در روند اجراي برنامه ادغام EDCمشخص کردن عملکرد  -1

 در هر برنامه آموزش EDCتشکیل جلسات اجرایی براي برگزاري و مشخص شدن کار  -2

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 92پایان تا 92از مهر  دردست اقدام   
 

 1 

  

  

  

  

  

  

  

 



بهبود کیفیت و کمیت اطالع رسانی شرح وظایف اعضاي هیات علمی و مدیران گروه هاي 
  )G13آموزشی(

  G13O1: هدف اختصاصی   مشخص نمودن وظیفه امور هیات علمی جهت اطالع رسانی شرح وظایف اعضاي هیات علمی
  مدیر مسئول اجرایی مرکز امور هیات علمی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه مریم صباغیسرکارخانم 

  

   فعالیت:

 EDCارسال و اطالع رسانی به مرکز امور هیات علمی جهت مشارکت بیشتر با  -1

 در جهت وظایف اعضاي هیات علمی توسعه اطالع رسانی بیشتر مرکز امور هیات علمی به مرکز  -2

 قرارگیري اطالعات به روز از شرح وظایف آیین نامه هاي اعضاي هیات علمی روي سایت -3

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

نامه نگاري با معاونت 
 آموزشی و  مرکز امور
هیات علمی جهت به 

  روز رسانی اطالعات
 92از نیمه دوم 

در اولویت نبودن  
 برنامه مذکور

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام
 

 1  کلیھ موارد باال

  

  

  

  

  



 G13O2: هدف اختصاصی   یف از طریق سایتاحضور در شوراهاي آموزشی دانشکده و دانشگاه جهت تعیین و ابالغ شرح وظ
  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی احمدي جناب آقاي عباس

 کارشناس مربوطه مریم صباغیسرکارخانم 

  

   فعالیت:

  حضور در شوراهاي آموزشی دانشکده و دانشگاه جهت تعیین و ابالغ شرح وظایف از طریق سایت - 1

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

نامه نگاري با معاونت 
جهت حضور آموزشی 

درشورا یا دراختیار قرار دادن 
صورتجلسات به کارشناس 

 92مربوطه از نیمه دوم 

در اولویت نبودن  
 برنامه مذکور

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام
 

حضور در شوراي 
 آموزشی

1 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  G13O3: هدف اختصاصی   اطالع رسانی مناسب از آیین نامه شرح وظایف از طریق سایت
  مدیر مسئول اجرایی مرکز امور هیات علمی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 کارشناس مربوطه سرکارخانم مریم صباغی

  

   فعالیت:

 EDCارسال و اطالع رسانی به مرکز امور هیات علمی جهت مشارکت بیشتر با  -1

 اطالع رسانی بیشتر مرکز امور هیات علمی به مرکز در جهت وظایف اعضاي هیات علمی  -2

 قرارگیري اطالعات به روز از شرح وظایف آیین نامه هاي اعضاي هیات علمی روي سایت -3

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  الزماعتبار  اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

نامه نگاري با معاونت 
آموزشی و  مرکز امور 
هیات علمی جهت به 

  روز رسانی اطالعات
 92از نیمه دوم 

در اولویت نبودن  
 برنامه مذکور

 92تا پایان 91از مهر  دردست اقدام
 

 1  کلیھ موارد باال

  

  

  

  

  

  



  

مشارکت کامل با معاونت آموزشی جهت مصوب کردن و تعیین اولویت شرح وظایف اعضاي 
  هیات علمی و مدیران گروههاي آموزشی

  G13O4: هدف اختصاصی 

  مدیر مسئول اجرایی مرکز امور هیات علمی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 مربوطهکارشناس  سرکارخانم مریم صباغی

  

   فعالیت:

 EDCارسال و اطالع رسانی به مرکز امور هیات علمی جهت مشارکت بیشتر با  -1

 اطالع رسانی بیشتر مرکز امور هیات علمی به مرکز در جهت وظایف اعضاي هیات علمی  -2

 قرارگیري اطالعات به روز از شرح وظایف آیین نامه هاي اعضاي هیات علمی روي سایت -3

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 92تا پایان 91از مهر  %50   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

 1 کلیه موارد باال

  

  

  

  

  

  

  



  

 G13O5: هدف اختصاصی   تعیین اولویت شرح وظایف کارشناسان در بررسی مستندات و مصوبات شوراي آموزشی

  مدیر مسئول اجرایی (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي
 کارشناس مربوطه سرکارخانم مریم صباغی

  

   فعالیت:

  حضور در شوراهاي آموزشی دانشکده و دانشگاه جهت تعیین و ابالغ شرح وظایف از طریق سایت - 1

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

عدم علل  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 92تا پایان 91از مهر  %50   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

 1 کلیه موارد باال

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  )G14(فعال کردن کمیته استعدادهاي درخشان و بکارگیري دانشجویان مستعد

  G14O1: هدف اختصاصی   استعدادهاي درخشانتشکیل جلسات به صورت هر دو ماه یکبار با دانشجویان 
مسئول دفتر (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 استعدادهاي درخشان(خانم  نامدار)
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 تشکیل کمیته استعدادهاي درخشان و تدوین آیین نامه داخلی  -1

 ارائه مصوبات داخلی کمیته معاونت آموزشی در سایت دانشکده ها -2

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

برگزاري جلسات درخصوص 
نامه و مصوبات تدوین آئین 

داخلی با حضور معاونت 
-ریاست دانشکده ها- آموزشی

مدیریت مرکز - معاونت پژوهشی
مسئول و دبیر استعداد - توسعه

 درخشان

بدلیل عدم  
تشکیل کمیته 

فعال و برگزاري 
 نامنظم جلسات

 1 تشکیل کمیته 29از شروع برنامه تا مهر 100%
  آیین نامهتدوین   92تا پایان 91از مهر   دردست اجرا

برگزاري جلسات درخصوص 
تدوین آئین نامه و مصوبات 

داخلی با حضور معاونت 
-ریاست دانشکده ها- آموزشی

مدیریت مرکز - معاونت پژوهشی
مسئول و دبیر استعداد - توسعه

 درخشان

بدلیل عدم  
تشکیل کمیته 

فعال و برگزاري 
 نامنظم جلسات

 92تا پایان 91از مهر  دردست اجرا
 

مصوبات داخلی ارائه 
 کمیته

2 

  

  



  

  G14O2: هدف اختصاصی   مشارکت دانشجویان استعدادهاي درخشان درپروژه هاي پژوهش درآموزش
مسئول دفتر (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 استعدادهاي درخشان(خانم  نامدار)
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 تعریف پروژه هاي پژوهش در آموزش براي اعضاي کمیته  -1

 تشکیل واحد تحقیقات در کمیته استعدادهاي درخشان  -2

 روي سایت جهت گسترش این فعالیت در دانشجویان مستعد دیگر پژوهش درآموزش پروژه هاي  قرارگیري -3

  

  ارزیابی پیشرفت :

عدم علل  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

 1 تعریف پروژه ها 29از شروع برنامه تا مهر 100%   
قرارگیري پروژه ها  29از شروع برنامه تا مهر 100%

  برروي سایت
اولویت قرار دادن این موضوع 

با حضور  92درجلسات ترم دوم 
دانشکده ریاست - معاونت آموزشی

مدیریت - معاونت پژوهشی-ها
مسئول و دبیر -مرکز توسعه

و مسئول  استعداد درخشان
 کمیته تحقیقات دانشجویی

عدم تشکیل  
جلسه دراین 

 خصوص

 92تا پایان 29از مهر  دردست اقدام
 

 2 تشکیل واحد تحقیقات

  

  

  

  



  

  G14O3: هدف اختصاصی   المللیفرستادن دانشجویان استعدادهاي درخشان به کنگره هاي داخلی و بین 
مسئول دفتر (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 استعدادهاي درخشان(خانم  نامدار)
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

 در نظر گرفتن تسهیالت مناسب براي دانشجویان استعدادهاي درخشان  -1

 در نظرگرفتن بودجه خاص براي دانشجویان استعدادهاي درخشان جهت شرکت در کنگره هاي داخلی و خارجی  -2

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

 1 1مورد 29از شروع برنامه تا مهر

   100% 
و با شروع ترم 

ادامه تحصیلی 
 دارد

 92تا پایان 91از مهر 
 

 2 2و1مورد

  

  

  

  

  

  

  



  

  G14O4: هدف اختصاصی   استفاده از دانشجویان به عنوان مدرسین کارگاه هاي آموزشی
مسئول دفتر (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 استعدادهاي درخشان(خانم  نامدار)
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

  استفاده از دانشجویان به عنوان مدرسین کارگاه هاي آموزشی -1

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

   100% 
 

استفاده از دانشجویان به  29از شروع برنامه تا مهر
 عنوان مدرس

1 
 

   100% 
 ادامه دارد

 92تا پایان 29از مهر 
 

  

  

  

  

  

  

  



  

  G14O5: هدف اختصاصی   درنظر گرفتن تسهیالت آموزشی با مصوب کردن در شوراي آموزشی دانشگاه
مسئول دفتر (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 استعدادهاي درخشان(خانم  نامدار)معاونت آموزشی
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

  درنظر گرفتن تسهیالت آموزشی با مصوب کردن در شوراي آموزشی دانشگاه -1

  

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

اولویت قرار دادن این 
موضوع درجلسات ترم دوم 

با حضور معاونت  92
ریاست دانشکده - آموزشی

- معاونت پژوهشی-ها
-مدیریت مرکز توسعه

مسئول و دبیر استعداد 
سپس طرح درخشان و 

 درشوراي آموزشی

عدم تشکیل  
جلسه دراین 

 خصوص

 92تا پایان 92از مهر  دردست اقدام
 

درنظر گرفتن تسهیالت 
آموزشی با تصویب در 

 شوراي آموزشی

1 

  

  

  

  



  

  G14O6: هدف اختصاصی   تهیه و تدوین آیین نامه داخل دانشگاهی جهت دانشجویان استعدادهاي درخشان
مسئول دفتر (مدیر مرکز مطالعات وتوسعه) وسمه جانی جناب آقاي عباس احمدي

 استعدادهاي درخشان(خانم  نامدار)معاونت آموزشی
  مدیر مسئول اجرایی

 کارشناس مربوطه سرکارخانم عاطفه کرم زاده

  

   فعالیت:

  تهیه و تدوین آیین نامه داخل دانشگاهی جهت دانشجویان استعدادهاي درخشان -1

  

  

  ارزیابی پیشرفت :

علل عدم  اعتبار الزم اقدام الزم
 اجراي کامل

میزان تحقق 
 طبق برنامه

 ردیف نوع فعالیت زمان اجرا

اولویت قرار دادن این 
موضوع درجلسات ترم دوم 

با حضور معاونت  92
ریاست دانشکده - آموزشی

- معاونت پژوهشی-ها
-مدیریت مرکز توسعه

مسئول و دبیر استعداد 
درخشان و سپس طرح 

 آموزشیدرشوراي 

عدم تشکیل  
جلسه دراین 

 خصوص

 92تا پایان 92از مهر  دردست اقدام
 

تهیه و تدوین آیین نامه 
داخلی جهت دانشجویان 

 استعدادهاي درخشان

1 

  

  

  

  

  



  


