
 

 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 :  توانمند سازی دانشجویان1هدف 
G1O1 

 
تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه   تاریخ خاتمه

آموزش زبان خارجي برای  1

ای دانشجویان عضو كميته ه

دانشحویي با همكاری 

 دانشحویان 

نگي انتخاب مدرس از بين دانشجویان متقاضي  و هماه -

 با آنان

) جهت تعيين روز و ساعت كالس( -   

اطالع رساني به دانشجو یان استعدادهای درخشان و 

 كميته ها

 هماهنگي با امورآموزش جهت استفاده از كالس  -   

 البراتورا زبان

برگزاری كالس  زبان -     

س دوره  و موفقيت در كال صدور گواهينامه شركت در -     

 

 

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

-نجفي پور(  

 

كارشناس مركز 

 )خانم معتمد(

 

 آقای قبادی 

 خانم علي پور 

 آقای موسوی 

 خانم رضایي 

 -دانشجویان پزشكي 

 پرستاری

98مهرماه  89مهر     11 ر در نظر گرفتن كا 

 دانشجویي

 

برگزاری كارگاه روش  1

يتحقيق و پروپوزال نویس  

انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس-  

تنظيم قرارداد با مدرس كارگاه-  

اطالع رساني  و هماهنگي با گروه هدف )دانشجویان  -

 استعداد درخشان(

برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش ارزیابي ( -  

و.....هماهنگي با امور اداری، تداركات ،امور مالي،كامپيوتر  

اجرای كارگاه و ارزشيابي -  

جزیه و تحليل فرم ارزشيابيت -  

صدور گواهي شركت در كارگاه -  

 

مدیر مركز 

ه مطالعات و توسع

آموزش 

پزشكي)سركار 

 خانم نجفي پور(

19/3/98 آقایان اسالمي اكبر و مكارم  19/3/98 تومان119999     



برگزاری كارگاه پرونده  3

 نویسي

انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس-  

ي با گروه هدف )دانشجویان اطالع رساني  و هماهنگ -

 استعداد درخشان(

برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش ارزیابي ( -  

و.....هماهنگي با امور اداری، تداركات ،امور مالي،كامپيوتر  

اجرای كارگاه و ارزشيابي -  

تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -  

صدور گواهي شركت در كارگاه -  

 

 

مدیر مركز 

ه مطالعات و توسع

موزش آ

پزشكي)سركار 

 خانم نجفي پور(

معاون آموزشي دانشگاه آقای 

 دكتر رئوفي

12/5/98  12/5/98     

برگزاری كارگاه تجویز   4

 منطقي دارو

اعالم آمادگي كارشناس مركز جهت تدریس-  

اطالع رساني  و هماهنگي با گروه هدف)دانشجویان  -

 استعداد درخشان(

روش ارزیابي (برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ، -  

و.....هماهنگي با امور اداری، تداركات ،امور مالي،كامپيوتر  

اجرای كارگاه و ارزشيابي -  

تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -  

صدور گواهي شركت در كارگاه -  

مدیر مركز 

ه مطالعات و توسع

آموزش 

پزشكي)سركار 

 خانم نجفي پور(

2/6/98 آقای دكتر كشافي  2/6/98     

در موسسات ارتباط  5

 بهداشتي درماني

اعالم آمادگي كارشناس مركز جهت تدریس -  

 

اطالع رساني  و هماهنگي با گروه هدف)دانشجویان  -

 استعداد درخشان(

برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش ارزیابي ( -  

و.....هماهنگي با امور اداری، تداركات ،امور مالي،كامپيوتر  

اجرای كارگاه و ارزشيابي -  

تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -  

صدور گواهي شركت در كارگاه -  

مدیر مركز 

ه مطالعات و توسع

آموزش 

پزشكي)سركار 

 خانم نجفي پور

16/9/98 آقایان اسالمي اكبر و حجت  16/9/98     



د پژوهش در آموزش با تاكي 6

 بر سایتها

انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس-  

روه هدف)دانشجویان اطالع رساني  و هماهنگي با گ -

 استعداد درخشان(

برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش ارزیابي ( -  

و.....هماهنگي با امور اداری، تداركات ،امور مالي،كامپيوتر  

اجرای كارگاه و ارزشيابي -  

تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -  

صدور گواهي شركت در كارگاه -  

مدیر مركز 

ه مطالعات و توسع

آموزش 

ي)سركار پزشك

 خانم نجفي پور

12/9/98 سركار خانم نجفي پور  12/9/98     

 برگزاری كالس های آموزش 2

 كامپيوتر

 اعالم امادگي كارشناس مر كز جهت برگزاری كالس

اطالع رساني  و هماهنگي با گروه هدف)دانشجویان  -

 استعداد درخشان(

برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش ارزیابي ( -  

و.....با امور اداری، تداركات ،امور مالي،كامپيوتر هماهنگي  

اجرای كارگاه و ارزشيابي -  

تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -  

صدور گواهي شركت در كارگاه -  

مدیر مركز 

ه مطالعات و توسع

آموزش 

پزشكي)سركار 

 -خانم نجفي پور

 كارشناس مركز

 سركار خانم-كارشناس مركز

 معتمد

--     

 س طریقه وببرگزاری كال 9

 سایت ساختن

 -اعالم امادگي كارشناس مر كز جهت برگزاری كالس 

اطالع رساني  و هماهنگي با گروه هدف)دانشجویان 

 استعداد درخشان(

برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش ارزیابي ( -  

و.....هماهنگي با امور اداری، تداركات ،امور مالي،كامپيوتر  

ياجرای كارگاه و ارزشياب -  

تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -  

صدور گواهي شركت در كارگاه -  

مدیر مركز 

ه مطالعات و توسع

آموزش 

پزشكي)سركار 

 -خانم نجفي پور

 كارشناس مركز

 سركار خانم -كارشناس مركز

 معتمد

--     

 

 

 

 
 

 



توانمند سازی اساتيد هدف:  
 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

اليتهاشرح فع عنوان پروژه  ردیف   پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  همكاران  مدیر پروژه 

برگزاری كارگاه  8

 كوریكولوم ادغام

انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس- -  

تنظيم قرارداد با مدرس- -  

اطالع رساني و هماهنگي با گروه هدف)اعضای  - -

 هيئت علمي(

تدوین شاخصهای اثر بخشي - -  

(ریزی )زمان،مكان،محتوا،روش،ارزیابيبرنامه  - -  

ر هماهنگي و نامه نگاری با واحدهای مختلف)امو - -

بصری  مالي ،تداركات،كامپيوتر،اینترنت، سمعي و

 ،امور اداری ،نقليه و....(

تهيه جزوات مربوط به كارگاه - -  

اجرا و ارزشيابي كارگاه - -  

تجزیه وتحليل فرمهای ارزشيابي - -  

دریس كارگاه،گواهي تهيه گواهي )گواهي ت - -

 شركت در كارگاه و...

مدیر 

edc سركار(

خانم نجفي 

 پور

دكتر  -

عشور

 یون

- 13/1/98  - 13/1/98  -  - 1199999 

 تومان -

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول كالن برنامه عملياتي

 



توانمند سازی اساتيد هدف:  
 

مدت  - تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  همكاران  مدیر پروژه شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

ماه  به  

پيش  - اعتبار  -

 نياز

91 برگزاری كارگاه  

پژوهش در آموزش 

تهابا تاكيد بر سای  

انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس- -  

تنظيم قرارداد با مدرس-  

اطالع رساني و هماهنگي با گروه  - -

 هدف)اعضای هيئت علمي(

تدوین شاخصهای اثر بخشي - -  

برنامه ریزی  - -

 )زمان،مكان،محتوا،روش،ارزیابي(

اهنگي و نامه نگاری با واحدهای هم - -

مختلف)امور مالي 

ي و ،تداركات،كامپيوتر،اینترنت، سمع

 بصری ،امور اداری ،نقليه و....(

تهيه جزوات مربوط به كارگاه -  

اجرا و ارزشيابي كارگاه -  

تجزیه وتحليل فرمهای ارزشيابي - -  

 تهيه گواهي )گواهي تدریس كارگاه،گواهي -

 شركت در كارگاه و...

دیر مركز م

مطالعات و 

 توسعه آموزش

ار پزشكي)سرك

ورخانم نجفي پ  

دكتر  -

-رئوفي

خانم 

نجفي 

-پور

آقای 

 كهن

- 14/3/98  - 14/3/98  -  - 199999 

 تومان -

-  

 

 

 

 

 

 

 
برگزاری كارگاه  11

SPSS در انجام   

پروژه های 

انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس- -  

تنظيم قرارداد با مدرس- -  

نگي با گروه اطالع رساني و هماه - -

مدیر مركز 

مطالعات و 

 توسعه آموزش

خانم  -

بيگي 

 زاده

- 15/3/98  - 15/3/98  -  - 199999 

 تومان -

برگزاری  -

كارگاه 
SPSS  



 هدف)اعضای هيئت علمي( تحقيقاتي

تدوین شاخصهای اثر بخشي - -  

برنامه ریزی  - -

 )زمان،مكان،محتوا،روش،ارزیابي(

هماهنگي و نامه نگاری با واحدهای  - -

مختلف)امور مالي 

ي و ،تداركات،كامپيوتر،اینترنت، سمع

 بصری ،امور اداری ،نقليه و....(

تهيه جزوات مربوط به كارگاه - -  

رزشيابي كارگاهاجرا و ا - -  

تجزیه وتحليل فرمهای ارزشيابي - -  

تهيه گواهي )گواهي تدریس  - -

 كارگاه،گواهي شركت در كارگاه و...

ار پزشكي)سرك

ورخانم نجفي پ  

در انجام 

پروژه 

های 

يتحقيقات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 جدول كالن برنامه عملياتي

 

توانمند سازی اساتيد هدف:  
 



مدیر  - شرح فعاليتها - عنوان پروژه  - ردیف 

 پروژه 

تاریخ  - همكاران  -

 شروع 

تاریخ  -

 خاتمه 

مدت  -

 به ماه 

پيش  - اعتبار  -

 نياز

كارگاه طراحي  11

 آموزشي در یادگيری

 الكترونيكي

 هماهنگي با قطب الكترونيكي علوم -

ي شيرازپزشك  

اطالع رساني و هماهنگي با گروه  -

 هدف)اعضای هيئت علمي(

تدوین شاخصهای اثر بخشي - -  

برنامه ریزی  - -

 )زمان،مكان،محتوا،روش،ارزیابي(

هماهنگي و نامه نگاری با واحدهای  - -

مختلف)امور مالي 

ي و ،تداركات،كامپيوتر،اینترنت، سمع

 بصری ،امور اداری ،نقليه و....(

ت مربوط به كارگاهتهيه جزوا - -  

اجرا و ارزشيابي كارگاه - -  

تجزیه وتحليل فرمهای ارزشيابي - -  

تهيه گواهي  شركت در كارگاه و... -  

مدیر مركز 

مطالعات و 

 توسعه آموزش

ار پزشكي)سرك

ورخانم نجفي پ  

خانمها  -

 نجفي پور

و مصلي 

-نژاد  

- 11/2/98  - 11/2/98 از  -  - 

طریق 

ویدئو 

كنفران

 س

-  

 

 

 

 
يری یادگكليات ومباني  13

 الكترونيكي

انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس- -  

تنظيم قرارداد با مدرس- -  

اطالع رساني و هماهنگي با گروه  - -

 هدف)اعضای هيئت علمي(

تدوین شاخصهای اثر بخشي - -  

برنامه ریزی  - -

 )زمان،مكان،محتوا،روش،ارزیابي(

هماهنگي و نامه نگاری با واحدهای  - -

مختلف)امور مالي 

مدیر مركز 

مطالعات و 

 توسعه آموزش

ار پزشكي)سرك

ورخانم نجفي پ  

خانمها  -

نجفي 

پور و 

مصلي 

 نژاد

- 14/9/98  - 14/9/98 كليات  - 

 ومباني

یادگير

ی 

يالكترون

 كي

-  -  



بصری  مپيوتر،اینترنت، سمعي و،تداركات،كا

 ،امور اداری ،نقليه و....(

تهيه جزوات مربوط به كارگاه - -  

اجرا و ارزشيابي كارگاه - -  

تجزیه وتحليل فرمهای ارزشيابي - -  

ي تهيه گواهي )گواهي تدریس كارگاه،گواه - -

 شركت در كارگاه و...

طراحي آموزشي  14

محتوی تحت 

 وب)سناریو نویسي(

انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس- -  

تنظيم قرارداد با مدرس- -  

اطالع رساني و هماهنگي با گروه  - -

 هدف)اعضای هيئت علمي(

تدوین شاخصهای اثر بخشي - -  

برنامه ریزی  - -

 )زمان،مكان،محتوا،روش،ارزیابي(

هماهنگي و نامه نگاری با واحدهای  - -

مختلف)امور مالي 

بصری  ،تداركات،كامپيوتر،اینترنت، سمعي و

 ،امور اداری ،نقليه و....(

تهيه جزوات مربوط به كارگاه - -  

اجرا و ارزشيابي كارگاه - -  

تجزیه وتحليل فرمهای ارزشيابي - -  

ي گواهي تدریس كارگاه،گواهتهيه گواهي ) - -

 شركت در كارگاه و...

مدیر مركز 

مطالعات و 

 توسعه آموزش

ار پزشكي)سرك

خانم نجفي 

 پور(

خانمها نجفي 

پور و مصلي 

 نژاد

- 3/8/98  - 3/8/98  -  -  -  

 جدول كالن برنامه عملياتي
 skill labهدف : ارتقای  مهارت های باليني دانشجویان  از طریق آموزش مهارت های پایه  در 

 
 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

آموزش مهارت های پایه به  15

 skill استيودنت های اطفال 

lab   

 -ت برگزاری كالس اعالم امادگي كارشناس مر كز جه -

 اطالع رساني  و هماهنگي با گروه هدف)دانشجویان باليني

 برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش آموزش  ( -

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

 -نجفي پور(

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(
 

 89فروردین   98فروردین 
 
 

 11 -  



 

 IVوIM،ID،SQ )تزریقات

 خونگيری و برقراری سرم 
ABG) 

اماده نمودن موالژهای مناسب

... 

 اجرای كالس  و ارزشيابي -

 تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -

 صدور گواهي شركت در كالس -

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(
 

 
 
 
 
 

آموزش مهارت های پایه به  16

استيودنت های داخلي در 
skill lab   

 

)كنترل عالیم حياتي، 

، SQفشارخون ، تزریقات 

IDوIM  ،لوله معدی گذاشتن

آموزش احيای قلبي ریوی 

 ساكشن( -اسيون انتوب

 -اعالم امادگي كارشناس مر كز جهت برگزاری كالس  -

 اطالع رساني  و هماهنگي با گروه هدف)دانشجویان باليني

 برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش آموزش  ( -

اماده نمودن موالژهای مناسب

 

 اجرای كالس  و ارزشيابي -

 تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -

 ركت در كالسصدور گواهي ش -

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

 -نجفي پور(

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(
 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(
 

 89فروردین   98فروردین 
 
 
 
 
 
 
 

 11 -  

آموزش مهارت های احيای  12

ریوی وانتوباسيون به  قلبي 

اكسترن ها   ی بخش 

   skill labبيهوشي در 

 تخصص بيهوشياعالم برنامه  توسط م -

 اطالع رساني  و هماهنگي با گروه هدف)دانشجویان باليني 

 برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش آموزش  ( -

اماده نمودن موالژهای مناسب

..... 

 اجرای كالس  و ارزشيابي -

 تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -

 صدور گواهي شركت در كالس -

متخصص 

 بيهوشي

 

كارشناس مركز 

 كرم زاده()خانم 
 

متخصص 

 بيهوشي

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده 

  - 11  89فروردین   98فروردین 

آموزش مهارت های پایه  19

دانشجویان فيزیو پاتولوژی 
skill lab   

 

 

 IVوIM،ID،SQ )تزریقات

 خونگيری و برقراری سرم 
، لوله كنترل عالیم حياتي

معدی گذاشتن، كاتتریزاسيون 

 -الم امادگي كارشناس مر كز جهت برگزاری كالس اع -

اطالع رساني  و هماهنگي با گروه هدف)دانشجویان فيزیو 

 پاتولوژی

 برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش آموزش  ( -

اماده نمودن موالژهای مناسب

 

 اجرای كالس  و ارزشيابي -

 تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -

 صدور گواهي شركت در كالس -

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

 -نجفي پور(

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(
 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(
 

 89فروردین   98شهریور
 
 
 
 
 
 
 

 11 -  



 ادراری(

آموزش مهارت های پایه  18

 skillدانشجویان پرستاری 

lab   
 

،برقراری سرم، IVتزریقات

خونگيری، تزریقات 
ID,SQ,IM 

 -مر كز جهت برگزاری كالس اعالم امادگي كارشناس  -

اطالع رساني  و هماهنگي با گروه هدف)دانشجویان فيزیو 

 پاتولوژی

 برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش آموزش  ( -

اماده نمودن موالژهای مناسب

 

 اجرای كالس  و ارزشيابي -

 تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -

 صدور گواهي شركت در كالس -

مدیرمركز 

م توسعه)خان

 -نجفي پور(

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(

 

    98اردیبهشت 98اردیبهشت

آموزش مهارت انتوباسيون به  19

   skill labهوشبری  در 

شوك  DCكار بادستگاه

 وانتوباسيون

 -اعالم امادگي كارشناس مر كز جهت برگزاری كالس  -

گروه هدف)دانشجویان فيزیو  اطالع رساني  و هماهنگي با

 پاتولوژی

 برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش آموزش  ( -

اماده نمودن موالژهای مناسب

 

 اجرای كالس  و ارزشيابي -

 تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -

 صدور گواهي شركت در كالس -

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

 -نجفي پور(

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(

 

داخلي  اساتيد

 جراحي پرستاری

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(

 

    98خرداد 98خرداد

 

 (skill lab)هدف:  توسعه كمي و كيفي موالژهای  مر كز مهارتها 

 
تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

سنجي  در انجام نياز   11

خصوص خریداری  موالژهای 

 مورد نياز

 تهيه ليست موالژ های موجود به تفكيک بخش -

ارسال  ليست موجود جهت تعيیين میوارد میورد     -

 نياز توسط  اساتيد باليني

 پيگيیری  توسییط كارشیناس از طریییق تلفیین    -

 حضوری

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

 -نجفي پور(

 

كارشناس مركز 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(
 

فروردین 

98 

 89فروردین  
 
 
 
 
 

  ميليون 19 11 



 پيگيری تامين اعتبار -

 ورسک و... تماس با شركت های ورتون  -

 ا از طریق كاتالوگانتخاب موالژه  -

 ارسال مجدد برای اساتيد   -

 سفر كارشناس به تهران چهت فرید و انتخاب -

 خرید موالز -

 استقرار در مركز  -

 اموزش طریقه كاركردن توسط -

 استفاده از ان جهت اموزش به دانشجو -

ارسال ليست فریداری شده جهت اطالع رسیاني   -

  -مجدد به گروههای اموزشي 

 

 

 )خانم كرم زاده(
 

 
 

 

 

 

 

 

 (skill lab)هدف:  توسعه كمي و كيفي فضای مر كز مهارتها ی باليني 

 
تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  خ خاتمه تاری



راه اندازی مر كز مهارت ها در  11

سایت دانشگاه در فضایي  به 

 متر مربع 399مساحت 

 رایزني با ریاست دانشگاه از نظر محل

 

 جلب همكاری معاونت پشتيباني

 

 تامين اعتبارات 

 هماهنگي با تداركات جهت انجام  پروژه 

 

 اجرای پروژه

معاونت  

وزشي)دكتر آم

 رئوفي(

 

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

 -نجفي پور(

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(
 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(
 

فروردین 

98 

 98آبان 

 
 
 
 
 
 

ميليون  12 9

 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز بار اعت مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

راه اندازی مر كز مهارت ها در   13

بيمارستان پيمانيه در فضای 

 مناسب 

 رایزني با ریاست دانشگاه از نظر محل

 

 مدیر بيمارستان -جلب همكاری معاونت پشتيباني

 

معاونت  

آموزشي)دكتر 

 احمد( پور

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(
 

 89شهریور  98مهر 

 
 
 
 

11 -  



 تامين اعتبارات 

 پي گيری جهت انجام  پروژه 

 

 خریدار ی موالژهای مورد نياز
 

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

 -نجفي پور(

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(
 

 
 

راه اندازی مر كز مهارت ها در   14

بيمارستان مطهری  در فضای 

 مناسب 

رایزني با ریاست دانشگاه از نظر محل مناسبي نزدیک به 

 بيمارستان 

 

 مدیر بيمارستان -جلب همكاری معاونت پشتيباني

 

 تامين اعتبارات 

 پي گيری جهت انجام  پروژه 

 

 خریدار ی موالژهای مورد نياز

 
 

معاونت  

آموزشي)دكتر 

 پور احمد(

 

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

 -نجفي پور(

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(
 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(
 

 89شهریور  98مهر 

 
 
 
 
 
 

11 -  

 
 

 

 
 

 

 

 

 98توسعه فعاليت های پژوهش درآموزش درمركز توسعه درسال  هدف: 

  



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 
 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

راه اندازی كميته پژوهش  15

  درآموزش

 

تهيه چارت و فرایند كميته پژوهش درآموزش توسط  -

 اعضای كميته

 و معاون آموزشيEDCتعامل مدیر  -

نفر از  11تهيه ابالغ جهت اعضای كميته به تعداد   -

 رشته های علوم پایه ، باليني ، پرستاری

گذاشتن جلسات توجيهي جهت اعضای كميته  -

 درخصوص مفهوم پژوهش درآموزش 

 

معاون آموزشي 

 پوراحمد()دكتر

 

مدیرمركز 

 توسعه

)خانم نجفي 

 پور(

اعضای كميته 

پژوهش 

 درآموزش

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(

 

   11 89فروردین  98فروردین

 

 

 

 

 

 98توسعه فعاليت های پژوهش درآموزش درمركز توسعه درسال  هدف: 

  

 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 



 

تاریخ  همكاران  ر پروژه مدی شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

ارسال اولویت های پژوهش  16

 درآموزش جهت اساتيد

 

 تهيه ليستي از اولویت ها باتوجه به نيازهای دانشگاه  -

 ارسال ليست مربوطه جهت اساتيد -

 پيگيری دریافت پاسخ از آن ها -

معاون آموزشي 

 )دكترپوراحمد(

 

دیرمركز م

 توسعه

)خانم نجفي 

 پور(

اعضای كميته 

پژوهش 

 درآموزش

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(

 

   11 89فروردین  98فروردین

 

 

 

 

 98توسعه فعاليت های پژوهش درآموزش درمركز توسعه درسال  هدف: 

  

 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 
 

تاریخ  اران همك مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 



برگزاری جلسات پژوهش  12

 درآموزش

 

برگزاری جلسات پژوهش درآموزش براساس طرح  -

 های تحقيقاتي دریافتي 

تعيين كارشناسان طرح های تحقيقاتي از بين كميته  -

 جهت بررسي طرح ها

 بررسي طرح ها درجلسات مذكور -

 

ي معاون آموزش

 )دكترپوراحمد(

 

مدیرمركز 

 توسعه

)خانم نجفي 

 پور(

اعضای كميته 

پژوهش 

 درآموزش

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(

 

   11 89فروردین  98فروردین

 

 

 
 

  98توسعه فعاليت های پژوهش درآموزش درمركز توسعه درسال  هدف: 

 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری كارگاه پژوهش در  19

آموزش با تاكيد بر سایتها  

 جهت افزایش آگاهي

 انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس- -

 تنظيم قرارداد با مدرس- -

اطالع رساني و هماهنگي با گروه هدف)اعضای  - -

 هيئت علمي(

 تدوین شاخصهای اثر بخشي - -

 برنامه ریزی )زمان،مكان،محتوا،روش،ارزیابي( - -

هماهنگي و نامه نگاری با واحدهای مختلف)امور  - -

مالي ،تداركات،كامپيوتر،اینترنت، سمعي و بصری 

 ،امور اداری ،نقليه و....(

 تهيه جزوات مربوط به كارگاه - -

 اجرا و ارزشيابي كارگاه - -

 ی ارزشيابيتجزیه وتحليل فرمها - -

تهيه گواهي )گواهي تدریس كارگاه،گواهي  - -

 شركت در كارگاه و...

مدیر مركز 

مطالعات و 

توسعه آموزش 

پزشكي)سركار 

 خانم نجفي پور(

-دكتر رئوفي

خانم نجفي 

 آقای كهن-پور

14/3/98 14/3/98  199999 

 تومان

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  98كز توسعه درسالتوسعه فعاليت های پژوهش درآموزش درمر  هدف: 

 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 
تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 



برگزاری كارگاه پژوهش در  18

 آموزش با تاكيد بر سایتها 

 انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس-

هماهنگي با گروه هدف)دانشجویان اطالع رساني  و  -

 استعداد درخشان(

 برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش ارزیابي ( -

 هماهنگي با امور اداری، تداركات ،امور مالي،كامپيوترو.....

 اجرای كارگاه و ارزشيابي -

 تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -

 صدور گواهي شركت در كارگاه -

مدیر مركز 

مطالعات و 

ه آموزش توسع

پزشكي)سركار 

 خانم نجفي پور

سركار خانم 

 نجفي پور

12/9/98 12/9/98    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  98توسعه فعاليت های پژوهش درآموزش درمركز توسعه درسال  هدف: 

 

  

 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 
 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

تهيه كارگاه كتابچه ای از  39

فعاليت های پژوهش 

 درآموزش

جمع آوری طرح های پژوهش درآموزشي كه توسط  -

 اساتيد ارسال شده است

 مستند نمودن فرایند كميته پژوهش درآموزش -

 فرایند تدوین یک طرح پژوهشي  -

مدیر مركز 

مطالعات و 

توسعه آموزش 

پزشكي)سركار 

 انم نجفي پور(خ

سركار خانم 

 نجفي پور

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(

 

فروردین 

98 

   11 89فروردین 

 

 

 

 

  98توسعه فعاليت های پژوهش درآموزش درمركز توسعه درسال  هدف: 



 

  

 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 
 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  اریخ خاتمه ت

تهيه كارگاه كتابچه ای از  31

مقاالت ارائه شده دركنگره 

 های آموزش پزشكي

پيداكردن مقاالت آموزش پزشكي جهرم از طریق  -

SEARCH سایت ها 

 هماهنگي با اساتيد مربوطه جهت ارسال مقاالت -

 جمع بندی و تنظيم كتابچه درقالب مناسب -

 چه جهت اساتيدارسال كتاب -

 EDCارسال كتابچه جهت دیگر دانشگاه هاو مراكز  -

 درجشنواره شهيد مطهر EDCتوزیع در غرفه  -

 

مدیر مركز 

مطالعات و 

توسعه آموزش 

پزشكي)سركار 

 خانم نجفي پور(

سركار خانم 

 نجفي پور

 

كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(

 

فروردین 

98 

   11 89فروردین 

 

 

 

 

 

 

 



 EDCمه عملياتي جدول كالن برنا

 

 

 

 
 

   98درسال   EDCهدف : توسعه فعاليت كميته دانشجویي در 
 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

طراحي برنامه های كميته  31

 توسط دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبالگ نویسي -

 آموزش زبانبرگزاری كالس  -

 تهيه نشریه زبان -

 برگزاری كارگاه ها -

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

 نجفي پور(

 

 

مدیرمركز 

توسعه)خانم نجفي 

 پور(

اعضای كميته و 

شورای 

 مركزی)دانشجویان(

 كارشناس مركز)

 خانم كرم زاده(

   11 89فروردین 98فروردین

تدوین شرح فعاليت سه  33

كميته تازها ، كميته كارگاه 

 ه پژوهش درآموزشها،كميت

 

 

 هماهنگي با اعضا جهت برگزاری جلسه -

 اطالع رساني -

 بررسي نظرات اعضای كميته دانشجویي -

 تهيه فرایند كميته توسط اعضای كميته -

 و اعضای كميتهEDCتعامل مدیر  -

 

 

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

 نجفي پور(

 

 

مدیرمركز 

توسعه)خانم نجفي 

 پور(

اعضای كميته و 

شورای 

 ان(مركزی)دانشجوی

 كارشناس مركز)

 خانم كرم زاده(

   11 89فروردین 98فروردین

مشاركت دانشجویان درطرح  34

 های پژوهش در آموزش 

 تشكيل كميته پژوهش درآموزش دانشجویي -

 اعالم نياز پژوهش درآموزش به دانشجویان -

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

مدیرمركز 

توسعه)خانم نجفي 

   6 89فروردین 98مهرماه



 

 

 

 

 

 

 تشویق دانشجویان به نوشتن طرح تحقيقلتي -

ه آموزش تشویق دانشجویان جهت مشاركت در كنگر -

 89پزشكي سال

 نجفي پور(

 

 

 پور(

اعضای كميته و 

شورای 

 مركزی)دانشجویان(

 كارشناس مركز)

 خانم كرم زاده(

ارتقای طرح های پژوهش  35

درآموزش توسط دانشجویان 

 عضو كميته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت گرفتن عنوان طرح  EDCمراجعه به مدیر -

طراحي و تدوین طرح های پژوهش درآموزش به  -

 طرح با همكاری دانشجویان  5تعداد 

ارسال طرح به كميته تحقيقات دانشجویي جهت  -

 تصویب

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

 نجفي پور(

 

 

مدیرمركز 

توسعه)خانم نجفي 

 پور(

اعضای كميته و 

شورای 

 مركزی)دانشجویان(

 كارشناس مركز)

 انم كرم زاده(خ

   6 89فروردین 98مهرماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي

 

 

 افزایش همكاری اساتيد با مركز توسعه ازطریق فعال كردن نشریه علمي خبریهدف: 

 
تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 ازپيش ني اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

تهيه و نشر مجله علمي خبری  36

مركز مطالعات و توسعه 

 آموزش علوم پزشكي

جمع آوری مستندات ارسالي توسط اساتيد و  -

 EDCدانشجویان عالقه مند به 

  EDCجمع آوری اخبار -

 كنترل موضوع از نظر تایپ، فونت ، و ... -

 طراحي جلد و تنظيم مجله درقالب مناسب -

 قالب فصلنامهچاپ شماره های بعدی  مجله در -

ارسال نشریه به تمام اعضای هيئت علمي و  -

 سایرواحدها

ارسال نشریه جهت دیگر دانشگاه هاو مراكز  -
EDC 

 درجشنواره شهيد مطهر EDCتوزیع در غرفه  -

دریافت نظرات ،پيشنهادات و انتقادات  -

درخصوص نشریه جهت بهبود و ارتقای كيفيت 

 مطالب

 

معاونت  

آموزشي)دكتر 

 رئوفي(

 

ركز مدیرم

توسعه)خانم 

 -نجفي پور(

 

كارشناس 

مركز)خانم كرم 

 زاده( 

 

مدیرمركز 

توسعه)خانم 

 نجفي پور(

 

 كارشناس مركز 

 )خانم كرم زاده(

 89فروردین 98فروردین

 

 

 

 

 

11 4999999  

 

 

 

 

 

 
 



 

 EDC  98جدول كالن برنامه عملياتي 

 

 دازی كالس های زبان دانشجویي و مجله انگليسي دانشجویيهدف : افزایش همكاری دانشجویان با مركز توسعه از طریق راه ان
 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

32  

راه اندازی كميته دانشجوی 

 EDC زبان در 

 

 

 

فراخوان جذب دانشجویاني كه مدرك  معتبر زبان  -1

 .داشتند 

انتخاب مدرسين از بين متقاضيان از طریق  -1

 مصاحبه 

تشكيل كميته از بين دانشجویان عالقمند و  -3

 مدرسين كالس 

سركار  خانم 

نجفي پور )مدیر 

EDC) 

 سركار خانم معتمد 

)كارشناس 

 مركزتوسعه (

اول 

مهرماه 

98 

مهرماه  15

98 

 -  

39  

برگزاری كالسهای زبان جهت 

 دانشجویان 

 ی جهت دانشجویان آزمون سطح بند -1

 تقسيم بندی دانشجویان براساس سطح بندی  -1

 برگزارری كالس چهار روز در هفته در سه سطح  -3

سركار  خانم 

نجفي پور )مدیر 

EDC) 

 سركار خانم معتمد 

)كارشناس 

 مركزتوسعه (

مهرماه 

98 

 199ترمي   89مهرماه 

هزار تومان 

جهت هر 

دانشجو ی 

 مدرس زبان 

 

 SHINE تهيه و نشر مجله 38

به زبان انگليسي در خصوص 

 اطالع رساني 

تشكيل جلسه توسط اعضای كانون  -1

دانشجویي زبان جهت داشتن نشریه 

 انگليسي به منظور اطالع رساني 

 فراخوان در زمينه همكاری دیگر دانشجویان  -1

جمع آوری مستندات ارسالي مربوطه توسط  -3

 دانشجویان 

 طراحي مجله   -4

 (98)پایيز  1چاپ مجله شماره  -5

سركار  خانم 

نجفي پور )مدیر 

EDC) 

 سركار خانم معتمد 

)كارشناس 

 مركزتوسعه (

مهرماه 

98 

 آذرماه 

98 

هزار 459 سه ماه

 تومان 

 

 

 
 

 



 

 EDC   98جدول كالن برنامه عملياتي 

 هدف : افزایش مشاركت دانشجویان رشته های مختلف در تمامي حيطه های المپياد كشوری 
تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

راه اندازی كميته علمي و  49

اجرایي المپياد و فعال نمودن 

 این كميته 

 

تشكيل جلسات با حضور اساتيد  -1

 مربوط به حيطه های المپياد

اعالم  نحوه برگزاری المپياد در  -1

 جلسات مربوطه 

 

عاونت م

اموزشي )جناب 

آقای دكتر 

 رئوفي (

مدیر مركز 

توسعه )سركار  

خانم نجفي پور 

) 

 كارشناس و رابط المپياد ) سركا رخانم معتمد(

 و دیگر اعضای كميته های علمي و اجاریي المپياد :

جناب آقای دكتر حجت ال...كریمي جشني  )مدیر گروه 

اب عضو هيأت علمي  علوم پایه( جن –بخش آناتومي 

عضو  –آقای دكتر كاووس  )صلح جو مدیر پژوهشي 

هيأت علمي  علوم پایه( سركار خانم افسانه رنجبر 

عضو هيأت علمي  علوم پایه  –)مدیر گروه  فيزویولوژی 

( سركار خانم سعيده كارگر )كارشناس  ارشد 

 آزمایشگاه تحقيقات(

عضو  -جناب آقای دكتر رحيم رئوفي) معاونت آموزشي

گروه باليني ( جناب آقای دكتر عباس حسن  هيأت علمي

عضو هيأت علمي  -پور ) ریاست دانشكده پزشكي 

گروه باليني( جناب آقای دكتر  سيد محمد كاظم تدین ) 

 عضو هيأت علمي گروه باليني(  -معاونت درمان 

 -سركار خانم صدیقه نجفي پور)مدیر مركز توسعه 

ائيل عضو هيأت علمي ( جناب آقای دكتر سيد اسم

عضو هيأت  -مناقب) مسئول آموزش پزشكي عمومي 

علمي گروه پزشكي اجتماعي ( سركار خانم یلدا كاظمي  

 )كارشناسي ارشد مدیریت بهداشتي  (
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 EDC   98جدول كالن برنامه عملياتي 

 هدف : افزایش مشاركت دانشجویان رشته های مختلف در تمامي حيطه های المپياد كشوری 
تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

تعيين دانشجویان واجد  41

 شرایط 

گرفتن اسامي دانشجویان واجد -1

 شرایط از خدمات آموزشي

اعالم  اسامي دانشجویان -1

 واجد شرایط جهت ثبت نام 

 جویان ثبت نام از دانش-3

معاونت 

اموزشي )جناب 

آقای دكتر 

 رئوفي (

مدیر مركز 

توسعه )سركار  

خانم نجفي پور 

) 

 كارشناس و رابط المپياد ) سركا رخانم معتمد(

 و دیگر اعضای كميته های علمي و اجاریي المپياد :

جناب آقای دكتر حجت ال...كریمي جشني  )مدیر گروه 

عضو هيأت علمي  علوم پایه( جناب  –بخش آناتومي 

عضو  –آقای دكتر كاووس  )صلح جو مدیر پژوهشي 

هيأت علمي  علوم پایه( سركار خانم افسانه رنجبر 

عضو هيأت علمي  علوم پایه  –)مدیر گروه  فيزویولوژی 

( سركار خانم سعيده كارگر )كارشناس  ارشد 

 آزمایشگاه تحقيقات(

عضو  -معاونت آموزشي جناب آقای دكتر رحيم رئوفي)

هيأت علمي گروه باليني ( جناب آقای دكتر عباس حسن 

عضو هيأت علمي  -پور ) ریاست دانشكده پزشكي 

گروه باليني( جناب آقای دكتر  سيد محمد كاظم تدین ) 

 عضو هيأت علمي گروه باليني(  -معاونت درمان 

 -سركار خانم صدیقه نجفي پور)مدیر مركز توسعه 

علمي ( جناب آقای دكتر سيد اسمائيل عضو هيأت 

عضو هيأت  -مناقب) مسئول آموزش پزشكي عمومي 

علمي گروه پزشكي اجتماعي ( سركار خانم یلدا كاظمي  

 )كارشناسي ارشد مدیریت بهداشتي  (
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 EDC   98جدول كالن برنامه عملياتي 

 تمامي حيطه های المپياد كشوری هدف : افزایش مشاركت دانشجویان رشته های مختلف در 
تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

 برگزاری كالسهای آمادگي  41

 در حيطه علوم پایه 

برگزاری كالسها در ارتباط با موضوع المپياد  در -1

 حيطه علوم پایه 

ی كالسهای در ارتباط با نحوه برگزار-1

 برگزاری آزمون المپياد

 spssبرگزاری كالسهای -3

 برگزاری كالس كتابخانه دجيتال -4

معاونت 

اموزشي 

)جناب آقای 

 دكتر رئوفي (

مدیر مركز 

توسعه )سركار  

خانم نجفي 

 پور (

كارشناس و رابط المپياد ) سركا 

 رخانم معتمد(

جناب آقای دكتر حجت ال...كریمي 

جشني  )مدیر گروه بخش آناتومي 

عضو هيأت علمي  علوم پایه(  –

جناب آقای دكتر كاووس  )صلح جو 

عضو هيأت علمي   –مدیر پژوهشي 

علوم پایه( سركار خانم افسانه 

 –رنجبر )مدیر گروه  فيزویولوژی 

عضو هيأت علمي  علوم پایه ( 

سركار خانم سعيده كارگر 

)كارشناس  ارشد آزمایشگاه 

 ات(تحقيق
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تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

 برگزاری كالسهای آمادگي  43

 در حيطه  باليني 

برگزاری كالسها در ارتباط با موضوع المپياد  در -1

 حيطه باليني

در ارتباط با نحوه برگزاری  برگزاری كالسهای -1

 آزمون المپياد

 برگزاری كالس كتابخانه دجيتال -1

 

 

معاونت اموزشي 

)جناب آقای 

 دكتر رئوفي (

مدیر مركز 

توسعه )سركار  

خانم نجفي پور 

) 

كارشناس و رابط المپياد ) سركا رخانم 

 معتمد(

جناب آقای دكتر رحيم رئوفي) معاونت 

ليني ( عضو هيأت علمي گروه با -آموزشي

جناب آقای دكتر عباس حسن پور ) 

عضو هيأت  -ریاست دانشكده پزشكي 

علمي گروه باليني( جناب آقای دكتر  سيد 

 -محمد كاظم تدین ) معاونت درمان 

 عضو هيأت علمي گروه باليني(

99 98    

 برگزاری كالسهای آمادگي  44

در حيطه  مدیریت نظام 

 سالمت 

ا موضوع المپياد  برگزاری كالسها در ارتباط ب -1

 در حيطه باليني

برگزاری كالسهای در ارتباط با نحوه  -1

 برگزاری آزمون المپياد

 برگزاری كالس كتابخانه دجيتال-3

 

معاونت اموزشي 

)جناب آقای 

 دكتر رئوفي (

مدیر مركز 

توسعه )سركار  

خانم نجفي پور 

) 

كارشناس و رابط المپياد ) سركا رخانم 

 معتمد(

ه نجفي پور)مدیر مركز سركار خانم صدیق

عضو هيأت علمي ( جناب آقای  -توسعه 

دكتر سيد اسمائيل مناقب) مسئول 

عضو هيأت  -آموزش پزشكي عمومي 

علمي گروه پزشكي اجتماعي ( سركار 

خانم یلدا كاظمي  )كارشناسي ارشد 

 مدیریت بهداشتي  (
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 EDC   98جدول كالن برنامه عملياتي 

 یش مشاركت دانشجویان رشته های مختلف در تمامي حيطه های المپياد كشوری هدف : افزا
تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

طراحي سئوال و برگزاری  45

 آزمون درون دانشگاهي 

  

برگزاری جلسات با  -1

ي اساتيد هيئت علم

جهت نحوه طراحي سئوا 

 ل

جمع آوری سئواالت و  -1

 برگزاری آزمون 

تصحيح آزمون و اعالم  -3

نتایج آزمون درون 

 دانشگاهي 

  

معاونت اموزشي 

)جناب آقای 

 دكتر رئوفي (

مدیر مركز 

توسعه )سركار  

خانم نجفي پور 

) 

 كارشناس و رابط المپياد ) سركا رخانم معتمد(

جناب  و اجاریي المپياد :و دیگر اعضای كميته های علمي 

آقای دكتر حجت ال...كریمي جشني  )مدیر گروه بخش 

عضو هيأت علمي  علوم پایه( جناب آقای دكتر  –آناتومي 

عضو هيأت علمي   –كاووس  )صلح جو مدیر پژوهشي 

علوم پایه( سركار خانم افسانه رنجبر )مدیر گروه  

ر عضو هيأت علمي  علوم پایه ( سركا –فيزویولوژی 

خانم سعيده كارگر )كارشناس  ارشد آزمایشگاه 

 تحقيقات(

عضو  -جناب آقای دكتر رحيم رئوفي) معاونت آموزشي

هيأت علمي گروه باليني ( جناب آقای دكتر عباس حسن 

عضو هيأت علمي گروه  -پور ) ریاست دانشكده پزشكي 

باليني( جناب آقای دكتر  سيد محمد كاظم تدین ) 

 و هيأت علمي گروه باليني( عض -معاونت درمان 

عضو  -سركار خانم صدیقه نجفي پور)مدیر مركز توسعه 

هيأت علمي ( جناب آقای دكتر سيد اسمائيل مناقب) 

عضو هيأت علمي گروه  -مسئول آموزش پزشكي عمومي 

پزشكي اجتماعي ( سركار خانم یلدا كاظمي  )كارشناسي 

 ارشد مدیریت بهداشتي  (
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 EDC   98ول كالن برنامه عملياتي جد

 هدف : افزایش مشاركت دانشجویان رشته های مختلف در تمامي حيطه های المپياد كشوری 
تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

مشاركت در آزمون  46

 كشوری المپياد

  

سب رتبه ك-1

 در مرحله  9

گروهي حيطه  

 باليني 

 

معاونت 

اموزشي 

)جناب آقای 

 دكتر رئوفي (

مدیر مركز 

توسعه )سركار  

خانم نجفي 

 پور (

 كارشناس و رابط المپياد ) سركا رخانم معتمد(

 و دیگر اعضای كميته های علمي و اجاریي المپياد :

جناب آقای دكتر حجت ال...كریمي جشني  )مدیر 

عضو هيأت علمي  علوم پایه(  –بخش آناتومي گروه 

 –جناب آقای دكتر كاووس  )صلح جو مدیر پژوهشي 

عضو هيأت علمي  علوم پایه( سركار خانم افسانه 

عضو هيأت علمي   –رنجبر )مدیر گروه  فيزویولوژی 

علوم پایه ( سركار خانم سعيده كارگر )كارشناس  

 ارشد آزمایشگاه تحقيقات(

 -ر رحيم رئوفي) معاونت آموزشيجناب آقای دكت

عضو هيأت علمي گروه باليني ( جناب آقای دكتر 

عضو  -عباس حسن پور ) ریاست دانشكده پزشكي 

هيأت علمي گروه باليني( جناب آقای دكتر  سيد 

عضو هيأت  -محمد كاظم تدین ) معاونت درمان 

 علمي گروه باليني( 

 -ه سركار خانم صدیقه نجفي پور)مدیر مركز توسع

عضو هيأت علمي ( جناب آقای دكتر سيد اسمائيل 

عضو  -مناقب) مسئول آموزش پزشكي عمومي 

هيأت علمي گروه پزشكي اجتماعي ( سركار خانم 

 یلدا كاظمي  )كارشناسي ارشد مدیریت بهداشتي  (
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 EDC  98جدول كالن برنامه عملياتي 

 

 ( از طریق وب سایت EDCاساتيد و دانشجویان در خصوص فعاليت های هدف : اطالع رساني گروههای هدف )
 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

42  

راه اندازی وب سایت مركز 

 توسعه 

 

 

 

 

 

 

 

 چک روزانه و به روز رساني  -1

فعاليتهای انجام شده در  اضافه نمودن اخبار و -1
EDC 

 شرح فعاليت های كميته های مختلف -3

اطالع رساني  در ارتباط با كارگاهها ، كنگره ها و  -4

 جشنواره ها

مدیر مركز 

توسعه )سركار  

خانم نجفي پور 

) 

 مسئول سایت 

 سركار خانم معتمد 

)كارشناس مركز 

 توسعه (
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 EDC98    جدول كالن برنامه عملياتي 

 

 هدف : توسعه فعاليت  كميته برنامه ریزی و طرح درس 
 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

49  

به كار گيری طرح درس در 

 سر كالس ها 

 

 

 

 

 

 

ارسال نامه جهت اساتيد در  -1

به  خصوص اطالع طرح درس

دانشجویان از طریق معاونت 

 آموزشي 

ضرورت بكار گيری طرح درس سر  -1

 كالس به طرق مختلف 

قرار دادن امتياز طرح درس در نمره  -3

 19ارزشيابي اساتيد به ميزان 

 درصد 

مدیر مركز 

توسعه )سركار  

خانم نجفي پور 

) 

سركار خانم معتمد )كارشناس 

  مركز توسعه (

 كليه اعضا هيئت علمي 
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  98-92جدول كالن برنامه عملياتي 

 هدف : ارتقاء كيفيت آموزش باليني با تأكيد بر ارائه طرح درس 
G2O2 

 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

تدوین طرح درس  48

  اهيآموزش باليني درمانگ

  EDCتشكيل كميته طرح درس در  -

 تعيين شرح وظيفه كميته طرح درس -

توجيه مدیران گروهها در زمينه ارتباط تدوین طرح درس با  -

 كوریكولوم آموزشي 

 آموزشي طرح درس جهت اساتيد –برگزاری كارگاه توجيهي  -

 تكرار دوره برای مدیران گروهها -

ساس رفرنس توجيه مدیران گروهها چهت تدوین طرح درس بر ا -

بایدهایي كه ميبایست -مربوطه ،نياز منطقه و دانشجویان logو

 دانشجو فرا ميگرفت

 تدوین اهداف آموزشي درمانگاهي -

 دریافت اهداف آموزشي درمانگاهي تدوین شده -

دریافت طرح درس تدوین شده اعضای هيئت علمي توسط مدیران  -

 گروه بر اساس جدول زماني

 اجرای پایلوت طرح درس -

ت طرح درس تدوین شده توسط اعضای هيئت علمي از دریاف -

 مدیران گروه 

دادن بازخورد مناسب به مدیران گروه و اعضای هيئت علمي ) نامه  -

 جهت مدیریت ، فعاليت افراد(

پيگيری جهت ارایه طرح درس به دانشجویان در ابتدای شروع ترم  -

 یا در هر جلسه تدریس

كيفيت اموزش)از طریق انجام پيگيری اثربخشي ارایه طرح درس بر روی 

 پژوهش (

مدیر مركز توسعه 

)سركار  خانم 

 نجفي پور (

سركار خانم معتمد 

)كارشناس مركز 

  توسعه (
 كليه اعضا هيئت علمي 
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 EDC 92-98جدول كالن برنامه عملياتي 



 

 تاریخ تاریخ شروع  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 خاتمه 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه 

بازنگری تدوین طرح درس  59

 آموزش باليني  در بخش

  EDCتشكيل كميته طرح درس در  -

 تعيين شرح وظيفه كميته طرح درس -

توجيه مدیران گروهها در زمينه ارتباط تدوین طرح درس با كوریكولوم  -

 آموزشي 

 اساتيدآموزشي طرح درس جهت  –برگزاری كارگاه توجيهي  -

 logتوجيه مدیران گروهها چهت تدوین طرح درس بر اساس رفرنس و -

بایدهایي كه ميبایست دانشجو فرا -مربوطه ،نياز منطقه و دانشجویان

 ميگرفت

 تدوین اهداف آموزشباليني -

 دریافت اهداف آموزشي باليني تدوین شده -

دریافت طرح درس تدوین شده اعضای هيئت علمي توسط مدیران گروه  -

 ساس جدول زمانيبر ا

دریافت طرح درس تدوین شده توسط اعضای هيئت علمي از مدیران  -

 گروه 

دادن بازخورد مناسب به مدیران گروه و اعضای هيئت علمي ) نامه جهت  -

 مدیریت ، فعاليت افراد( 

پيگيری جهت ارایه طرح درس به دانشجویان در ابتدای شروع ترم یا در  -

 هر جلسه تدریس

ارایه طرح درس بر روی كيفيت اموزش)از طریق انجام پيگيری اثربخشي 

 پژوهش (

-  

مدیر مركز 

توسعه )سركار  

خانم نجفي 

 پور (

سركار خانم معتمد 

)كارشناس مركز 

  توسعه (
 كليه اعضا هيئت علمي 
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 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 



 
 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع   همكاران مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

بازنگری طرح درس علوم  51

 پایه  

  EDCتشكيل كميته طرح درس در 

 تعيين شرح وظيفه كميته طرح درس

توجيه مدیران گروهها در زمينه ارتباط تدوین طرح درس با كوریكولوم 

 آموزشي 

 جهت اساتيدآموزشي طرح درس  –برگزاری كارگاه توجيهي 

توجيه مدیران گروهها چهت تیدوین طیرح درس بیر اسیاس رفیرنس      

بایدهایي كه ميبایست دانشیجو  -نيازدانشجویان و –مربوطه ،نياز منطقه 

 فرا ميگرفت 

 تدوین اهداف آموزش دروس پایه

 دریافت اهداف آموزشي تدوین شده

دریافت طرح درس تدوین شده اعضای هيئیت علمیي توسیط میدیران     

 ر اساس جدول زمانيگروه ب

دریافت طرح درس تدوین شده توسط اعضای هيئت علمیي از میدیران   

 گروه بر اساس جدول زماني 

دادن بازخورد مناسب به مدیران گیروه و اعضیای هيئیت علمیي ) نامیه      

 جهت مدیریت ، فعاليت افراد( 

پيگيری جهت ارایه طرح درس به دانشجویان در ابتدای شروع ترم ییا  

 تدریس در هر جلسه

پيگيری اثربخشي ارایه طرح درس بر روی كيفيیت امیوزش بیا انجیام     

 پژوهش)از طریق زیر (

ارزیابي كيفيت آموزش علوم پایه بااستفاده از چک ليست ونظر خیواهي  

 از دانشجو  

 مستند كردن نتایج  

 تاثير دادن نتایج در سيستم اموزشي

 اطالع به مدیران گروه

مدیر مركز توسعه 

م نجفي )سركار  خان

 پور (

سركار خانم معتمد 

)كارشناس مركز 

  توسعه (
 كليه اعضا هيئت علمي 
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 EDC 98جدول كالن برنامه عملياتي 

 

 هدف : توسعه فعاليت واحد آموزش پاسخگو 
 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز بار اعت مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

راه اندازی واحد آموزشي  51

باليني در عرصه در مركز 

 حيدر آباد 

 

 

 تشكيل جلسات مربوطه  -1

توافق معاونت  آموزشي با   -1

معاونت بهداشتي در این 

 خصوص

در نظر گرفتن اتاقي در مركز  -3

 حيد آباد بدین منظور 

  

معاونت اموزشي )جناب آقای دكتر 

 رئوفي (

 معاونت بهداشتي 

 اب آقای دكتر پرنيان )جن

مدیر مركز توسعه )سركار  خانم نجفي 

 پور (

 مسئول آموزش پاسخگو 

 )جناب آقای دكرت مناقب 

سركار خانم معتمد )كارشناس 

  مركز توسعه (

        جناب آقای دكتر رحمانيان 

 ) هيئت علمي (

جناب آقای  رحيمي  )هيئت 

 علمي (

 جناب آقای جعفریان 

 

99 98    

53  

ریداری وسایل مورد نياز خ

جهت مركز بهداشتي حيدر 

 آباد و قطب آباد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خریداری وسایل اتاق در مركز حيدر آباد و 

 قطب آبا د

معاونت اموزشي )جناب آقای دكتر 

 رئوفي (

 معاونت بهداشتي 

 )جناب آقای دكتر پرنيان 

مدیر مركز توسعه )سركار  خانم نجفي 

 پور (

  مسئول آموزش پاسخگو

 )جناب آقای دكرت مناقب 

سركار خانم معتمد )كارشناس 

  مركز توسعه (

جناب آقای دكتر رحمانيان ) 

 هيئت علمي (

جناب آقای  رحيمي  )هيئت 

 علمي (

 جناب آقای جعفریان 

 

    تاكنون   98

 
 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 هدف : توسعه فعاليتهای كميته دانش پژوهي  
 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها پروژه عنوان  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

54  

تدوین آیين نامه تسهيالت 

 درون دانشگاهي دانش پژوهي 

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه با اعضای كميته جهت تعامل با بندهای آئين  -

 تي نامه های ارسالي از وزارت و دانشگاههای شهيد بهش

 بررسي مصادیق مربوط به آیين نامه ها -

تهيه آیين نامه ای متناسب با دستورالعمل وزارتي جهت  -

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

ارسال آیين نامه مذكور به وزارت و اعالم آن در جلسه  -

 معاونين آموزشي 

 

 

معاونت آموزشي 

 )دكتر رئوفي(

خانم  edcمدیر 

 نجفي پور

     98 اعضای كميته 

55  

تشكيل جلسات كميته به 

منظور بررسي پرونده اعضای 

 هيئت علمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری جلسه  -

معرفي مستندات مربوط به پرونده دانش پژوهي دكتر  -

 دكتر دوامي  امام قریشي 

 امتياز بندی مستندات دانش پژوهي  -

 تعيين امتياز نهایي دانش پژوهي  -

 مميزه  ارسال امتياز همراه با نامه جهت هيئت -

       

 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 



 

 هدف : ارتقای سيستم ارزشيابي از استاد از دیدگاه از طریق خریداری نرم افزار آن  
 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

ابي خرید نرم افزار ارزشي 56

 پایش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراوده باشركت نرم افزار ماد جهت انتخاب نرم افزار  -

 معرفي نرم افزار  -

 نصب نرم افزار  -

 آموزش نرم افزار  -

خانم نجفي پور 

 edcمدیر 

 خانم فرهمند

كارشناس 

 ارزشيابي اساتيد

98-99     

انجام ارزشيابي از استاد  52

بصورت الكترونيكي توسط 

 دانشجو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الم زمان ارزشيابي دانشجواع -

اطالع رساني در زمينه نحوه انجام  ارزشيابي اساتيد  -

بطور الكترونيكي از طریق پملت و سایت برای 

 دانشجویان 

 اطالع رساني به اساتيد  -

 انجام ارزشيابي توسط دانشجویان - -

 اطالع رساني به اساتيد  -

 انجام ارزشيابي توسط دانشجویان -

 زشيابي تجزیه و تحليل نتایج ار -

 گرفتن بازخورد از دانشجویان  -

خانم نجفي پور 

 edcمدیر 

 خانم فرهمند

كارشناس 

 ارزشيابي اساتيد

98-99     

ارسال نتایج ارزشيابي به  59

 اساتيد 

 بازخورد نمرات ارزشيابي بصورت محرمانه به اساتيد  - -

ارسال آن به كميته ترفيعات جهت ترفيعات ساالنه  - -

خانم نجفي پور 

 edcمدیر 

 خانم فرهمند

كارشناس 

98-99     



 استاد مربوطه 

اده از نمرات ارزشيابي در روز استاد به عنوان استف -

 مالك در روز استاد نمونه 

 ارزشيابي اساتيد

گرفتن بازخورد از اساتيد در  58

مورد انجام ارزشيابي 

 الكترونيكي 

تهيه فرم نظر سنجي در مورد مزایا و معایب آموزش  - -

 يكي الكترون

ارسال آن جهت اساتيد در مورد پيشنهادات و دریافت  -

 پيشنهادات 

خانم نجفي پور 

 edcمدیر 

 خانم فرهمند

كارشناس 

 ارزشيابي اساتيد

98-99     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 



 

 هدف : بررسي وضعيت موجود آموزش علوم پایه در بخش های مرتبط
 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها روژه عنوان پ ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

ارزیابي دروني بخش پزشكي  69

 اجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

گذاشتن جلسه توجيهي با مدیر گروه و اعضای گروه پزشكي  -

 اجتماعي در خصوص مفاهيم ارزیابي دروني 

  edcمدیر  تدوین برنامه زمانبندی توسط

و مدیر گروه و بعضي از اعضای  edcتعيين اهداف توسط مدیر 

 هيئت علمي 

و مدیر گروه و بعضي از  edcتعيين شاخص ها توسط مدیر 

 اعضای هيئت علمي 

 تهيه پرسشنامه های مختلف 

 توزیع پرسشنامه ها 

 جنع آوری اطالعات 

 تجزیه و تحليل اطالعات 

 و مدیر گروه  ارسال نتایج به معاونت آموزشي

 ارسال گزارشات به تهران و دفتر نظارت و گسترش ارزشيابي 

 

مدیر گروه 

 بخش ميگروب 

خانم نجفي پور 

 edcمدیر 

اعضای هيئت علمي 

 گروه

مهرماه 

98 

    89نيمه اول 

 ارزیابي دروني بخش ميكروب  61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گذاشتن جلسه توجيهي با مدیر گروه و اعضای گروه پزشكي  -

 ماعي در خصوص مفاهيم ارزیابي دروني اجت

  edcتدوین برنامه زمانبندی توسط مدیر 

و مدیر گروه و بعضي از اعضای  edcتعيين اهداف توسط مدیر 

 هيئت علمي 

و مدیر گروه و بعضي از  edcتعيين شاخص ها توسط مدیر 

 اعضای هيئت علمي 

 تهيه پرسشنامه های مختلف 

 توزیع پرسشنامه ها 

 اطالعات  جنع آوری

 تجزیه و تحليل اطالعات 

خانم نجفي پور 

 edcمدیر 

 خانم فرهمند

كارشناس 

 ارزشيابي اساتيد

    89نيمه اول  98خرداد 



 ارسال نتایج به معاونت آموزشي و مدیر گروه 

 ارسال گزارشات به تهران و دفتر نظارت و گسترش ارزشيابي 

 

ارزیابي دروني بخش علوم  61

 تشریحي 

جلسه توجيهي با مدیر گروه و اعضای گروه پزشكي  گذاشتن -

 اجتماعي در خصوص مفاهيم ارزیابي دروني 

  edcتدوین برنامه زمانبندی توسط مدیر 

و مدیر گروه و بعضي از اعضای  edcتعيين اهداف توسط مدیر 

 هيئت علمي 

و مدیر گروه و بعضي از  edcتعيين شاخص ها توسط مدیر 

 اعضای هيئت علمي 

 پرسشنامه های مختلف  تهيه

 توزیع پرسشنامه ها 

 جنع آوری اطالعات 

 تجزیه و تحليل اطالعات 

 ارسال نتایج به معاونت آموزشي و مدیر گروه 

 ارسال گزارشات به تهران و دفتر نظارت و گسترش ارزشيابي 

 

خانم نجفي پور 

 edcمدیر 

 خانم فرهمند

كارشناس 

 ارزشيابي اساتيد

    89نيمه اول  98آذرماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 هدف : ارزشيابي بيروني درون دانشگاهي گروه های آموزشي ماژور 
 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 شروع 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه  تاریخ خاتمه 

63  

 ارزشيابي بيروني بخش اطفال 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاشتن جلسه توجيهي  -

 تعيين اعضاء گروه بازدید كننده  -

 تعيين زمان بازدید -

 تعيين مالك ها و شاخص های ارزشيابي  -

 انجام ارزشيابي  -

 تجزیه و تحليل نتایج  -

ارسال نتایج به مدیران مربوط به معاونت ها و ریاست  -

 دانشگاه و وزارت بهداشت 

معاونت آموزشي 

 )دكتر پوراحمد(

م خان edcمدیر 

 نجفي پور 

مدیر گروه های 

 بخش های مختلف

مهرماه 

98 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 هدف : بكارگيری روشهای  ارزیابي در بالين ، یا بكارگيری روشهای عيني و ساختار مند جهت سنجش مهارتهای دانشجویان باليني 

G8O8 

 

 ()طرح پژوهشيOSCEارزیابي آموزش باليني به روش اسكي طرح:  

 

تاریخ  همكاران  مدیر پروژه  شرح فعاليتها پروژه  عنوان ردیف 

 شروع 

تاریخ 

 خاتمه 

 پيش نياز اعتبار  مدت به ماه 
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 SKILLتوجيه اهميت  -

LAB  و معرفي روش )

 آسكي 
 

 

توجيه اساتيد  جهت با زدید از مركز مهارت های  -

 باليني 

 معرفي انواع ماكت و موالژ ها -

 انشان دادن طرز كار ماكت و موالژ ه -

و برنامه ریزی    SKILL LABمهيا كردن  -

 جهت آزمون آسكي

 معرفي روش آسكي  -
 

-  

مدیر پروژه 

)خانم نجفي 

 پور(

معاون آموزشي )دكتر  

كارشناس -ایرواني (

آزمایشگاه مهارت 

های باليني )آقای 

 -عبدی(

مدیر آموزش )دكتر 

مدیر گروه  -شفا(

مدیر گروه -اطفال

 دكتر پوراحمد -داخلي

1/3/96 15/11/96 19 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EDCجدول كالن برنامه عملياتي 

 

 هدف : آناليز آزمونها
G4O4 

 

تاریخ  تاریخ شروع  همكاران  مسئول اجرایي  شرح فعاليتها عنوان پروژه  ردیف 

 خاتمه 

مدت به 

 ماه 

 پيش نياز اعتبار 
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 آزمونها

  12999999  - 98مهر  آموزشي ) دكتر پوراحمد معاون edcخانم نجفي پور مدیر  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 



 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 
  

 

 ربوط به آن هدف كلي: آشنا سازی دانشجویان جدید الورود و مشغول به تحصيل نسبت به آیين نامه استعدادهای درخشان و تسهيالت م                 

 

 شاخص تحقق هدف برد زمانی مسئول اقدامات اهداف عینی ردیف

افزایش آگاهی دانشجویان جدید الورود با دفتر  1
 استعدادهای در خشان و تسهیالت مربوط به آن 

هماهنگی با امور دانشجویی و اداره خدمات -1
آموزشی در خصوص در نظر گرفتن زمانی به 

ان جدید الورود با منظور آشنا سازی دانشجوی
در اختیار قرار دادن -2دفتر استعدادهای درخشان.

پمفلتهایی با محتوای اهداف ، تسهیالت و شرایط 
احراز استفاده از امتیازات دانشجویان استعدادهای 

 درخشان 

 EDCمدیر
سرکار خانم 

نجفی پور 
وجناب آقای 

آقای –اسالمی 
 روغنی

در ابتدای سال 
 تحصیلی)مهر ماه(

آگاهی دانشجویان  افزایش
جدید الورود در ارتباط  با 

دفتر استعدادهای درخشان و 
 تسهیالت مربوط 

افزایش آگاهی دانشجویان قدیمی و جدید در ارتباط  2
باآیین نامه ها و تسهیالت دفتر استعدادهای درخشان از 

 طرق مختلف نوشتاری و دیداری

نصب اطالعیه هایی در معرض دید دانشجویان 
کده های پزشکی و پرستاری در ارتباط در دانش

 با اهداف و تسهیالت دفتر استعدادهای 
 در خشان

جناب آقای 
آقای –اسالمی 

 روغنی

نصب شدن اطالعیه های  تا پایان مهرماه
دفتر استعدادهای درخشان 

در دانشکده های پزشکی و 
 پرستاری

 

 

            

 

 

 

 پزشكي-استعداد درخشان دانشكده پرستاری  هدف كلي: ارتقاء فعاليت دفتر              



 
 شاخص تحقق هدف برد زمانی مسئول اقدامات عنوان پروژه ردیف

فعال کردن دفاتر استعدادهای درخشان به صورت  1
 سه روز در هفته و تمام وقت

مشخص نمودن تقویم و ساعتهای فعال -1
دفاتر استعدادهای درخشان دانشکده های 

 پزشکی وپرستاری
ور مسئول و یا کارشناس دفتر حض-2 

استعدادهای درخشان دانشگاه در دفاتر 
مربوطه در زمانهای مقرر شده وپاسخگویی 

 به دانشجویان 

جناب آقای 
–اسالمی 

 آقای روغنی

حضور کارشناس و  98تا پایان سال 
مسئول دفتردر دفاتر 
استعداد درخشان دو 
دانشکده در تقویم و 

 زمانهای مقرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هدف كلي : توانمند سازی دانشجویان در راستای رسيدن به حد نصاب الزم برای ورود بدون آزمون به مقاطع باالتر                 



شاخص تحقق  برد زماني مسئول اقدامات عنوان پروژه

 هدف

 شناسایي دانشجویان مستعد– 1

 

 

 

 

 

 

 

 

. شناسایي  دانشجویان  ممتاز و 1

ای مستعد از طریق پرونده ه

موجود استعداد های درخشان، 

اداره آموزش و اساتيد گروههای 

 مختلف 

. برگزاری نشست با دانشجویان 1

ممتاز و اعالم مفاد آیين نامه 

استعداد های درخشان  و تاكيد بر 

پتانسيل های نهفته این 

دانشجویان جهت ورود بدون 

آزمون به مقاطع باالترو اعالم 

 برنامه های دفتر برای كمک به

دانشجویان برای احراز حد نصاب 

های الزم در این مقوله و نيز 

 موفقيت حرفه ای
 

 

اقای روغني و 

 اقای اسالمي

 

 اقای اسالمي

 

 

 

 

 
 

 مهرماه

 

 

 

 

 

 

 

شناسایي و تهيه -

ليستي از اسامي و 

مشخصات اموزشي 

 دانشجویان

 

 برگزاری نشست -

 

 



برگزاری كارگاه ارتباط در موسسات -1

 يبهداشتي درمان

 

 

 

 

 

 

 انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس

 تنظيم قرارداد با مدرس كارگاه-

اطالع رساني  و هماهنگي با گروه هدف  -

 )دانشجویان استعداد درخشان(

برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش  -

 ارزیابي (

هماهنگي و نامه نگاری با امور اداری، -

 تداركات ،امور مالي،كامپيوترو.....

 زوات مربوط به كارگاهتهيه ج-

 اجرای كارگاه و ارزشيابي -

 تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -

تهيه گواهي)گواهي تدریس  -

 كارگاه،گواهي شركت در كارگاه و 
 

 

 اقای حجت و-

 اقای اسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبانماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری كارگاه

و پاسخ صحيح به 

سئوالت و سناریو 

 های ارائه شده

   

 

 

 

 

 

 

برگزاری كارگاه تفكر انتقادی و تفكر -3

 خالق

 انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس

 تنظيم قرارداد با مدرس كارگاه-

اطالع رساني  و هماهنگي با گروه هدف  -

 )دانشجویان استعداد درخشان(

برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش  -

 ارزیابي (

هماهنگي و نامه نگاری با امور اداری، -

 ت ،امور مالي،كامپيوترو.....تداركا

 تهيه جزوات مربوط به كارگاه-

 اجرای كارگاه و ارزشيابي -

 تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -

تهيه گواهي)گواهي تدریس  -

 كارگاه،گواهي شركت در كارگاه و 

 

 آقای اسالمي -

 

 

 

 آقای اسالمي

 

 

 

 

 اذرماه

 

 

 آذر ماه

 

 

 

 

برگزاری كارگاه و -

پاسخ صحيح به 

الت و سناریو سئو

 های ارائه شده  

تهيه شدن منابع 

مذكور و در اختيار 

قرار دادن انها به 

 دانشجویان

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

برگزاری كارگاه پژوهش در آموزش -4

 با تاكيد برسایتها

 انتخاب مدرس و هماهنگي با مدرس

 تنظيم قرارداد با مدرس كارگاه-

اطالع رساني  و هماهنگي با گروه هدف  -

 اد درخشان()دانشجویان استعد

برنامه ریزی)زمان ،مكان،محتوی ،روش  -

 ارزیابي (

هماهنگي و نامه نگاری با امور اداری، -

 تداركات ،امور مالي،كامپيوترو.....

 تهيه جزوات مربوط به كارگاه-

 اجرای كارگاه و ارزشيابي -

 تجزیه و تحليل فرم ارزشيابي -

تهيه گواهي)گواهي تدریس  -

 كارگاه و  كارگاه،گواهي شركت در
 

سركار خانم 

 نجفي پور

برگزاری كارگاه  98آبان ماه

 مذكور

تهيه منابع علمي و نرم افزاری مورد -5

 نياز استعدادهای درخشان

شناخت منابع مورد نياز 

 دانشجویان

آقای اسالمي ، 

 آقای روغني

تا پایان  سال 

98 

 

 

 خریداری منابع



 
           

 
 

 هدف كلي: ارتقا استعدادهای درخشان در زمينه پژوهشي              

 
 شاخص تحقق هدف برد زمانی مسئول اقدامات عنوان پروژه ردیف

برگزاری کارگاه نقد و بررسی پروپوزالها ی  1
 تحقیقاتی

برگزاری کارگاه نقد و بررسی پروپوزالها -1
ن طرح ی تحقیقاتی و ارائه تکلیف نوشت

تحقیقاتی در یک فرصت یک ماهه به 
 دانشجویان

نقد و بررسی پروپوزالهای ارائه شده -2
 منتخب در یک نشست

آقای 
-اسالمی
کمیته 

تحقیقات 
 دانشجویی

 برگزاری کارگاه-1 دی ماه
ارائه پرو پوزال توسط -2

دانشجویان و نقد و 
بررسی آنها با مشارکت 

 دانشجویان

 
 
 
 
 

 

 

 



 مشاركت دانشجویان در كنگره های داخلي و خارجي آموزش پزشكيهدف كلي: ارتقاء 

 
 شاخص تحقق هدف برد زمانی مسئول اقدامات عنوان پروژه ردیف

اطالع رسانی ،اعزام و پرداخت هزینه -1 مشارکت در کنگره ها 1
 های دانشجویان شرکت کننده در کنگره ها

مشارکت دانشجویان در برپایی همایشها -2
 دانشگاهو کنگره های 

حمایت از پایان نامه ها و طرحهای -3
 تحقیقاتی کاربردی دانشجویان

حمایت از پایان نامه ها و طرحهای -3
 تحقیقاتی کاربردی دانشجویان

آقای اسالمی 
با همکاری 
مدیر مرکز 

 مطالعات

در زمانهای 
 مقتضی

حضور و فعالیت -1
دانشجویان در کنگره 
 های داخلی و خارجی

 
 
 
 
 
 یتهای الزمانجام حما-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هدف كلي: ارتقاء استعدادهای فرهنگي و فوق برنامه دانشجویان عضو دفتر استعدادهای درخشان             

 
 شاخص تحقق هدف برد زمانی مسئول اقدامات عنوان پروژه ردیف

شناسایی دانشجویان دارای استعداد های  1
 فرهنگی،ورزشی وهنری

شجو و باهمکاری کسب اطالع از خود دان-1
 امور دانشجویی

به کارگیری دانشجویان دارای استعداد -2
ویژه در فعالیتهایی نظیر راه اندازی مجله 

 دانشجویی

آقای اسالمی 
امور –

فرهنگی 
 -دانشگاه

مشخص شدن -1 در طول سال
دانشجویان دارای سایر 

استعدادهای هنری 
 فرهنگی و ورزشی

همکاری راه اندازی مجله دانشجویی با -3
 دانشجویان عال قمند

 تشکیل مجله-2
 

برگزاری نشست با خبرگان علمی و 
 فرهنگی دانشگاه و یا شهر

 برگزاری یک نشست -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هدف كلي: ارتقاء توانمندیهای فردی و اجتماعي دانشجویان

 
 شاخص تحقق هدف برد زمانی مسئول اقدامات عنوان پروژه ردیف

انشجویان در حیطه های فردی و توانمند سازی د 1
 اجتماعی

مشارکت دانشجویان در برگزاری -1
کارگاهها با تشکیل کمیته های آموزشی 

 ،پژوهشی،فرهنگی 

آقایان اسالمی 
 و روغنی

در زمانهای 
 مقتضی

تشکیل کمیته ها و بهره 
گیری از همکاری 

 دانشجویان
ه ها و ایجاد ارتباط و تعامل با کمیت-2 سایر مجموعه دانشگاه

 مجموعه های دانشجویی در سطح دانشگاه
آقایان اسالمی 

 و روغنی
در زمانهای 

 مقتضی

برگزاری کارگاه مدیریت زمان،کار -3
 گروهی،حل مسئله و برنامه ریزی

خانمها مصلی 
نژاد و 

 صحراییان

 برگزاری کارگاه 1381خرداد

 


