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

ت عمده مركز توسعه جهرم انجام ارزشیابی اساتید با استفاده از فعالی 9711بطور مستقل از شیراز فعالیت خود را ادامه داد. تا سال 9711تدریس اساتید بود. درسال

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

ای مختلف از جمله شیراز، شهید ، به منظور توانمندسازی اساتید كارگاههای آموزشی با همکاری اساتید دانشگاهه9711همزمان با فعالیتهای مذكور از همان سال 

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

كارگاه های اجرایی توسط اساتید در شورای دانشگاه مصوب كمیته آموزش اساتید سیاست و چارچوبی جهت حمایت از  9713دانشگاه برگزار گردید بطوریکه در سال 

اساتید هئیت علمی جهرم در شد و امتیاز این همکاری در ترفیع ساالنه اساتید لحاظ گردید.از آن زمان تا كنون كارگاههای آموزشی مورد نیاز اساتید جهرم با همکاری 

 حال اجرا می باشد.

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

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

 شروع و تا كنون انجام می شود  13قدام در راستای تهیه سئوال استاندارد از مهربه منظور ا

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

در راستای وظایف و شاخص های مركز  EDCکاری در تدوین برنامه عملیاتی مدیریت پژوهشی مشاركت داشت. برنامه عملیاتی برنامه استراتژیك معاونت آموزشی و هم

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

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

یش از پس از خریداری نرم افزارپا 11-11از نیمسال دوم  .دیگر ارزشیابی مانند استفاده از نظر همکار، نظر مدیران، ارائه طرح درس و آنالیز آزمونها به آن اضافه گردید



 

 

دد و تا كنون پایش كیفیت شركت ماد، انجام ارزشیابی از طریق سایت پایش وتحت وب توسز دانشجویان در دو هفته انتهای ترم و قبل از ازمون های پایانی انجام می گر

 .تدریس اساتید با استفاده از نرم افزار فوق از طریق اینترنتی ادامه دارد

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

هر ترم  بطور فعاالنه استفاده می نمایند. این مركز در Skill labگروههای بالینی بیهوشی، زنان، اطفال جهت آموزش دانشجویان مقطع اكسترنی و اینترنی از مركز 

استفاده از مركز  9713ال اقدام به برگزاری كارگاههای آموزشی نظیر كارگاه احیای قلبی و ریوی، سوچر زدن، آشنایی با آزمون آسکی. می نماید. شایان ذكر است از س

 IVهارت پایه نظیر نحوه كنترل عالئم حیاتی، سوچر زدن، مهارتهای بالینی در برنامه آموزش دانشجویان فیزیوپاتولوژی قرارگرفته است. و در طی این دوره دانشجویان م

 گیرند.و ... را فرا می NG tubeزدن، تزریقات و

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

یان منتشر شد و پروژهای متعدد پژوهش در آموزش با تعامل بین دانشجویان واساتید تصویب شد و فرصت حضور دانشجویان در كنگره های شاین با همت دانشجو

 آموزش پزشکی كش.ری و خارج از كشور فراهم شد.

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

باشد. مركز توسعه مطرح گردید كه در ادامه هم اكنون در بیمارستان پیمانیه و استاد مطهری دفاتر توسعه با شرح وظایف مشخص فعال می توسط 11در سال بالینی 

ای توانمند سازی ، همکاری در انجام ارزیابی درونی و اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ، موسسه اطالع رسانی كارگاهه این دفاتر در زمینه امور مربوط به آموزش بالینی،

 و برنامه دوره پزشکی عمومی با این مركز همکاری می نمایند. 

عنوان مدیرمركز فعالیت خود را  هم اكنون مركز توسعه جهرم با استفاده از همکاری اساتید در كمیته های مختلف و حضور چهار كارشناس و یك عضوهیئت علمی به

 ادامه می دهد.

 9713ر ترم مهرماه كمیته پژوهش در آموزش متشکل از اعضاء هیئت علمی، علوم پایه، بالینی و آموزش پرستاری در راستای تاكید بر پژوهشهای مرتبط به آموزش د

های علمی به كار وم پزشکی با تاكید بر حل مشکالت آموزش و تعیین و ارائه راه حلتشکیل گردید كه هم اكنون كمیته بررسی طرحهای تحقیقاتی مرتبط با آموزش عل

( در دانشکده پرستاری در همین سال راه EDOدفتر توسعه ) EDCخود ادامه می دهد. در راستای استفاده بهینه از نیروهای عالقمند به آموزش و توسعه فعالیتهای 

  اندازی شد



 

 

فعالیت خود را شروع كرد و شاهد موفقیت های دانشجویان پزشکی در طول سالهای مختلف از  EDCلمی دانشجویان علوم پزشکی در مركز كمیته المپیاد ع 13از سال 

ان ، كسب مدال طالی المپیاد علمی حیطه علوم پایه، دریافت لوح قابل تقدیر توسط دانشجوی9711جمله كسب مدال طالی المپیاد علمی حیطه فلسفه پزشکی در سال 

 پزشکی كسب شد.

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

پیشرفت تحصیلی نمودند هم اكنون با مدیریت آقای حامدی  برگزاری كارگاه، اجرای طرحهای تشویقی، فراهم نمودن امکانات رفاهی و هدایت و راهنمایی آنان جهت

 عضو محترم هیات علمی علوم پایه در راستای شناسایی، هدایت دانشجویان استعدا درخشان اقدامات موثری در حال اجرا می باشد.

عالوه بر فعالیتهای مذكور اولین كارگاه توانمندسازی 9719الهای قبلی با همکاری اساتید فعالیت موثر داشتند.بطوریکه درستمامی كمیته 9711الی9719طی سالهای 

و سركارخانم دكتر مصلی نژاد برگزار گردید و طی  EDCباهمکاری سركارخانم نجفی به عنوان مدیر LMS در زمینه فعالیتهای مجازی با برگزاری كارگاه معرفی

مدیریت سركار خانم دكتر مصلی نژاد انجام گردید . به عالوه بااستفاده از امکانات اسکیل لب  پروژه راندمجازی،تاالرگفتگو ، جراحی زنده انجام با 11-11سالهای 

 داروخانه مدل باهمکاری مدرس فارماكولوژی سركارخانم دكتر آتش پور با مركز توسعه راه اندازی گردید.

ندازی كمیته های مختلف با همکاری مسئولین ارشد و اعضای محترم هیئت علمی به دانشگاهها و ضرورت راه ا 9711با توجه به واگذاری بسته های طرح تحول از سال 

جهت اجرای موثر  9711با نگاه كاریردی و ایجاد شرایط پیاده سازی اهداف در هر بسته صورت گیرد. لذا از سال  9711و پایش نتایج حاصل، سبب گردید تا در سال 

ای، اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی، مانند كمیته های اعتباربخشی موسسه EDCنامه های كمیته های ذیربط با طرح تحول در آموزش و پیاده سازی هرچه بهتر بر

ای و در راستای اهداف  بسته كمیته نظام ارزیابی آزمونها و كمیته آموزش پاسخگو و عدالت محور و بسته مرجعیت علمی، پروژهای متناسب با سیاست های كالن منطقه

پروژه در دست اقدام می باشد كه در زمینه  بسته مرجعیت علمی، پروژه ای با هدف تعیین سرآمدیهای دانشگاه به روش  7ی و تدوین گردید . هم اكنون ها طراح

در حال انجام است. كه ( در معاونتهای مختلف آموزشی، درمانی، پزوهشی، دانشجویی و فرهنگی، توسعه و منابع، و معاونت بهداشتی طراحی و swotتحلیل موقعیت )

پذیرفته شده است. بعالوه در خصوص  9713تجارب ارزنده كشوری جهت ارایه در نوزدهمین همایش آموزش پزشکی دراردیبهشت سال  1این پروژه به عنوان یکی از 

انداردها در محیط با همکاری اساتید بالینی و معاونت های بسته اعتبار بخشی و استاندارد سازی فرایند های آموزشی دو پروژه به منظور ایجاد امکان پیاده سازی است

مانه پایش بسته های مختلف دانشگاه تنظیم و در شورای پژوهش در آموزش از نظر متدولوژی تایید گردیده است و در حال اجرا است و فرایند پیشرفت آن نیز در سا

ای مرتبط با مركز توسعه سبب گردید تا ارتقاء امتیاز برای بسته های مذكور فراهم گردد بطوریکه ای به بسته هگردد شایان ذكر است نگاه پروژهطرح تحول ثبت می

بود با اجرای پروژه تجزیه و تحلیل موقعیت معاونتها در راستای تعیین سرامدی و  11، منفی  11و تا اردی بهشت  11امتیاز بسته مرجعیت علمی كه درپایش سال 

 گردید.  11به شاخص های ذیربط منجر به كسب امتیاز مثبت  طراحی برنامه جهت دستیابی



 

 

ی و بررسی وضعیت با طراحی و تدوین و اجرای پروژه استاندارد سازی فرایند های آموزشی مانند ژورنال كالب، راند آموزشی، آموزش درمانگاهی، گزارش صبحگاه

 گردید. 11به مثبت  911از منفی  سبب ارتقای امتیاز "موجود با استاندارد های ارسالی از وزارتخانه

داند كه با مسئولین سایر بسته ها همکاری موثری داشته باشد. از طرفی مسئولیت دبیرخانه بسته های طرح تحول تاسال شایان ذكر است مركز توسعه وظیفه خود می 

سیاست دانشگاه بر این قرار گرفت كه  11عدد در مركز توسعه، از اواخر سال به عهده مستقیم مركز مطالعات و توسعه بود با توجه به ضرورت انجام فعالیتهای مت 9711

ای دكتر كوهپیما دبیرخانه ای مستقل راه اندازی گردد تا مسئولیت پایش تمامی بسته های طرح تحول را بعهده گیرد. و از بین اعضای آموزشی همکار، جناب آق

 در خصوص بسته های طرح تحول با دبیر و دبیرخانه ادامه دارد . EDCادامه همکاری مسئولیت فوق را پذیرفتند و از این بعد انشااهلل 

موسسه، اعتباربخشی مراكز درمانی، و استاندارد نمودن اعتباربخشی بسته اعتبار بخشی یکی از بسته های مهم مركز توسعه می باشد. كه در برگیرنده سه بخش مهم  

 "ای تدوین گردید تحت عنوان  جهت رفع نواقص و تحقق اهداف بسته اعتبار بخشی، با نگاه عملیاتی و كاربردی پروژه9711در سال باشد. فرایندهای آموزشی می

كه در شورای پژوهش در آموزش مصویب شدو  "پاتریک-مقایسه وضعیت موجود فرایندهای آموزش بالینی با استانداردهای وزارتخانه بر اساس مدل کرک

بررسی توانمندیهای "پروژه خود ارزیابی تحت عنوان باشد. همچنین گامهای موثری در حال انجام میبالینی اصالح فرایندهای آموزش بدین ترتیب در راستای 

در ارتباط باشد. در حال اجرا می "69های مختلف دانشگاه بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی از دیدگاه مسئولین، کارشناسان و ذی نفعان در سال حوزه

با ریاست معاونت محترم آموزش تشکیل شد و با برگزاری جلسات منظم و  11با بسته مرجعیت علمی با توجه به اهمیت ترسیم نقشه راه دانشگاه كمیته مزبور در سال 

( تدوین برنامه استرتژیك گردید. swotهای به روش تحلیل موقعیت )پیگیریهای متعدد اقدام به جمع آوری اطالعات از معاونتهای مختلف و سپس تجزیه و تحلیل داده

تحلیل موقعیت دانشگاه به روش "در ادامه و مرحله بعد نیز اقدام به تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه مرجعیت علمی نمود. همچنین پروژه ای تحت عنوان با عنوان 

swot در ارتباط با بسته  13کی از شش پروژه برتر همایش آموزش پزشکی كشوری سال باشد كه به عنوان ینیز در حال اجرا می "جهت تعیین سرآمدیهای  دانشگاه

 های طرح تحول انتخاب شده است.

 

 

 



 

 

 

 (  EDC  ) مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكیبیانیه رسالت 

 اتاق فکر دانشگاه براساس شرح وظایف ارسالی از  انبه عنو نمود كار به شروع 9711 سال در مستقل صورت به كهجهرم مركز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی  

EDC ماموریت های ویژه كالن منطقه، اهداف بسته های طرح تحول آموزش 9111ت ها و برنامه استراتژیك معاونت آموزشی، اسناد باالدستی سالسوزارت، سیا ،

 های سیاست سازی تصمیم در مشاركت -1ماموریتهای ذیل را بر عهده دارد  پاسخگو، نظام ارزیابی آزمون ها، اعتبار بخشی موسسه و بیمارستان های آموزشی

 . دانشگاه ممیزه هیات و امناء هیات ، رئیسه هیات ، دانشگاه شورای  دانشگاه، آموزشی شورای از اعم دانشگاه گذار سیاست نهادهای آموزشی

  .دانشگاه آموزشی كالن های سیاست و ها برنامه كردن اتیعملی و ریزی برنامه برای دانشگاه آموزشی معاون به مشاوره ارائه -2

 .دانشگاه پژوهشی و آموزشی شورای جلسات در فعال شركت و عضویت -3

 .متبوع وزارت و دانشگاه سطح در آموزشی گیرندگان تصمیم به ها فعالیت گزارش ارائه   -4

 .مركز هر در موجود های پتانسیل از مندی بهره و اطالعات ، اتتجربی تبادل منظور به پزشکی علوم های دانشگاه EDC با همکاری -5
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 تحلیل موقعیت وضعیت مرکز توسعه براساس عوامل درونی و بیرونی

 اولویت نقاط قوت اولویت بندی شده

 9 تعامل، همفکری و حمایت مسئولین ارشد از فعالیت های مركز توسعه

 1 نگرش مناسب اعضاء هیات علمی نسبت به جایگاه مركز مطالعات توسعه

 edc 7حضور موثر اعضاء هیات علمی در كمیته های مرتبط با 

 1 مشاركت اعضاء علمی در فرایند اجرای دوره های توانمندسازی اساتید به عنوان مدرس كارگاه

 edc 1وی دانشجویی وجود كمیته دانشجویی در توسعه آموزش به عنوان باز

 edc 1نگرش مناسب دانشجویان به برنامه های زیركمیته های دانشجویی در توسعه آموزش 

  edcتوجه دانشجویان به اهمیت مركز اموزش همتایان به عنوان یکی از زیركمیته های دانشجویی در توسعه آموزش 

 3 ن عالقمند به آموزش پزشکیوجود فضای تعاملی و همکاری در مركز توسعه جهت جذب دانشجویا

 1 وجود كمیته پژوهش در آموزش مستقل با اعضای فعال و عالقمند  در مركز توسعه

 1 بستر مناسب جهت انجام طرح های پژوهشی در آموزش

  ترویج اهمیت نگارش طرح های نواورانه در آموزش یا طرح های توسعه ای در اموزش  

 91 ت در دوره های منجر به مدرک فوق لیسانس آموزش پزشکی بصورت مجازیتمایل و عالقه اساتید به مشارك

 99 تمایل اساتید و دانشجویان جهت دریافت مشاوره جهت نگارش طرح های پژوهش در آموزش  و طرح های نواورانه اموزشی

 edc  91حضور تمام وقت مدیر مركزتوسعه و كارشناسان در 

 97 یا مراجعینedc یت پاسخگویی و تعامل سازنده ی مدیر

 91 وجود كمیته های فعال در مركز توسعه

 91 وجود مركز مهارت های بالینی مجهز و فعال 

 91 (skill labبرگزاری كالس های مهارت آموزشی و كارگاه های آموزشی بر حسب نیاز دانشجویان در اسکیل لب )

 93 13و  11ساتید در سال انجام نیازسنجی جهت تدوین وطراحی برنامه توانمدسازی ا 

 91 برگزاری كارگاه های آموزشی بر حسب نتایج نیازسنجی جهت اساتید

 91 ایجاد زمینه مشاركت دانشجویان در المپیاد دانشجویی 

 11 ایجاد زمینه مشاركت دانشجویان و اساتید در جشنواره شهید مطهری



 

 

 

 
 

 اولویت نقاط ضعف اولویت بندی شده

 edc 9مثبت بعضی از مدیران نسبت به جایگاه  دیدگاه نسبتاً

 1 همکاری ناكافی بعضی از بخش های دانشگاهی با مركز مطالعات و توسعه

 7 مشاركت ضعیف بعضی از اعضای هیات علمی در كمیته های مركز توسعه

 edc 1مشاركت ضعیف تعدادی از دانشجویان رشته های مختلف در فعالیت و كمیته های مشورتی 

 1 عداد بسیار كم پرسنل آموزش دیده و خبره در مركز توسعهت

 1 نداشتن یك ردیف بودجه اختصاصی در مركز توسعه

 IT 3مانند: آمار، زبان، كامپیوتر و  edcنداشتن افرادی با تجربه و مستعد در زمینه های مرتبط با 

 1 نداشتن  كار شناس رابط  تعامل ناكافی مركز توسعه با اساتید بالینی بیمارستان های به دلیل

 1 در دانشگاه edcمشغله اساتید بالینی و حضور ناكافی در كارگاه ها و جلسات ذیربط 

 edc 91 نداشتن اعضاء هیات علمی خبره آموزش پزشکی در 

 edc 99نداشتن پرسنل خبره آموزش پزشکی در 

 91 ارتباط غیر مستمر دفاتر توسعه با  مركز توسعه

 97 ن چارت سازمانی مركز توسعه مشخص نبود

 91 كمبود امکانات در زمینه های ابزارهای آموزشی

 91 نداشتن ردیف بودجه ای مستقل

 91 ناآشنایی تعدادی از اساتید با منابع آموزش تركیبی و روش های نو در آموزش

 93 بدلیل كمبود نیرو edcاطالع رسانی ناكافی رسالت و اهداف 

 91 ا با مفاهیم آموزش پزشکی در مركز توسعه كمبود نیروی آشن

 91 نداشتن ردیف جذب هیات علمی اختصاصی مركز توسعه

 11 كمبود نیروی انسانی تخصصی رشته آموزش پزشکی شاغل در مركز توسعه

 19 نداشتن مجله تخصصی مركز مطالعات و توسعه



 

 

 
 اولویت نقاط فرصت اولویت بندی شده 

 9 ه های علوم پایه وبالینی به تحصیل در رشته آموزش پزشکیعالقمندی اساتید رشت

 1 وجود دانشجویان عالقمند به همکاری با مركز توسعه

 7 وجود نیروی جوان و فعال در گروه هیات علمی

 edc 1وجود نگرش مثبت مدیران ارشد دانشگاه ا زجمله ریاست و معاونت آموزشی نسبت به جایگاه 

 edc 1 وه های آموزشی علوم پایه و بالینی نسبت به فعالیت دركمیته های  نگرش مثبت مدیران گر

 1 بستر مناسب همکاری با معاونت ها و مدیریت در مختلف دانشگاه در راستای تقویت همکاری بین بخشی

 3 تاكید بر اجرای بسته های طرح تحول و پایش آن براساس نشانگرها توسط وزارتخانه

 1 سته های طراحی تحول اعتبار بخشی موسسه، آموزش پاسخگو و نظام ارزیابی  ازمون هادر ب edcمجری بودن 

  مشاركت  و همکاری مدیریت مركز توسعه با ریاست دانشکده پزشکی جهت اعتبار بخشی برنامه دوره پزشکی عمومی 

 edc 1نظارت، هدایت، ارائه مشورت در خصوص بسته های طرح تحول  در اموزش توسط  

 91 لزام به رعایت جدول زمانی پایش طرح و تحول در آموزشا

 edc 99امکان تدوین پروژه های توسعه ای در راستای تحقق اهداف بسته های طرح تحول توسط 

 91 برای ارائه برنامه درس آداب پزشکی edcارائه كوریکولوم جدید پزشکی عمومی و ایجاد فرصت جهت 

با  مدیران گروه های ماژور بالینی جهت برنامه ریزی  edcینی توسط وزارت خانه و ایجاد فرصت و تعامل  تدوین استانداردهای آموزش بال

 در راستای استاندارد

97 

 91 تدوین و اجرای پروژه های پژوهش در آموزش در خصوص آموزش بالینی  با همکاری مدیران گروه های آموزشی

 91 طرح شدن بسته های طرح تحول در آموزشفرصت تدوین طرح های نواورانه آموزشی با م

 91 تدوین شیوه نامه پژوهش در آموزش  و اهمیت فعالیت دانش پژوهی در ارتقای رتبه اساتید دانشگاه 

 93 تقویت همکاری و تکامل بین بخشی با برگزاری جلسات كمیته های تخصصی مانند كمیته    كوریکولوم ، كمیته دانش پژوهشی

 91 با كمیته ارتقاء دانشگاه در خصوص امتیازات دانش پژوهشی اساتید  edcو همکاری تقویت تعامل 

 91 برگزاری ساالنه جشنواره شهید مطهری، افزایش طرح های فرآیندی در زمینه آموزش

 11 برگزاری ساالنه المپیاد دانشجویی سبب افزایش همکاری دانشجویان و اساتید

 19 زشکی كشوریبرگزاری ساالنه همایش آموزش پ



 

 

 11   9711-9711عضویت مدیر مركز توسعه در كمیته علمی  همایش آموزش پزشکی كشوری  

 17 عضویت مدیر مركز توسعه در كمیته  ارزیابان كالن منطقه كشوری 

 11 وجود تعامل سازنده با واحد مدیریت آموزش مجازی دانشگاه

 11 ی علوم پزشکیوجود تعامل سازنده با مدیریت ارشد دانشکده ها

 11 1وجود ماموریت های ویژه در منطقه قطب 

 13 1وجود تعامل نشست های متعدد بین دانشکده های بین روسای مسئولین و مسئولین منطقه قطب 

 edc  11 توسعه رشته های تخصصی مقطع تحصیالت تکمیلی و استفاده از رشته های مختلف علوم پزشکی جهرم در ابعاد مختلف

  زاری ساالنه همایش ساالنه مراكز توسعه و دفاتر توسعه برگ

  برگزاری ساالنه همایش اموزش پزشکی كشورهای اروپایی و پخش همزمان در كالن منطقه

  تعامل با مراكز توسعه كالن منطقه 

  پژوهشی  درخصوص آموزش پزشکی در دانشگاه های ایران-مجالت علمی

  داخلی احتماال –بیهوشی  -دانشگاه جهرم در زمینه اطفال توسعه دوره تخصصی دستیاری در 

  edcلحاظ نمودن اهداف و سندهای باال دستی در تدوین برنامه های استراتژیك 



 

 

 

 اولویت نقاط قوت اولویت بندی شده

 9 در شورای آموزشی دانشجویان edcمشاركت فعاالنه مدیریت 

 1 نی در هر دو بیمارستان آموزشیراه اندازی و تقویت مراكز مهارت های بالی

 7 ایجاد دفاتر توسعه در هر دو بیمارستان آموزشی

 1 وجود زمینه و بستر انجام پژوهش های آموزشی

 1 وجود تعدادی اعضای هیات علمی و كارشناسان تحصیل كرده در دوره های آموزش مجازی رشته كارشناسی ارشد آموزش پزشکی

 1 میته های برنامه ریزی، ارزشیابیحضور فعاالنه اساتید در ك

 3 بکارگیری از نرم افزارها و تکنولوژی جدید در ارزشیابی اسناد در آموزش اساتید

 1 انجام ارزیابی كیفیت تدریس اساتید توسط دانشجویان از طریق سامانه های

 edc 1مشاركت فعاالنه اساتید در بسته های طرح تحول مرتبط با 

 91 درونی بخش ها بر اساس استانداردها در راستای ارتقای كیفی فعالیت ها انجام اقدام هایی

 99 برگزاری دوره های كوتاه مدت آموش پزشکی جهت اساتید

 91 برگزاری دوره های كوتاه مدت آموزش پزشکی پایه و پیشرفته جهت دستیاران تخصصی

 97 ان مقاطع تحصیلیبرگزاری دوره های آموزش تکمیلی و مهارت آموزشی جهت دانشجوی

 91 طراحی و برگزاری طرح های نوآورانه در آموزش

 91 طراحی و اجرای روش های تدریس نو

 91 طراحی و اجرای برنامه تریتینگ اساتید به روش كالس وارونه

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 اولویت نقاط تهدیدات اولویت بندی شده

 edc 9موازی كاری در حوزه های مختلف معاونت آموزشی با 

 edc 1ناآشنا بودن حوزه های مختلف معاونت آموزشی و وظایف 

 7 بی ثباتی در مدیریت های ارشد دانشگاه

 1 جذب ناكافی اعضاء هیات علمی در تخصص های مختلف

 1 در دانشگاه pub Medپژوهشی -نداشتن مجالت علمی

 1 آشنایی ناكافی مدیریت حوزه های مختلف نسبت شرح وظایف

 3 انگیزه در كارشناسان و كادر آموزشی دانشگاه پایین بودن

 1 تخصص ناكافی منابع به دانشگاه

 1 كم زنگ نمودن  اهمیت نقش مركزتوسعه در افزایش بنیه دفاتر توسعه  

 91 نداشتن ارتباط فعاالنه دفاتر توسعه  دانشکده های و بیمارستان ها با مركز توسعه  

 99 مستقل در دانشکده پزشکی عدم وجود  دفتر توسعه  فعال و  

 91 عدم وجود نگرش مثبت در مسولین دفاتر توسعه  نسبت به فعالیت ها و مباحث آموزش پزشکی  مركز توسعه  دانشگاه  

 97 عدم اگاهی واحدهای مختلف آموزش نسبت به جایگاه مركز توسعه به عنوان اتاق فکر دانشگاه در تصمیم گیری های آموزشی 

 91 ر مستمر و موثر دفاتر توسعه با  مركز توسعهارتباط غی

 91 برداشت ناصحیح واحدهای مختلف و كارشناسان انان نسب به جایگاه مركز توسعه  و فعالیت های اموزش پزشکی به عنوان یك  فعالیت اداری 

 91 هشی دانشکده هاتعامل ناكافی بین كمیته پزوهش در اموزش با كمیته تحقیقات بالینی بیمارستان و كمیته پژو
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 موضوعات استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی

 

 توانمندسازی اساتید)با تاكید بر طرح ترینینگ اساتید(-9

 بالینی و توانمندسازی دانشجویان علوم پایه-1

 فعال سازی كمیته  و زیر كمیته های دانشجویی در توسعه آموزش-7

 استعداد درخشانفعالیت كمیته  -1

 فعالیت كمیته المپاد دانشجویی  -1

 طرح های پژوهش در آموزش -1

 تدوین طرح ها ی توسعه ای در آموزش -3

 نگرش به سمت نو آوری در آموزش وتدوین و اجرای طرح ها ی نوآورانه-1

 توسعه آموزش روش های فعال تدریس -1

 توسعه روش های ارزیابی مبتنی بر محیط كار-91

 تقای آزمون های آسکی درون دانشگاهیار-99

 توجه به آموزش پاسخگو در ارایه برنامه های درسی-91

 توسعه شاخص های استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای و بیمارستانی--97

 اصالح ساختار مركز توسعه و دفاتر توسعه  -91

 مركز توسعه تعامل مستمر و پویا بین دفاتر توسعه دانشکده ها/بیمارستان ها با -91

 مالی( مركز توسعه-تامین منابع) نیروی انسانی-91

   EDCتالش در جهت حركت به سمت استاندارد های -93

 فویض اختیار وظایف متناسب به دفاتر توسعه بیمارستان و دانشکده ها  به عنوان بازوهای اجرایی مركز توسعهها وت EDOتالش در جهت كمك به استقالل  91

 ت ارتقای كیفی آموزش با توجه به انجام خود ارزیابی)ارزیابی درونی( گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی تالش در جه-91

 نی تالش در جهت ارتقای كیفی آموزش با انتقال تجارب تخصصی با توجه به انجام ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه های آموزشی پایه و بالی -11



 

 

 رایند انجام خودارزیابی برنامه دوره پزشکی عمومی بر اساس استاندارد ها با دانشکده پزشکی همکاری و مشاركت در ف -19

 تالش در راستای افزایش تعامل بین بخشی جهت دستیابی به شاخص های اعتبار بخشی موسسه ای -11

 نیتالش در راستای افزایش تعامل بین بخشی جهت دستیابی به شاخص های اعتبار بخشی بیمارستا-17

 تالش در راستای افزایش تعامل بین بخشی جهت دستیابی به استاندارد های فرایند های آموزش بالینی در بیارستان های آموزشی -11

 تالش در راستای افزایش تعامل بین بخشی جهت دستیابی به شاخص های آموزش پاسخگو -11

 ز سنجش و ارزیابی فراگیران تالش در راستای افزایش تعامل بین بخشی جهت راه اندازی مرك-11

 تالش در راستای افزایش تعامل بین بخشی جهت ارتقای آزمونهای درون دانشگاهی -13

 تالش در راستای آماده سازی دانشجویان بالینی پزشکی جهت كسب رتبه بهتر در آزمون صالحیت بالینی -11 

 انشجویی در توسعه آموزش و دانشجویان برتر و با استعدادتالش در راستای نهادینه شدن آموزش همتایان با كمك كمیته د -11

 تالش در جهت نهادینه شدن مواجهه زودرس جهت دانشجویان پزشکی و پرستاری با تعامل بین بخشی با دفاتر توسعه  -71

 اهمیت مشاركت در جشنواره شهید مطهری -79

 اهمیت مشاركت در همایش ساالنه اموزش پزشکی كشوری -71

 یت مشاركت در همایش ساالنه مراكز و دفاتر توسعه كشوریاهم  -77

 اهمیت مشاركت دانشجویان عضو كمیته دانشجویی در همایش  اموزش پزشکی جشنواره ایده های نواورانه-71

 برگزاری دوره های فلوشیپ آموزش پزشکی جهت دستیاران-71

 اساتید متقاضی ارتقای مرتبه -ودبرگزاری دوره های فلوشیپ اموزش پزشکی جهت اساتید جدید الور-71

 مشاركت بیشتر اساتید در ارایه آموزش تركیبی یا اموزش مجازی، ارزیابی انالین،  و دوره های آموزش پزشکی  -73

 آموزش مهارت های اساسی به دانشجویان در اسکیل لب- 71

 مركز آموزش همتایان اجرای برنامه توانمند سازی دانشجویان با همکاری گروه های دانشجویی  در -71

 گروه های اجتماعی مجازی–اطالع رسانی در خصوص مفاهیم  اساسی در آموزش پزشکی از طریق گاهنامه مركز - 11

 تعامل بیشتر بین مركز توسعه با مركز آموزش مجازی  -19
 

 



 

 

 

 

 برنامه استراتژیک مرکز توسعه

 ید(توانمندسازی اساتید )طرح ترینینگ اساتموضوع استراتژیک: 

 ارتقاء برنامه توانمند سازی اساتید بر اساس نتایج نیازسنجی و تعیین اولویت ها :اهداف

  استراتژی:

 برگزاری كارگاه ترینینگ اساتید در زمینه روش تدریس در گروه های كوچك به روش كالس وارونه -

 ونهبه روش كالس وار -B.L.ترینینگ اساتید در خصوص روش تدریس-برگزاری كارگاه  

 به روش كالس وارونه -P.Bبرگزاری كارگاه ترینینگ اساتید در خصوص روش تدریس  - 

به روش  Interactive Lectureبرگزاری كارگاه ترینینگ اساتید در خصوص روش سخنرانی تعامل  -

 كالس وارونه

 برگزاری كارگاه آموزشی بازاندیشی، ارزیابی و بازخوردی جهت اساتید -

 از اساتید جهت تحصیل در دوره های آموزش پزشکی تقویت و حمایت -

 
  

 

 

 



 

 

 توانمندسازی دانشجویانموضوع استراتژیک: 

 افزایش استاندارد های آموزشی بالینی  :اهداف

  استراتژی:
 -كنفرانس بخش -بررسی وضعیت موجود فرایندهای آموزشی در حال اجرا در بالین)مانند: ژورنال كالب -

 نگاهی (گذراندن آموزش درما

 بررسی مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و اساتید

 تدوین پرسشنامه ارزیابی وضعیت فرایندهای آموزش بالینی بر اساس استانداردهای بالینی-

 ( به اساتید گزارش صبحگاهی -ژورنال كالب -ارائه بازخورد نتایج فرایندهای آموزش بالینی) راند آموزشی-

 
  

 برنامه عملیاتی و استراتژیک

 توانمند سازی دانشجویان پزشكی علوم پایهموضوع استراتژیک: 

ارتقای بنیه دانشجویان علوم پایه با بهره گیری از توانمندی اساتید و دانشجویان مقاطع باالتر در مركز  :هدف

 آموزش همتایان

  استراتژی:

 سال اخیر علوم پایه 91یه بررسی ترند نمرات علوم پا- -

 اجرای پروژه اقدام پژوهشی به منظور برگزاری كالس های مورد نیاز دانشجویان علوم پایه-

 اجرای پروژه آموزش همتایان توسط دانشجویان علوم پایه عضو كمیته دانشجویی در توسعه آموزش  -

 ا دانشجویان سال پایینارایه مشاوره، جلسات رفع اشکال بین سر گروه های آموزش همتایان ب

  

 



 

 

 

 برنامه عملیاتی و استراتژیک
 

 توانمند سازی دانشجویان علوم پایهموضوع استراتژیک: 

  توسعه تفکر آموزش بالینی با اجرای برنامه مواجهه زودرس و آشنایی دانشجویان پایه با محیط بالینی اهداف:

  استراتژی:
شجویان مقطع علوم پایه توسط مركز مهارت های بالینی در ترم آموزش مهارت های عملی پروسیجرال به دان-

 اول ورود دانشجویان

آموزش مهارت های عملی و پروسیجرال بحران و مهارت های ارتباطی. ارتباط پزشك با بیمار و ارتباط تیم -

 درمان جهت دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی

 نی ماژور در برنامه درس آداب پزشکی از ترم دوم اجرای برنامه بازدید دانشجویان از بخش های بالی -

 اجرای برنامه بازدید دانشجویان از یك راند بالینی  برحسب بخش های ماژور از ترم سوم و چهارم  -

بهره گیری از توانمندی دانشجویان برتر ورودی ها جهت آموزش دیگر دانشجویان به عنوان آموزش همتا به -

 همتا در مقطع علومپایه

اه اندازی كمیته دانشجویی در توسعه آموزش علوم پزشکی و زیر كمیته های وابسته به آن از جمله مركز ر-

 آموزش همتایان دانشجویی در مركز توسعه

اكسترنی در زمینه دانش پزشکی، مدیریت بیمار توسط  -توانمند سازی دانشجویان بالینی مقاطع استیودنتی -

 همتایان
 

 

 

 



 

 

 

 استراتژیک برنامه عملیاتی و

 توانمند سازی دانشجویان علوم پایهموضوع استراتژیک: 

  ارتقای توانمندی بالینی دانشجویان هدف:

  استراتژی:
 برگزاری كالس های آموزش مهارت های پروسیجرال توسط اساتید فعال و عالقمند در ساعات آزاد دانشجویان در بخش -

 ر بیمارستان با همکاری دفاتر توسعه بیمارستان ها برگزاری كالس های عملی به صورت دوره ای د-

 برگزاری كالسهای تقویتی و فوق برنامه كالسهای زبان با همکاری معاونت آموزشی و مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی-

  

 برنامه عملیاتی و استراتژیک

 فعال سازی کمیته های دانشجویی در توسعه آموزشموضوع استراتژیک: 

قای بنیه دانشجویان درجنبه های مختلف توانمندی های مورد انتظار طبق كوریکولوم پزشکی با استفاده از همکاری ارت: هدف

 دانشجویان عضو كمیته و عالقمند

  استراتژی:
 تعیین دبیر كمیته دانشجویی در توسعه آموزش با انجام انتخابات دانشجویی -

 وتوسعه آموزش پزشکیایجاد ساختار كمیته مركزی در مركز مطالعات -

 فعالیت زیر كمیته های وابسته  با مشاركت دانشجویان رشته های مختلف-

 تدوین اهداف و برنامه های كمیته دانشجویی در توسعه آموزش-

 فعال نگه داشتن مركز آموزش همتایان -

 ان همکار یا عضو كمیتهآماده نمودن دانشجویان مقطع علوم پایه با برگزاری كالسهای فوق برنامه توسط دانشجوی-

 مشاركت دانشجویان عضو كمیته یا همکار در كمیته در كنگره و همایشهای مرتبط-



 

 

 انجام نیازسنجی از دانشجویان جهت برنامه ریزی كارگاههای مورد نیاز-

مهارت برقراری -ی بالینیمهارتها-حمایت از كمیته دانشجویی در راستای تقویت توانمندی ها)مهارتهای برقراری ارتباط با تیم درمان-

 استدالل بالینی و...( با برگزاری كارگاه و دورههای مرتبط-تعهد حرفه ای-مراقبت بیمار از جنبه تشخیصی، درمانی و بازتوانی
 

 

  

 توسعه طرح های پژوهش در آموزشموضوع استراتژیک: 

 پژوهش در آموزشایجاد انگیزه در اساتید و دانشجویان در راستاس تدوین طرح های  اهداف:

 ستراتژی: ا

 پر رنگ شدن امتیاز طرح پژوهش در آموزش در ترفیع ساالنه-

 تعامل مركز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی با اساتید گروه های مختلف در راستای تدوین طرح های پژوهش در آموزش-

 آشنایی اساتید با جنبه های مختلف پژوهش در آموزش-

 ن با طرح های پژوهش در آموزش آشنایی و ترغیب دانشجویا-

 تدوین تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت انجام طرح های مشترک بین دانشگاهی یا دریافت مکشاوره

 ترغیب مسئولین بسته های طرح تحول در آموزش نسبت به اهمیت نگارش طرح های پژوهش در آموزش-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ش پژوهیفعالیت های دانموضوع استراتژیک: 

 افزایش فعالیت های دانش پژوهی آموزشی اهداف:

 استراتژی: 
آشنایی اعضای هیات علمی با تدوین طرح های نوآورانه در آموزش از طریق برگزاری كارگاه و ارائه مشاوره توسط  -

 مركز مطالعات و توسعه

 حمایت مالی از طرح های نوآرانه در آموزش -

چگونگی ثبت طرح های نوآورانه در سامانه ثبت فعالیتهای نوآورانه در وزارت ارائه مشاوره به اساتید در خصوص  -

 بهداشت توسط مركز مطالعات وتوسعه

 حمایت از اساتید درخصوص انجام مداخالت هدفمند و دارای معیارهای گالسیك در آموزش به منظور ارتقای آموزش -

 آشنایی اساتید با شیوه نامه فعالیت های دانش پژوهی -

 براهمیت انجام فعالیت های دانش پژوهی در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمیتاكید  -

 آشنایی اساتید با سامانه نصر به منظور دریافت گرنت جهت طرح های نوآورانه در آموزش -

 آشنایی اساتید با جشنواره ساالنه شهید مطهری درخصوص ارائه طرح های نوآورانه در آموزش -

 ی دانشگاه با مركز مطالعات و توسعه تعامل اعضای كمیته دانش پژوه -

 تعامل اعضای كمیته دانش پژوهی دانشگاه با كمیته ارتقای دانشگاه -
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه عملیاتی و استراتژیک

  روش های تدریس ترکیبی موضوع استراتژیک:

 توسعه روش های تدریس ترکیبی هدف:

  استراتژی:
 درس باحمایت مركز آموزش های مجازی استفاده از روش نوین تركیبی در كالس های -

 مدیران گروه های علوم پایه و بالینی-دفاتر توسعه–تعامل مركز آموزش های مجازی و مركز مطالعات وتوسعه -

 برگزاری كارگاه در خصوص روشهای آموزش تركیبی با حمایت مركز آموزش های مجازی-

 باحمایت مركز آموزش های مجازیحمایت از اساتید درخصوص چگونگی تولید محتوای مجازی -

 اهمیت استفاده از روش های تدریس تركیبی در ترفیع ساالنه اساتید با مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و كمیته ترفیع-

 معرفی سامانه نوید جهت بارگذاری فعالیت های انجام شده باحمایت مركز آموزش های مجازی -

 
 

 بتنی بر بالینیروش های ارزیابی مموضوع استراتژیک: 

 توسعه روش های ارزیابی مبتنی برمحیط بالینی باهدف ارائه بازخورد هدف:

  :استراتژی

 از طریق برگزاری كارگاه های آموزشی Mini-cex ,DOPSآموزش روش های ارزیابی مبتنی بر محیط كار مانند : -

 وهشی یا پایان نامه دانشجوییبرگزاری پروژه های ارزیابی مبتنی بر محیط كار در قالب طرح های پژ-

 اهمیت اجرای ارزیابی داپس و مینی سی ایکس جهت ارائه بازخورد به دانشجویان در محیط بالین -

نهادینه شدن روشهای ارزیابی داپس و مینی سی ایکس در سیستم ارزیابی از توانمندی دانشجویان از محیط كار با حمایت -

 مدیران و اساتید بالینی

 های ارزیابی داپس و مینی سی ایکس درپایان دوره های بالینی دانشجویان پزشکی توسط اساتید گروهاجرای روش-

 



 

 

 

 روش های ارزیابی مبتنی بر محیط شبیه سازی با استفاده از اسكیل لبموضوع استراتژیک: 

مهارتهای مورد نیاز ابی ارزی توسعه روش های ارزیابی مبتنی بر محیط شبیه سازی با استفاده از اسكیل لب جهت  هدف:

 دانشجویان بالینی
 

  استراتژی:

از طریق برگزاری كارگاه های آموزشی با همکاری كلیه اساتید و مركز مطالعات و آشنایی اساتید بالینی با اجرای یك آزمون آسکی استاندارد -

 توسعه

 الژ با حمایت معاونت آموزشی دانشگاهتقویت مراكز مهارتهای بالینی در بیمارستان ها از نظر فضا و امکانات، مو-

 استفاده از اساتید عالقمند جهت آموزش مهارتها در مركز مهارتهای بالینی بیمارستان ها و دانشکده -

 اكسترنی و اینترنی جهت دانشجویان بالینی-برگزاری كالسهای آموزش مهارتهای مورد نیاز برحسب دوره های استیودنتی-

 در حوزه های مختلف توانمندیتوانمندشدن دانشجویان -

 سال اجرا گردیده است(1برگزاری آزمون آسکی آمادگی توسط مركز مطالعات وتوسعه یکبار درسال)تاكنون -

 برگزاری پروژه های ارزیابی مبتنی بر آسکی در قالب طرح های پژوهشی یا پایان نامه دانشجویی-

 نشجویان و اساتید طراح سواالت ایستگاه در محیط بالین اهمیت اجرای ارزیابی آسکی جهت ارائه بازخورد به دا-

 نهادینه شدن روش ارزیابی آسکی در سیستم ارزیابی از توانمندی دانشجویان با اجرای آن در پایان دوره های آموزش بالینی-

 برگزاری آزمون آسکی آمادگی  قبل از آزمون صالحیت بالینی كشوری-

 كشوری با خریداری موالژهای مختلف و حمایت و آموزش به بیمارنماآمادگی دانشگاه جهت آزمون آسکی -

 آشنایی دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی با آزمون آسکی در مركز مهارت های بالینی-

 امکان برگزاری آزمون آنالین آسکی دستیاری-

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 برگزاری دوره های فلوشیپ آموزش پزشكی جهت دستیاران: موضوع استراتژیک

 ارتقای سطح دوره آموزشی پزشكی ویژه دستیاران متناسب با نیازهای آموزشی آنان  هدف:

 : استراتژی

 بررسی نیاز های آموزشی دستیاران از طریق هماهنگی مركز توسعه با مدیر گروه و اساتید گروه های آموزشی ذیربط

 اساتید همکار با مركز توسعهبرگزاری كارگاه دوره آموزش پزشکی با همکاری اساتید گروه ذیربط و سایر  

 تعامل بین بخشی مركز توسعه با گروه های آموزشی اطفال و بیهوشی جهت مشاركت در برگزاری كارگاه 

 تعامل با اساتید علوم پایه و بالینی سایر گروه های آموزشی جهت مشاركت در برگزاری كارگاه 

 ت مشاركت در برگزاری كارگاهتعامل با معاونت پژوهشی دانشگاه و مسول پزشکی قانونی جه

 ارزشیابی كارگاه های برگزار شده از دیدگاه مشاركت كنندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 موضوع استراتژیک: ارتقای رتبه دانشجویان مشارکت کننده در آزمون های صالحیت بالینی کشوری 

 ارتقای توانمندی دانشجویان اینترن با برگزاری آزمون آمادگی آسكی ا:  هدف

 اتژی یا راه رسیدن به هدف یا تحقق اهداف:استر
 اكسترنی و اینترنی جهت دانشجویان بالینی-برگزاری كالسهای آموزش مهارتهای مورد نیاز برحسب دوره های استیودنتی

 توانمندشدن دانشجویان در حوزه های مختلف توانمندی-

 اجرا شده است( 13و  11طی دو سال 1ل)تاكنون دو مرتبه برگزاری آزمون آسکی آمادگی توسط مركز مطالعات وتوسعه یکبار درسا-

 تجزیه و تحلیل آزمون های برگزار شده اسکی كشوری و آسکی امادگی بر حسب هر ایستگاه 

 ارایه نتایج تجزیه و تحلیل ایستگاهها به مدیران گروه های آموزش بالینی 

 تایج بازنگری طرح دوره های بالینی توسط اساتید گروه ها  برحسب ن 

 ارایه بازخورد به دانشجویان مشاركت كننده در آزمون ها 

 برگزاری كارگاه های توانمند سازی دانشجویان بر حسب نیازهای و نتایج تجزیه و تحلیل  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 موضوع استراتژیک :نگرش  به سمت نو آوری در آموزش وتدوین و اجرای طرح ها ی نوآورانه

 

 رح هی نوآورانه آموزشی  مصوب در کمیته پژوهش در آموزش مرکز توسعههدف : افزایش تعداد ط

 استراتژی: 
 آشنایی اساتید با نگارش طرح های نوآورانه با برگزاری كارگاه 

 ارایه مشاوره به اساتید جهت نوشتن طرح های مذكور 

 اعالم  نیا زهای آموزشی و اولویت های پژوهشی و طر ح های توسعه ای   

 لمی و عملی از مجری طرح حمایت ع 

 آشنایی اساتید از امتیازات طرح نوآورانه در روند ارتقای مرتبه با برگزاری كارگاه

 ( جهت بارگزاری طرح های نوآورانهMeded. Behdashat. irاشنایی ساتید با سایت ) 

 تعامل با مركز نصر جهت ثبت طرح های نوآورانه  ایجاد فرصت

 ه شهید مطهری جهت برخورداری از امتیازات طرح های نوآروانه آشنایی اساتید با جشنوار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه عملیاتی و استراتژیک

  استانداردهای اعتبار بخشی موضوع استراتژیک:

 توسعه استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای و بیمارستان و برنامه دوره پزشكی عمومی اهداف:

  استراتژی:

فرصت و -ضعف-بخش های بالینی ماژور و مینور و علوم پایه به منظور تحلیل وضعیت موجود)تعیین نقاط قوت انجام ارزیابی درونی-

 تهدیدها( از دیدگاه اساتید هرگروه براساس شاخص های استانداردهای اعتباربخشی

شگاهی و خارج از گروه براساس شاخص های انجام ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه های علوم پایه و بالینی ازدیدگاه اساتید درون دان-

 استانداردهای اعتباربخشی

دانشجویان و مسئولین و...( در خصوص اهمیت دستیابی به شاخص های استاندارد موسسه ، -اطالع رسانی و آموزش كلیه ذینفعان )اساتید-

 بیمارستان و برنامه دوره پزشکی عمومی به سمت یك دانشگاه استاندارد
 اهکارهای رفع نقاط ضعفو تهدیدها توسط مسئولین ارشد دانشگاهحمایت از ر-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 برنامه عملیاتی و استراتژیک

 

 دفاتر توسعه در دانشگاهموضوع استراتژیک: 

 تقویت ساختار دفاتر توسعه اهداف:

  استراتژی:

 توسعه فضای فیزیکی دفاتر توسعه در دانشکده ها و بیمارستان ها -

 ات دفاتر توسعه در دانشکده ها و بیمارستان هاتوسعه تجهیز-

 جذب نیروی فعال)كارشناسان( جهت دفاتر توسعه-

 برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با اهداف دفاتر توسعه-

 تعیین شرح وظایف دفاتر توسعه طبق شرح وظایف ارسالی از وزارت متبوع-

 EDCتقویت ساختار ارتباطی دفاتر توسعه با -

 از دفاتر توسعه در راستای تحقق وظایف EDCحمایت -

 EDCنظارت و ارزیابی فعالیت های جاری در -

 بررسی رضایت ارباب رجوع-

 حمایت از راه اندازی سایت دانشکده پزشکی و دفاتر توسعه جهت تعامالت درون دانشگاهی و خارج از دانشگاه-
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 برنامه عملیاتی و استراتژیک

 در بین مراکز و دفاتر توسعه کشور EDOوEDC رتبه موضوع استراتژیک: 

 در بین مراکز و دفاتر توسعه کشور EDOوEDCتالش در راستای ارتقای رتبه  اهداف:

 استراتژی: 

 EDOوEDCتحلیل موفقیت وضعیت موجود -

 برنامه ریزی جهت تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت ها و كاهش ضعف ها و تهدیدات-

 به صورت چند نفر در هسته EDOوEDCفعال و عالقمند به همکاری در كمیته های جذب اساتید -

 دانشجویان(-نیازسنجی از ذینفعان )اساتید-

 برگزاری كارگاه های دوره های آموزشی جهت اساتید-

 ارتقای شاخص های استانداردهای اعتباربخشی-

 اصالح ساختار مركز توسعه و دفاتر توسعه-
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ابع مورد استفاده جهت تدوین برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی :من*** 

 نتایج جلسات بسته طرح تحول مرجعیت علمی تحت سرپرستی معاونت آموزشی دانشگاه .9

 13و11نتایج جلسات ارزیابی درونی گروههای بالینی و علوم پایه طی سال .1

 13شگاهی گروههای علوم پایه طی سالنتایج جلسات ارزیابی بیرونی درون دان .7

 نتایج جلسات گروه های مختلف با ریاست دانشگاه و معاونت آموزشی درخصوص مسائل و مشکالت آموزشی  .1

 نتایج جلسات شورای آموزشی دانشگاه .1

 براساس ماموریتهای ویژه كالن منطقه .1

 9111براساس اسناد باالدستی .سند .3

 لی از وزارتخانهبراساس برنامه عملیاتی دانشگاهی ارسا .1

 شرح مظایف مراكز توسعه ارسالی از وزارتخانه .1

آموزش مجازی و بسته –توسعه راهبردها -زیرساخت-مرجعیت علمی-دانشگاه های هزاره سوم-آموزش پاسخگو-شاخص های بسته های نظام ارزیابی آزمون .91

 طرح تحول اعتباربخشی 

 وتوسعه آموزشی دانشگاه طی سالهای قبل  استفاده از برنامه استراتژیك و عملیاتی مركز مطالعات .99

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 طول دوره مدیریتی EDCکارشناسان EDCاعضای هیئت علمی همکار در   EDCمعاون   EDCنام مدیر    سال فعالیت ردیف

خانم سرکار  1831-1831 -1

 دکترمیترا امینی 

 چهار سال سرکارخانم فرهمند جو  سرکارخانم نجفی پور سرکارخانم صدیقه نجفی پور 

جناب آقای دکتر   1831 -2

 علیرضا یوسفی

سرکارخانم  -سرکارخانم دکتر تابش  سرکارخانم نجفی پور  سرکارخانم صدیقه نجفی پور 

 سرکارخانم دکتر پوردست-فرهمندجو

 یک سال 

سرکار خانم نجفی   1861-1839 -8

 پور

-سرکارخانم معتمد -سرکار خانم فرهمندجو سرکارخانم خانم افسانه رنجبر   ---

سرکارخانم رحیم -سرکار خانم کرم زاده

 جناب آقای روغنی-خانلی

 پنج سال و نیم 

جناب آقای عباس  1861-1868  -1

 احمدی وسمه جانی

-سرکارخانم کرم زاده-سرکارخانم فرهمندجو ضو کمیته هااعضای هیئت علمی ع سرکارخانم کرم زاده

 سرکارخانم زاهدی -سرکار خانم صباغی

 یکسال و نیم 

سرکارخانم دکتر  1868-1869 -1 

 مصلی نژاد

 -سرکار خانم کرم زاده-سرکارخانم فرهمندجو اعضای هیئت علمی عضو کمیته ها سرکارخانم کرم زاده

 -غیسرکارخانم صبا -سرکارخانم زاهدی 

 سرکارخانم احسانیان

 دوسال ونیم 

 1869خرداد سال   -9

 (1863تاکنون )

سرکار خانم دکتر 

 نجفی پور

-سرکارخانم کرم زاده-سرکارخانم فرهمندجو  اعضای هیئت علمی عضو کمیته ها  جناب آقای دکتر هاشمی طیر  

سرکار -سرکارخانم مهربان-سرکارخانم صباغی

 خانم احسانیان

 سه سال

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  EDC- 96-98جدول کالن برنامه عملیاتی 
 skill labاز طریق آموزش مهارت های پایه  در   دانشکده پزشکی هدف : ارتقای  مهارت های بالینی دانشجویان

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

آموزش مهارت های پایه به  1

 دانشجویان درس سمیولوژی

 

 

 

 IVوIM،ID،SQ )تزریقات

 (ABG خونگیری و برقراری سرم 

اطالع رسانی  و هماهنگی  -اعالم امادگی کارشناس مر کز جهت برگزاری کالس  -

 با گروه هدف)دانشجویان بالینی

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

اماده نمودن موالژهای مناسب

... 

 جرای کالس  و ارزشیابیا -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 صدور گواهی شرکت در کالس -

 

EDC 

 

 کارشناس مرکز )خانم کرم زاده(

 مدرس آموزش مهارت ها -

 اطفال -اساتید بیهوشی -
 

   69سال

آموزش مهارت های پایه به  2

 دانشجویان پزشکی سمیولوژی

 

 

)کنترل عالیم حیاتی، فشارخون ، 

لوله معدی  IMوSQ ،IDت تزریقا

گذاشتن، آموزش احیای قلبی ریوی 

 ساکشن( -انتوباسیون 

اطالع رسانی  و هماهنگی  -اعالم امادگی کارشناس مر کز جهت برگزاری کالس  -

 با گروه هدف)دانشجویان بالینی

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

اماده نمودن موالژهای مناسب

 

 الس  و ارزشیابیاجرای ک -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 صدور گواهی شرکت در کالس -

 

EDC 

 

 کارشناس مرکز )خانم کرم زاده(

 اطفال -اساتید بیهوشی -
 

 69سال

 

 

 

 69سال

  

 آموزش مهارت های احیای قلبی  3

ریوی وانتوباسیون به اکسترن های 

 skill labبخش بیهوشی در 

 ژیدانشجویان پزشکی سمیولو

 

 

 

 

 

 
 

 اعالم برنامه  توسط متخصص بیهوشی -

 اطالع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف)دانشجویان بالینی

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

اماده نمودن موالژهای مناسب

..... 

 اجرای کالس  و ارزشیابی -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 صدور گواهی شرکت در کالس -

 

EDC 

 

 

 کارشناس مرکز )خانم کرم زاده(

 اطفال -اساتید بیهوشی -
 

 69سال

 

 

 

 69سال

  



 

 

آموزش مهارت های پایه  4

 دانشجویان پزشکی 

 

 

 IVوIM،ID،SQ )تزریقات

کنترل  خونگیری و برقراری سرم 

عالیم حیاتی، لوله معدی گذاشتن، 

 کاتتریزاسیون ادراری(

اطالع رسانی  و هماهنگی  -رگزاری کالس اعالم امادگی کارشناس مر کز جهت ب -

 (با گروه هدف)دانشجویان فیزیو پاتولوژی

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

اماده نمودن موالژهای مناسب

 اجرای کالس  و ارزشیابی -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 صدور گواهی شرکت در کالس -

 

EDC 

 

ه زنان گرو -اساتید گروه بیهوشی

داخلی  -گروه بخش اطفال –

 جراحی
 

   69سال

آموزش مهارت های پایه  5

 skill labدانشجویان بهداشت 

 

،برقراری سرم، IVتزریقات

 ID,SQ,IMخونگیری، تزریقات 

اطالع رسانی  و هماهنگی  -اعالم امادگی کارشناس مر کز جهت برگزاری کالس  -

 با گروه هدف)دانشجویان فیزیو پاتولوژی

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

اماده نمودن موالژهای مناسب

 

 اجرای کالس  و ارزشیابی -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 صدور گواهی شرکت در کالس -

 
EDC 

 اساتید گروه بهداشت 

 )خانم جمالی(

 

   69سال

آموزش مهارت انتوباسیون به  9

 skill labهوشبری  در 

شوك و  DCستگاهکار باد

 انتوباسیون

اطالع رسانی  و هماهنگی  -اعالم امادگی کارشناس مر کز جهت برگزاری کالس  -

 (با گروه هدف)دانشجویان فیزیو پاتولوژی

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

اماده نمودن موالژهای مناسب

 اجرای کالس  و ارزشیابی -

 ابیتجزیه و تحلیل فرم ارزشی -

 صدور گواهی شرکت در کالس -

 

EDC 

 

گروه زنان  -اساتید گروه بیهوشی

داخلی  -گروه بخش اطفال –

 جراحی

 

 69سال

 

 69سال

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هدف: آشنا سازی دانشجویان جدید الورود و مشغول به تحصیل نسبت به آیین نامه استعدادهای درخشان و تسهیالت مربوط به آن                  

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

افزایش آگاهی دانشجویان جدید  9

الورود با دفتر استعدادهای در 

 خشان و تسهیالت مربوط به آن 

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

 آشنا سازی دانشجویان جدید الورود با دفتر استعدادهای درخشان.زمانی به منظور 

در اختیار قرار دادن پمفلتهایی با محتوای اهداف ، تسهیالت و شرایط احراز -2

 استفاده از امتیازات دانشجویان استعدادهای درخشان 

EDC آقای حامدی    

افزایش آگاهی دانشجویان قدیمی  8

مه ها و و جدید در ارتباط باآیین نا

تسهیالت دفتر استعدادهای 

درخشان از طرق مختلف نوشتاری 

 و دیداری

نصب اطالعیه هایی در معرض دید دانشجویان در دانشکده های پزشکی و 

 پرستاری در ارتباط با اهداف و تسهیالت دفتر استعدادهای در خشان

EDC آقای حامدی    

 

 

 گاه ارتقاء فعالیت دفتر استعداد درخشان دانش :هدف

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

فعال کردن دفتر استعدادهای  6

درخشان به صورت سه روز در 

 هفته و تمام وقت

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

 های پزشکی وپرستاری

مسئول و یا کارشناس دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه در دفاتر  حضور-2 

 مربوطه در زمانهای مقرر شده وپاسخگویی به دانشجویان 

EDC آقای حامدی    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اطع باالتردر راستای رسیدن به حد نصاب الزم برای ورود بدون آزمون به مقاستعداد درخشان توانمند سازی دانشجویان  :هدف                  

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

 شناسایی دانشجویان مستعد– 1 11

 

 

 

 

 

 

 

 

. شناسایی  دانشجویان  ممتاز و مستعد از طریق پرونده های موجود استعداد 1

 های درخشان، اداره آموزش و اساتید گروههای مختلف 

. برگزاری نشست با دانشجویان ممتاز و اعالم مفاد آیین نامه استعداد های 2

ون درخشان  و تاکید بر پتانسیل های نهفته این دانشجویان جهت ورود بدون آزم

به مقاطع باالترو اعالم برنامه های دفتر برای کمک به دانشجویان برای احراز حد 

 نصاب های الزم در این مقوله و نیز موفقیت حرفه ای
 

EDC آقای حامدی 

   

برگزاری کارگاه تفکر انتقادی و -2 11

 تفکر خالق

 انتخاب مدرس و هماهنگی با مدرس

 تنظیم قرارداد با مدرس کارگاه-

 ع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف )دانشجویان استعداد درخشان(اطال -

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش ارزیابی ( -

 هماهنگی و نامه نگاری با امور اداری، تدارکات ،امور مالی،کامپیوترو.....-

 تهیه جزوات مربوط به کارگاه-

 اجرای کارگاه و ارزشیابی -

 بیتجزیه و تحلیل فرم ارزشیا -

 تهیه گواهی)گواهی تدریس کارگاه،گواهی شرکت در کارگاه و  -

EDC 
دانشجویان و آقای دکتر 

 موسوی

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 EDCدانشجویان استعداد درخشان و فعال در کمیته های  -هدف:  توانمند سازی دانشجویان عضو کمیته دانشجویی در توسعه آموزش

تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

آموزش زبان خارجی برای  12

دانشجویان عضو کمیته 

دانشجویی با با دانشجویان 

فعال در کمیته های فعال 
EDC 

 انتخاب موسسه  زبان -

 ) جهت تعیین روز و ساعت کالس( -

 ییاطالع رسانی به دانشجو یان استعدادهای درخشان و کمیته  دانشجو

 هماهنگی با امور  آموزش جهت استفاده از کالس -

 حمایت مالی معاونت آموزشی -

 تنظیم قرار داد

 برگزاری کالس  زبان توسط مدرس -

 صدور گواهینامه شرکت در دوره  و موفقیت در کالس -

مدیرمرکز توسعه)خانم نجفی 

 -پور(

 

 مهربان(خانم کارشناس مرکز )

 کارشناس مرکز )خانم فرهمند(

 

اساتید مؤسسه زبان 

 نوید

   69سال

برگزاری کارگاه روش تحقیق  13

 و پروپوزال نویسی

 انتخاب مدرس و هماهنگی با مدرس-

 تنظیم قرارداد با مدرس کارگاه-

ه هدف )دانشجویان استعداد درخشان و اطالع رسانی  و هماهنگی با گرو -

 (edcکمیته دانشجویی و همکاری با 

 (کان،محتوی ،روش ارزیابیی)زمان ،مبرنامه ریز -

 هماهنگی با امور اداری، تدارکات ،امور مالی،کامپیوترو.....

 اجرای کارگاه و ارزشیابی -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 صدور گواهی شرکت در کارگاه -

مدیر مرکز مطالعات و توسعه 

کارشناس خانم  آموزش پزشکی

 صباغیان

   69سال آقای حامدی

 رفتهجستجوی پیش 14

 

 

 

 

 

 

 

 انتخاب مدرس و هماهنگی با مدرس-

اطالع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف)دانشجویان استعداد درخشان و  -

 (EDCدانشجویان فعال در کمیته های 

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش ارزیابی ( -

 هماهنگی با امور اداری، تدارکات ،امور مالی،کامپیوترو.....

 ه و ارزشیابیاجرای کارگا -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 صدور گواهی شرکت در کارگاه -

مدیر مرکز مطالعات و توسعه 

فی آموزش پزشکی)سرکار خانم نج

(پور  

 آقای حامدی

 آقای دکتر موسوی 

  نفر 15 69سال

برگزاری کالس های آموزش  15

 کامپیوتر
 (word- power point) 

 هت برگزاری کالساعالم امادگی کارشناس مر کز ج

 اطالع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف)دانشجویان استعداد درخشان( -

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش ارزیابی ( -

 هماهنگی با امور اداری، تدارکات ،امور مالی،کامپیوترو.....

مدیر مرکز مطالعات و توسعه 

فی آموزش پزشکی)سرکار خانم نج

 پور

خانم کرمزاده 

 )کارشناس (

استاد درس: آقای 

دانشجویان  -حامدی

  نفر 15 69سال



 

 

 اجرای کارگاه و ارزشیابی -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 ر کارگاهصدور گواهی شرکت د -

 عضو کمیته(

برگزاری کارگاه رفرنس  19

 Mendelyنویسی

اطالع رسانی  و  -اعالم امادگی کارشناس مر کز جهت برگزاری کالس 

 با گروه هدف)دانشجویان استعداد درخشان(هماهنگی 

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش ارزیابی ( -

 هماهنگی با امور اداری، تدارکات ،امور مالی،کامپیوترو.....

 اجرای کارگاه و ارزشیابی -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 صدور گواهی شرکت در کارگاه -

مدیر مرکز مطالعات و توسعه 

پزشکی)سرکار خانم نجفی آموزش 

 پور(

 -کارشناس مرکز

 سرکار خانم کرمزاده(

  نفر 21 69سال

کارگاه تفسیر آزمایشات  19

 اختالالت اسید و باز -خونی

اطالع رسانی  و  -اعالم امادگی کارشناس مر کز جهت برگزاری کالس 

 هماهنگی با گروه هدف)دانشجویان استعداد درخشان(

 ان،محتوی ،روش ارزیابی (برنامه ریزی)زمان ،مک -

 هماهنگی با امور اداری، تدارکات ،امور مالی،کامپیوترو.....

 اجرای کارگاه و ارزشیابی -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 صدور گواهی شرکت در کارگاه -

مدیر مرکز مطالعات و توسعه 

آموزش پزشکی)سرکار خانم نجفی 

 پور(

  نفر 21 69سال دکتر هاشمی

اه تفسیر آزمایشات کارگ 18

 اختالالت اسید و باز -خونی

اطالع رسانی  و  -اعالم امادگی کارشناس مر کز جهت برگزاری کالس 

 هماهنگی با گروه هدف)دانشجویان استعداد درخشان(

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش ارزیابی ( -

 هماهنگی با امور اداری، تدارکات ،امور مالی،کامپیوترو.....

 اجرای کارگاه و ارزشیابی -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 صدور گواهی شرکت در کارگاه -

مدیر مرکز مطالعات و توسعه 

آموزش پزشکی)سرکار خانم نجفی 

 پور(

  نفر41 69سال آقای حامدی

برگزاری کارگاه پرپوزال  16

 نویسی

 همکار در گروه المپیاد انتخاب مدرس و هماهنگی با مدرس-

 (المپیادیع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف )دانشجویان اطال -

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش ارزیابی ( -

 هماهنگی با امور اداری، تدارکات ،امور مالی،کامپیوترو.....

 اجرای کارگاه و ارزشیابی -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 صدور گواهی شرکت در کارگاه -

و توسعه مدیر مرکز مطالعات 

آموزش پزشکی)سرکار خانم نجفی 

 پور(

 آقای حامدی 

عضو هیئت علمی 

)مسئول استعداد 

 درخشان(

  نفر 31 69سال

 

 



 

 

 هدف: ارتقا استعدادهای درخشان در زمینه پژوهشی
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

اه نقد و بررسی برگزاری کارگ 21

 پروپوزالها ی تحقیقاتی

برگزاری کارگاه نقد و بررسی پروپوزالها ی تحقیقاتی و ارائه تکلیف نوشتن -1

 طرح تحقیقاتی در یک فرصت یک ماهه به دانشجویان

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

مدیر مرکز 

مطالعات و 

توسعه آموزش 

پزشکی)سرکار 

 جفی پور(خانم ن

 مسئول دفتر استعداد درخشان

 آقای حامدی

   

 

 کت کننده در کالس های المپیادرمشا المپیادی دانشجویانهدف : ارتقای سطح توانمندی 

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

 ع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف)دانشجویان المپیادی در گروه واتساپ(اطال - برگزاری کارگاه مدیریت زمان  21

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش ارزیابی ( -

 هماهنگی با امور اداری، تدارکات ،امور مالی،کامپیوترو.....

 اجرای کارگاه و ارزشیابی -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 صدور گواهی شرکت در کارگاه -

مرکز  مدیر

مطالعات و 

توسعه آموزش 

پزشکی)سرکار 

 خانم نجفی پور(

 خانم دکتر مصلی نژاد 

عضو هیئت علمی همکار در 

 گروه المپیاد

  نفر 21 69سال

 اعالم آمادگی کارشناس مرکز جهت تدریس - کارگاه آموزش پزشکی 22

 پ(المپیادی در گروه واتسااطالع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف)دانشجویان  -

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش ارزیابی ( -

 هماهنگی با امور اداری، تدارکات ،امور مالی،کامپیوترو.....

 اجرای کارگاه و ارزشیابی -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

 صدور گواهی شرکت در کارگاه -

EDC  خانم دکتر نجفی پور مدیرedc نفر 41 69سال  

 مادگی برگزاری کالسهای آ 23

در حیطه علوم پایه و کارگاه های 

 بطمرت

 برگزاری کالسها در ارتباط با موضوع المپیاد  در حیطه علوم پایه -1

 برگزاری کالسهای در ارتباط با نحوه برگزاری آزمون المپیاد-2

 متناسب با موضوع المپیاد برگزاری کالس مرتبط-3

 ط با حیطه المپیادمرتب concept mapکارگاه عملی )نقشه مفهومی(  -4

معاونت اموزشی 

دکتر  )جناب آقای

 (روستازاده

مدیر مرکز 

توسعه )سرکار  

 خانم نجفی پور (

   69سال edcخانم دکتر نجفی پور مدیر 



 

 

 برگزاری کالسها در ارتباط با موضوع المپیاد  در حیطه علوم پایه -1 کارگاه تفکر علمی در علوم پایه 24

 تباط با نحوه برگزاری آزمون المپیادبرگزاری کالسهای در ار-2

 متناسب با موضوع المپیاد برگزاری کالس مرتبط-3

 مرتبط با حیطه المپیاد concept mapکارگاه عملی )نقشه مفهومی(  -4

EDC دکتر علیپور -دکتر جوشقانی- 

 آقای حامدی -دکترموسوی

  نفر31 69سال

 برگزاری کالسهای آمادگی  25

 م سالمت در حیطه  مدیریت نظا

 برگزاری کالسها در ارتباط با موضوع المپیاد  در حیطه بالینی-1

 برگزاری کالسهای در ارتباط با نحوه برگزاری آزمون المپیاد-2

 برگزاری کارگاه متناسب با موضوع-3

معاونت اموزشی 

)جناب آقای دکتر 

 روستازاده(

مدیر مرکز 

توسعه )سرکار  

 خانم نجفی پور (

   69ل سا دکتر کوهپیما

 برگزاری کالسها در ارتباط با موضوع المپیاد  در حیطه بالینی-1 کارگاه مدیریت نظام سالمت 29

 برگزاری کالسهای در ارتباط با نحوه برگزاری آزمون المپیاد-2

 برگزاری کارگاه متناسب با موضوع-3

EDC نفر 12 69سال  دکتر کوهپیما  

 ها در ارتباط با موضوع المپیاد  در حیطه بالینیبرگزاری کالس-1 کارگاه فلسفه پزشکی 29

 برگزاری کالسهای در ارتباط با نحوه برگزاری آزمون المپیاد-2

 برگزاری کارگاه متناسب با موضوع-3

EDC استاد دعوتی  -آقای تفویضی

 از تهران

  نفر 25 69سال

 ر حیطه بالینیبرگزاری کالسها در ارتباط با موضوع المپیاد  د-1 کارگاه کارآفرینی 28

 برگزاری کالسهای در ارتباط با نحوه برگزاری آزمون المپیاد-2

 برگزاری کارگاه متناسب با موضوع-3

EDC خانم دکتر  -دکتر موسومی

 مصلی نژاد

  نفر 31 69سال 

 برگزاری کالسهای آمادگی  26

 در حیطه  بالینی 

 الینیبرگزاری کالسها در ارتباط با موضوع المپیاد  در حیطه ب-1

 برگزاری کالسهای در ارتباط با نحوه برگزاری آزمون المپیاد-2

 Key feature (KF)برگزاری کالس در خصوص سؤاالت -3

 آسکی -سناریو نویسی  -4
 

 

معاونت اموزشی 

)جناب آقای دکتر 

 (روستازاده

مدیر مرکز 

توسعه )سرکار  

 خانم نجفی پور (

    رئوفیدکتر 

 

 

 

 

 



 

 

 68الی  69دانشجویان رشته های مختلف در تمامی حیطه های المپیاد کشوری سال های  هدف : افزایش مشارکت

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

فعال نمودن کمیته المپیاد با  31

همکاری کمیته استعداد درخشان و 

 EDCاساتید علوم پایه و بالینی در 

 

 تشکیل جلسات با حضور اساتید مربوط به حیطه های المپیاد -1

 اعالم  نحوه برگزاری المپیاد در جلسات مربوطه  -2

 

معاونت اموزشی 

)جناب آقای دکتر 

 ( روستازاده

مدیر مرکز 

توسعه )سرکار  

 خانم نجفی پور (

دکتر موسوی  -دکتر علیپور

 )المپیاد علوم پایه (

 دکتر موسوی )کارآفرینی(

تر لیلی مصلی نژاد دک

 )کارآفرینی(

 دکتر جوشقانی )علوم پایه(

دکتر کوهپیما )مدیریت نظام 

 سالمت(

 دکتر حامدی )علوم پایه(

دکتر نجفی پور )آموزش 

 پزشکی(

 دکرت حق بین )بالینی(

 دکتر رئوفی )بالینی(

 کارشناس –خانم کرمزاده 

 

   68-69سال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ته های مختلف در تمامی حیطه های المپیاد کشوریهدف : افزایش مشارکت دانشجویان رش

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

تعیین دانشجویان اطالع رسانی و  31

 واجد شرایط 

 گرفتن اسامی دانشجویان واجد شرایط از خدمات آموزشی-1

 واجد شرایط جهت ثبت نام اعالم  اسامی دانشجویان -2

 کاغذیبه صورت همچنین و  EDCاز طریق سایت ثبت نام از دانشجویان -3

معاونت اموزشی 

)جناب آقای دکتر 

 ( روستازاده

مدیر مرکز 

توسعه )سرکار  

 خانم نجفی پور (

دکتر موسوی  -دکتر علیپور

 )المپیاد علوم پایه (

 دکتر موسوی )کارآفرینی(

 دکتر لیلی مصلی نژاد

 )کارآفرینی(

 دکتر جوشقانی )علوم پایه(

دکتر کوهپیما )مدیریت نظام 

 سالمت(

 دکتر حامدی )علوم پایه(

دکتر نجفی پور )آموزش 

 پزشکی(

 دکرت حق بین )بالینی(

 دکتر رئوفی )بالینی(

 کارشناس –خانم کرمزاده 

   68-69سال

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 تمامی حیطه های المپیاد کشوری هدف : افزایش مشارکت دانشجویان رشته های مختلف در 

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

طراحی سئوال و برگزاری آزمون  32

 درون دانشگاهی 

  

 برگزاری جلسات با اساتید هیئت علمی جهت نحوه طراحی سئوا ل -1

  جمع آوری سئواالت و برگزاری آزمون -2

 تصحیح آزمون و اعالم نتایج آزمون درون دانشگاهی  -3

  

معاونت اموزشی 

)جناب آقای دکتر 

 ( روستازاده

مدیر مرکز 

توسعه )سرکار  

 خانم نجفی پور (

دکتر موسوی  -دکتر علیپور

 )المپیاد علوم پایه (

 دکتر موسوی )کارآفرینی(

دکتر لیلی مصلی نژاد 

 )کارآفرینی(

 (دکتر جوشقانی )علوم پایه

دکتر کوهپیما )مدیریت نظام 

 سالمت(

 دکتر حامدی )علوم پایه(

دکتر نجفی پور )آموزش 

 پزشکی(

 دکرت حق بین )بالینی(

 دکتر رئوفی )بالینی(

 کارشناس –خانم کرمزاده 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ی زبان دانشجوییبا مرکز توسعه از طریق راه اندازی کالس ها و همکار EDCهدف : افزایش همکاری دانشجویان عضو کمیته 

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

راه اندازی زیر کمیته آموزش  33

زبان در کمیته دانشجوی در 

 توسعه آموزش

فراخوان جذب دانشجویانی و مدرسین که مدرك  معتبر زبان  -1

 داشتند .

 اضیان از مؤسسه نوید انتخاب مدرس از بین متق -2

 تشکیل گروه اطالع رسانی در واتساپ  -3

سرکار  خانم نجفی پور )مدیر 

EDC) 

  صباغیسرکار خانم 

)کارشناس 

 مرکزتوسعه (

   

برگزاری کالسهای زبان  34

 جهت دانشجویان 

 آزمون سطح بندی جهت دانشجویان  -1

 تقسیم بندی دانشجویان براساس سطح بندی  -2

 سطح دو هفته در روز در  2در  جلسه برگزارری کالس چهار -3

سرکار  خانم نجفی پور )مدیر 

EDC) 

  صباغیسرکار خانم 

)کارشناس 

 مرکزتوسعه (

آقای فسایی از 

 مؤسسه نوید

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هدف : توسعه فعالیت کمیته دانشجویی درتوسعه آموزش

 
اد شرکت تعد تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

طراحی برنامه های کمیته  35

دانشجویی در توسعه 

آموزش توسط دبیر کمیته و 

اعضای کمیته ی آن 

 (دانشجویان)

 

 

 شیوه نامه دانشگاهی -

 تعریف زیر کمیته ها -

 نیازسنجی از دانشجویان جهت کالس و کارگاه ها -

 مدیرمرکز توسعه)خانم نجفی پور(

 

 

دبیر کمیته 

ی در توسعه دانشجوی

آموزش )آقای رجب 

پور( دانشجوی 

 65پزشکی 

   

تدوین شرح فعالیت سه  39

کمیته ، زیر کمیته  و کنگره، 

 کارگاه هاسمینار ،

 

 

 هماهنگی با اعضا جهت برگزاری جلسه -

 اطالع رسانی -

 بررسی نظرات اعضای کمیته دانشجویی -

 تهیه فرایند کمیته توسط اعضای کمیته -

 ای کمیتهو اعضEDCتعامل مدیر  -

 اعالم نیاز پژوهش درآموزش به دانشجویان -

 تشویق دانشجویان به نوشتن طرح تحقیقلتی -

 مدیرمرکز توسعه)خانم نجفی پور(

 

 

دبیر کمیته 

دانشجویی در توسعه 

آموزش )آقای رجب 

پور( دانشجوی 

 65پزشکی 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

زش همتایان توسط دانشجویان به عنوان یکی از زیر کمیته های، کمیته ی ارتقاء سطح علمی و توانمندی دانشجویان با اجرای برنامه آمو هدف:

 دانشجویی درتوسعه آموزش
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

راه اندازه مرکز آموزش  39

همتایان جهت آموزش و 

ارائه مشاوره دانشجوی سال 

انشجویان باال به د

 جدیدالورود و سال باالتر

 کمیته آموز همتایان در کمیته دانشجویی در توسعه آموزشتعریف زیر  -1

 معین کردن فرد مسئول از بین یکی از دانشجویان برتر علوم پایه-2

شکل گیری کمیته آموزش همتایان با همکاری دانشجویان  -3

 EDCبه عنوان سرگروه در  69و65و64پزشکی

 هسطح مقدماتی و پیشرفت 2اهداف آموزش همتایان در تدوین -4

مدیریت مرکز توسعه )دکتر نجفی 

 پور(

 دانشجویان پزشکی 

دبیر کیمته 

دانشجویی )آقای 

 رجب پور(، نیما دادگر

   

 

 ر کمیته های آنهدف: ارتقاء توانمندیهای فردی و اجتماعی دانشجویان با راه اندازی کمیته دانشجویی در توسعه آموزش و شکل گیری زی
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

توانمند سازی دانشجویان در  38

 حیطه های فردی و اجتماعی

فعال در کمیته دانشجویی در توسعه آموزش در مشارکت دانشجویان -1

 تشکیل زیر کمیته های دانشجویی

تباط و تعامل با کمیته ها و مجموعه های دانشجویی در سطح ایجاد ار-2

 دانشگاه

تدوین شیوه نامه دانشگاهی کمیته دانشجویی در توسعه آموزش در تعریف -3

 زیرکمیته های آن

 مدیریت مرکز توسعه 

 )دکتر نجفی پور(

دانشجویان عضو 

 کمیته دانشجویی

   

ارتقا بنیه علمی دانشجویان  36

کاری علوم پایه با هم

دانشجویان مرکز همتایان و 

 ارائه مشاوره و راهنمایی

نفر از دانشجوهای برتر جهت ورودی  5معرفی مرکز آموزش همتایان توسط  -

 69و بهمن 69مهرم 

نفره و تحت سرپرستی یک  8تقسیم بندی دانشجویان در گروه های  -

 دانشجوی سال باالتر

 یق واتساپ و حضوریتعامل دانشجویان در گروه با سرگروه از طر -

 ارائه مشاوره و راهنمایی در زمینه نحوه مطالعه و درس خواندن آزمون -

 پیگیری فرایند آموزش دانشجویان توسط سرگروه ها-

 جهت بررسی و اجرای این برنامه EDCگزارش پایان ترم به مدیریت  -

 برگزاری کالس های رفع مشکل -

 مدیریت مرکز توسعه

 )دکتر نجفی پور( 

نشجویان عضو دا

 کمیته دانشجویی

   



 

 

 هدف : ارتقاء مشارکت دانشجویان عضو کمیته دانشجویی در توسعه آموزش در کنگره های داخلی و خارجی آموزش پزشکی

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

ی مشارکت در کنگره ها 41

 کیآموزش پزش

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

 کنگره ها

 مشارکت دانشجویان در برپایی همایشها و کنگره های دانشگاه-2

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

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

 دیریت مرکز توسعهم

 )دکتر نجفی پور( 

کمیته های 

 دانشجویی

   

مشارکت و همکاری  41

دانشجویان عضو در برگزاری 

کنگره اخالق پزشکی 

 دانشگاه جهرم

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

 کنگره ها

 نشگاهمشارکت دانشجویان در برپایی همایشها و کنگره های دا-2

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

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

 مدیریت مرکز توسعه

 )دکتر نجفی پور( 

کمیته های 

 دانشجویی

   

مشارکت و همکاری  42

دانشجویان عضو کمیته 

همایش استارت آپ های 

 آموزش پزشکی

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

 کنگره ها

 مشارکت دانشجویان در برپایی همایشها و کنگره های دانشگاه-2

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

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

 ریت مرکز توسعهمدی

 )دکتر نجفی پور( 

کمیته های 

 دانشجویی

   

مشارکت دانشجویان در  43

برنامه تابستان آموزش 

فلسفه پزشکی و اخالق 

 پزشکی قم

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

 کنگره ها

 همشارکت دانشجویان در برپایی همایشها و کنگره های دانشگا-2

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

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

 مدیریت مرکز توسعه

 )دکتر نجفی پور( 

کمیته های 

 دانشجویی

   

کنگره ارتقا سالمت کودکان  44

در کالن منطقه یک 

)مازندران( در مدرسه 

ارتقاء سالمت تابستانی 

کودکان در کالن منطقه یک و 

 در دانشگاه مازندران

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

 کنگره ها

 مشارکت دانشجویان در برپایی همایشها و کنگره های دانشگاه-2

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

 ت از پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی کاربردی دانشجویانحمای-3

 مدیریت مرکز توسعه

 )دکتر نجفی پور( 

کمیته های 

 دانشجویی

   



 

 

مدرسه تابستان فلسفه  45

پزشکی و اخالق پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی قم

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

 کنگره ها

 رکت دانشجویان در برپایی همایشها و کنگره های دانشگاهمشا-2

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

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

 مدیریت مرکز توسعه

 )دکتر نجفی پور( 

کمیته های 

 دانشجویی

   

کنگره پژوهشی ساالنه  49

انشجویان علوم پزشکی د

کشور نوزدهمین همایش 

 آموزش پزشکی

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

 کنگره ها

 مشارکت دانشجویان در برپایی همایشها و کنگره های دانشگاه-2

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

 یان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی کاربردی دانشجویانحمایت از پا-3

 مدیریت مرکز توسعه

 )دکتر نجفی پور( 

کمیته های 

 دانشجویی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اساتید  جهت( به روش ترینینگ توانمند سازی اساتید )ارتقای توانمندی اساتید در خصوص روش های تدریس در گروه های کوچک هدف:

 علوم پایه
 

تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها پروژه عنوان ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

کارگاه برگزاری  49

 :(Training)ترینینگ

 چگونه یک کارگاه ترینینگ

 اجرا شود.

 موضوع کارگاه براساس نتایج نیازسنجیانتخاب -

 (متقاضی اطالع رسانی و هماهنگی با گروه هدف)اعضای هیئت علمی -

 دوین شاخصهای اثر بخشیت -

 برنامه ریزی )زمان،مکان،محتوا،روش،ارزیابی( -

 ترینینگ تهیه جزوات مربوط به کارگاه -

 اجرا و ارزشیابی کارگاه -

 تجزیه وتحلیل فرمهای ارزشیابی -

 تهیه گواهی )گواهی تدریس کارگاه،گواهی شرکت در کارگاه و... -

)سرکار خانم نجفی edcمدیر 

 (پور

   69سال -

برگزاری کارگاه ترینینگ  48

یادگیری  روش تدریس

  PBLمبتنی بر حل مسئله 

 انتخاب موضوع کارگاه براساس نتایج نیازسنجی-

 اطالع رسانی و هماهنگی با گروه هدف)اعضای هیئت علمی متقاضی( -

 تدوین شاخصهای اثر بخشی -

 برنامه ریزی )زمان،مکان،محتوا،روش،ارزیابی( -

 ربوط به کارگاه ترینینگتهیه جزوات م -

 اجرا و ارزشیابی کارگاه -

 تجزیه وتحلیل فرمهای ارزشیابی -

 تهیه گواهی )گواهی تدریس کارگاه،گواهی شرکت در کارگاه و... -

)سرکار خانم نجفی edcمدیر 

 پور(

   69سال -

برگزاری کارگاه ترینینگ  46

یادگیری  روش تدریس

 T.B.L مبتنی بر تیم

 کارگاه براساس نتایج نیازسنجیانتخاب موضوع -

 اطالع رسانی و هماهنگی با گروه هدف)اعضای هیئت علمی متقاضی( -

 تدوین شاخصهای اثر بخشی -

 برنامه ریزی )زمان،مکان،محتوا،روش،ارزیابی( -

 تهیه جزوات مربوط به کارگاه ترینینگ -

 اجرا و ارزشیابی کارگاه -

 تجزیه وتحلیل فرمهای ارزشیابی -

 ه گواهی )گواهی تدریس کارگاه،گواهی شرکت در کارگاه و...تهی -

)سرکار خانم نجفی edcمدیر 

 پور(

   69سال -



 

 

برگزاری کارگاه ترینینگ  51

کالس وارونه روش تدریس 
(Flipped classroom) 

 انتخاب موضوع کارگاه براساس نتایج نیازسنجی-

 ی متقاضی(اطالع رسانی و هماهنگی با گروه هدف)اعضای هیئت علم -

 تدوین شاخصهای اثر بخشی -

 برنامه ریزی )زمان،مکان،محتوا،روش،ارزیابی( -

 تهیه جزوات مربوط به کارگاه ترینینگ -

 اجرا و ارزشیابی کارگاه -

 تجزیه وتحلیل فرمهای ارزشیابی -

 تهیه گواهی )گواهی تدریس کارگاه،گواهی شرکت در کارگاه و... -

)سرکار خانم نجفی edcمدیر 

 پور(

   69سال -

برگزاری کارگاه ترینینگ  51

توسط  PBLروش تدریس 

اساتید و مشاهده توسط 

اساتید دیگر همراه با ارائه و 

 بازخورد
Teacher observation 

teaching (T.O.T) 

 انتخاب موضوع کارگاه براساس نتایج نیازسنجی-

 ی(اطالع رسانی و هماهنگی با گروه هدف)اعضای هیئت علمی متقاض -

 تدوین شاخصهای اثر بخشی -

 برنامه ریزی )زمان،مکان،محتوا،روش،ارزیابی( -

 تهیه جزوات مربوط به کارگاه ترینینگ -

 اجرا و ارزشیابی کارگاه -

 تجزیه وتحلیل فرمهای ارزشیابی -

 تهیه گواهی )گواهی تدریس کارگاه،گواهی شرکت در کارگاه و... -

)سرکار خانم نجفی edcمدیر 

 پور(

   69سال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 توانمند سازی اساتید ارتقای سطح توانمندی اساتید در زمینه آموزش مجازی و بکارگیری آن در روش تدریس هدف:

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

کارگاه طراحی آموزشی در  52

 نیکییادگیری الکترو

 هماهنگی با قطب الکترونیکی علوم پزشکی شیراز

 اطالع رسانی و هماهنگی با گروه هدف)اعضای هیئت علمی(

 تدوین شاخصهای اثر بخشی -

 برنامه ریزی )زمان،مکان،محتوا،روش،ارزیابی( -

هماهنگی و نامه نگاری با واحدهای مختلف)امور مالی  -

 ،امور اداری ،نقلیه و....( ،تدارکات،کامپیوتر،اینترنت، سمعی و بصری

 تهیه جزوات مربوط به کارگاه -

 اجرا و ارزشیابی کارگاه -

 تجزیه وتحلیل فرمهای ارزشیابی -

 تهیه گواهی  شرکت در کارگاه و... -

مدیر مرکز مطالعات و توسعه 

آموزش پزشکی)سرکار خانم 

 نجفی پور

دکتر مصلی نژاد 

 مدرس کارگاه

   69سال

یادگیری کلیات ومبانی  53

 الکترونیکی

 انتخاب مدرس و هماهنگی با مدرس-

 تنظیم قرارداد با مدرس-

 اطالع رسانی و هماهنگی با گروه هدف)اعضای هیئت علمی( -

 تدوین شاخصهای اثر بخشی -

 برنامه ریزی )زمان،مکان،محتوا،روش،ارزیابی( -

هماهنگی و نامه نگاری با واحدهای مختلف)امور مالی  -

 مپیوتر،اینترنت، سمعی و بصری ،امور اداری ،نقلیه و....(،تدارکات،کا

 تهیه جزوات مربوط به کارگاه -

 اجرا و ارزشیابی کارگاه -

 تجزیه وتحلیل فرمهای ارزشیابی -

 تهیه گواهی )گواهی تدریس کارگاه،گواهی شرکت در کارگاه و... -

مدیر مرکز مطالعات و توسعه 

آموزش پزشکی)سرکار خانم 

 نجفی پور

دکتر مصلی نژاد 

 مدرس کارگاه

   69سال

طراحی آموزشی محتوی  54

 تحت وب)سناریو نویسی(

 انتخاب مدرس و هماهنگی با مدرس-

 تنظیم قرارداد با مدرس-

 اطالع رسانی و هماهنگی با گروه هدف)اعضای هیئت علمی( -

 تدوین شاخصهای اثر بخشی -

 برنامه ریزی )زمان،مکان،محتوا،روش،ارزیابی( -

هماهنگی و نامه نگاری با واحدهای مختلف)امور مالی  -

 ،تدارکات،کامپیوتر،اینترنت، سمعی و بصری ،امور اداری ،نقلیه و....(

مدیر مرکز مطالعات و توسعه 

آموزش پزشکی)سرکار خانم 

 نجفی پور(

دکتر مصلی نژاد 

 مدرس کارگاه

   69سال



 

 

 تهیه جزوات مربوط به کارگاه -

 اجرا و ارزشیابی کارگاه -

 تجزیه وتحلیل فرمهای ارزشیابی -

 .تهیه گواهی )گواهی تدریس کارگاه،گواهی شرکت در کارگاه و.. -

 69برگزاری کارگاه دوره  55

ساعته مخصوص اساتید 

 بالینی

 انتخاب مدرس و هماهنگی با مدرس-

 تنظیم قرارداد با مدرس-

 اطالع رسانی و هماهنگی با گروه هدف)اعضای هیئت علمی( -

 تدوین شاخصهای اثر بخشی -

 برنامه ریزی )زمان،مکان،محتوا،روش،ارزیابی( -

هماهنگی و نامه نگاری با واحدهای مختلف)امور مالی  -

 ،تدارکات،کامپیوتر،اینترنت، سمعی و بصری ،امور اداری ،نقلیه و....(

 تهیه جزوات مربوط به کارگاه -

 اجرا و ارزشیابی کارگاه -

 های ارزشیابیتجزیه وتحلیل فرم -

 تهیه گواهی )گواهی تدریس کارگاه،گواهی شرکت در کارگاه و... -

مدیر مرکز مطالعات و توسعه 

آموزش پزشکی)سرکار خانم 

 نجفی پور

    خانم بیگی زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ساعت 69با برگزاری کارگاه های نسبت مفاهیم و اصول آموزش پزشکی  و کاربرد آن در اموزش  اساتید جدیدالورود  یتوانمندارتقای   هدف:

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

طراحی ، تدوین و اجرا دوره  59

ساعته توانمندسازی  69

 اساتید علوم پایه

 طراحی، تدوین و اجرا -

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 یتهیه گواه -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

خردادتا 

 68تیرماه

مهرماه تا 

 68آذرماه

  

طراحی و تدوین و اجرای  59

ساعته  69کارگاه 

توانمندسازی جهت اساتید 

 بالینی

 طراحی، تدوین و اجرا -

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 توسعهمدیرمرکز 

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   68خردادماه

 طراحی، تدوین و اجرا - کارگاه برنامه ریزی درسی 58

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   68خردادماه

 طراحی، تدوین و اجرا - موزش بالینیکارگاه آ 56

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   68خردادماه

 طراحی، تدوین و اجرا - کارگاه ارتقاء دانش پژوهی 91

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 اهیتهیه گو -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   68تیرماه 



 

 

 طراحی، تدوین و اجرا - کارگاه روشهای تدریس  91

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   68آبان

 طراحی، تدوین و اجرا - گاه ارزشیابی کار 92

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   68آذرماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ساعت 69برگزاری کارگاه های  با در خصوص عوامل موثر در افزایش کیفیت تدریس ی اساتید باسابقهتوانمندارتقای   هدف:

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

طراحی ، تدوین و اجرا دوره  93

ساعته توانمندسازی  69

 اساتید علوم پایه

 طراحی، تدوین و اجرا -

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

خردادتا 

 68تیرماه

مهرماه تا 

 68آذرماه

  

طراحی و تدوین و اجرای  94

ساعته  69کارگاه 

توانمندسازی جهت اساتید 

 بالینی

 طراحی، تدوین و اجرا -

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 سعهمدیرمرکز تو

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   68خردادماه

 طراحی، تدوین و اجرا - کارگاه برنامه ریزی درسی 95

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   68خردادماه

 طراحی، تدوین و اجرا - زش بالینیکارگاه آمو 99

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   68خردادماه

 طراحی، تدوین و اجرا - کارگاه ارتقاء دانش پژوهی 99

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 یتهیه گواه -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   68تیرماه 



 

 

 طراحی، تدوین و اجرا - کارگاه روشهای تدریس  98

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   68آبان

 طراحی، تدوین و اجرا - ه ارزشیابی کارگا 96

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   68آذرماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 68در سال هدف:  توسعه فعالیت های پژوهش درآموزش درمرکز توسعه 
 

تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه فعالیتهاشرح  عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

برگزاری جلسات پژوهش  91

 درآموزش

 

برگزاری جلسات پژوهش درآموزش براساس طرح های تحقیقاتی  -

 دریافتی 

تعیین کارشناسان طرح های تحقیقاتی از بین کمیته جهت بررسی  -

 طرح ها

 بررسی طرح ها درجلسات مذکور -

 

 ن آموزشی )دکترروستازاده(معاو

 

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

اعضای کمیته 

 پژوهش درآموزش

 

کارشناس مرکز 

 )خانم کرم زاده(

 

   

ارسال اولویت های  91

پژوهش درآموزش مرکز 

جهت (NASR)نصر 

 اساتید

 

 ارسال لیستی از اولویت های مرکز نصر جهت اساتید -

 پیگیری دریافت پاسخ از آن ها -

 در کمیته پژوهش در آموزش  طرح -

 تدوین رح های پژوهش در آموزش به صورت تیمی -

 معاون آموزشی )دکتر روستازاده(

 

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

اعضای کمیته 

 پژوهش درآموزش

 

کارشناس مرکز 

 )خانم کرم زاده(

 

   

توسعه کمیته پژوهش  92

 درآموزش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هش درآموزش توسط اعضای کمیتهبررسی فرایند کمیته پژو -

 و معاون آموزشیEDCتعامل مدیر  -

نفر از رشته های علوم  12تهیه ابالغ جهت اعضای کمیته به تعداد   -

 پایه ، بالینی ، پرستاری

گذاشتن جلسات توجیهی جهت اعضای کمیته درخصوص مفهوم  -

 پژوهش درآموزش جهت اعضاء جدید کمیته

 ران بررسی تفاهم نامه با دانشگاه ای -

 اعالم اولویت های مرکز نصر -

 اعالم اولویت های پژوهشی دانشگاه در زمینه آموزش -

 معرفی فرم طرح های نوآورانه -

 تأکید بر انجام طرح های نوآورانه -

 اهمیت نگارش طرح های  نوآورانه -

 

 معاون آموزشی )دکتر روستازاده(

 

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

اعضای کمیته 

 پژوهش درآموزش

 

کارشناس مرکز 

 )خانم کرم زاده(

 

   



 

 

برگزاری کارگاه پژوهش  93

در آموزش با تاکید بر 

سایتها  جهت افزایش 

 آگاهی

 انتخاب مدرس و هماهنگی با مدرس- -

 تنظیم قرارداد با مدرس- -

 اطالع رسانی و هماهنگی با گروه هدف)اعضای هیئت علمی( - -

 تدوین شاخصهای اثر بخشی - -

 ،مکان،محتوا،روش،ارزیابی(برنامه ریزی )زمان - -

هماهنگی و نامه نگاری با واحدهای مختلف)امور مالی  - -

 ،تدارکات،کامپیوتر،اینترنت، سمعی و بصری ،امور اداری ،نقلیه و....(

 تهیه جزوات مربوط به کارگاه - -

 اجرا و ارزشیابی کارگاه - -

 تجزیه وتحلیل فرمهای ارزشیابی - -

 ه،گواهی شرکت در کارگاه و...تهیه گواهی )گواهی تدریس کارگا - -

مدیر مرکز مطالعات و توسعه 

آموزش پزشکی)سرکار خانم 

 نجفی پور(

   68آّبان ماه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 68هدف:  توسعه فعالیت های دانش پژوهی 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

رگزاری کارگاه آشنایی با ب 94

مفاهیم دانش پژوهی در 

 دانشگاه

 اطالع رسانی -

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   

برگزاری کارگاه ارتقای هیئت  95

 علمی

 همکاری اساتید علوم پایه  -

 برگزاری کارگاه  -

 گاهپایش کار -

 تهیه گواهی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   

برگزاری کارگاه آشنایی با  99

سایت 
meded.behdasht.ir 

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   

انش سمینار کشوری د 

 پژوهی مشارکت اساتید

 برگزاری کارگاه  -

 پایش کارگاه -

 تهیه گواهی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

مرکز مطالعات 

توسعه و آموزش 

 پزشکی

   

ارسال شیوه نامه دانش  99

 پژوهی 

 

 

 

 برگزاری جلسه با اعضای کمیته جهت تعامل با شیوه نامه ی ارسالی از وزارت  -

 ط به آیین نامه هابررسی مصادیق مربو -

 تهیه پمفلت متناسب با دستورالعمل وزارتی جهت دانشگاه علوم پزشکی جهرم  -

 ارسال شیوه نامه در گروه واتساپ اساتید -

  ارسال از طریق اتوماسیون -

به اساتید جهت ثبت فعالیت دانش پژوهی یا طرح نوآورانه در  mededمعرفی سایت  -

 آموزش

معاونت آموزشی 

 وستازاده(ر)دکتر 

خانم نجفی  edcمدیر 

 پور

    اعضای کمیته 

98  

تشکیل جلسات کمیته به 

منظور بررسی پرونده اعضای 

 هیئت علمی 

 

 برگزاری جلسه  -

 معرفی مستندات مربوط به پرونده دانش پژوهی اساتید متقاضی -

 امتیاز بندی مستندات دانش پژوهی  -

 تعیین امتیاز نهایی دانش پژوهی  -

 همراه با نامه جهت هیئت ممیزه تهران ارسال امتیاز -

به اساتید جهت ثبت فعالیت دانش پژوهی یا طرح  mededمعرفی سایت  - -

 نوآورانه در آموزش

معاونت آموزشی 

 )دکتر روستازاده(

خانم نجفی  edcمدیر 

 پور

    اعضای کمیته 



 

 

 هدف:  توسعه تدوین طرح های نوآورانه در آموزش
 

تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه لیتهاشرح فعا عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

مشارکت در دوره کشوری  96

دانش پژوهی و چگونگی 

تدوین طرح های نوآورانه به 

 صورت مجازی

 edcاطالع رسانی توسط  -

 نفر از اساتید 2معرفی  -

 مشارکت در دوره به صورت مجازی -

 مدیرمرکز توسعه

 )خانم نجفی پور(

    

 

 دف:  ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید توسط دانشجویان از طریق سایت پایش تحت وبه
 

تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

تمدید قرارداد استفاده از نرم  81

افزار ارزشیابی پایش اساتید 

 با شرکت مادر در کرمان 

 

 رکت نرم افزار ماد جهت انتخاب نرم افزار مراوده باش -

 معرفی نرم افزار  -

 نصب نرم افزار  -

 آموزش نرم افزار  -

 خانم فرهمند edcخانم نجفی پور مدیر 

کارشناس ارزشیابی 

 اساتید

   

انجام ارزشیابی از استاد  81

بصورت الکترونیکی توسط 

هفته مانده به 2دانشجو  

اتمام ترم در دروس تئوری 

هفته مانده به  2و )تحت وب(

دوره آموزش بالینی در بخش 

 ارزیابی )به صورت کاغذی(

 

 

 

 

 

 

 اعالم زمان ارزشیابی دانشجو -

اطالع رسانی در زمینه نحوه انجام  ارزشیابی اساتید بطور الکترونیکی  -

 گروه مفدا و سایت برای دانشجویان  -از طریق برد دانشجویی

 اطالع رسانی به اساتید  -

 ابی توسط دانشجویانانجام ارزشی - -

 اطالع رسانی به اساتید  -

 انجام ارزشیابی توسط دانشجویان -

 تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی  -

 بازخورد از دانشجویان   -

ارسال نتایج ارزشیابی هر گروه آموزشی برای مدیر گروه / معاونت  -

 آموزشی

ارسال نتایج ارزشیابی به تفکیک هر درس در هر گروه برای اساتید  -

 طذیرب

 خانم فرهمند edcخانم نجفی پور مدیر 

کارشناس ارزشیابی 

 اساتید

   



 

 

 

 

 هدف:  ارزشیابی وضعیت آموزش گروه های آموزشی
 

تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

درون ارزیابی بیرونی  82

دانشگاهی گروه پزشکی 

 اجتماعی

 

هدف تن جلسه توجیهی با مدیر گروه و اعضای گروه پزشکی اجتماعی در خصوص گذاش -1

 ارزیابی  از

  edcتدوین برنامه زمانبندی توسط مدیر  -2

  تعیین شاخص های براساس استانداردهای اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی -3

 برگزاری جلسه های اعضای هیئت علمی/مدیرگروه -4

 تهیه پرسشنامه های مختلف  -5

 زدید از گروهبا -9

 توزیع پرسشنامه ها  -9

 ع آوری اطالعات جم -8

 تجزیه و تحلیل اطالعات  -6

   ارسال نتایج به معاونت آموزشی -11

و دفتر نظارت و گسترش  ارسال گزارشات به مدیرگروه جهت استفاده ارتقاء گروه -11

 ارزشیابی 

مدیر گروه بخش 

 میگروب 

خانم نجفی پور 

 edcمدیر 

اعضای هیئت علمی 

 گروه

 ت آموزشیمعاون

اعضای گروه 

 بهداشت 

  edcمدیر 

معاون علوم پایه، 

رئیس دانشکده 

 پزشکی

   68آذرماه

بیرون درون ارزیابی  83

  دانشگاهی گروه فیزیولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گذاشتن جلسه توجیهی با مدیر گروه و اعضای گروه پزشکی اجتماعی در خصوص هدف  -1

 از ارزیابی 

  edcر تدوین برنامه زمانبندی توسط مدی -2

 تعیین شاخص های براساس استانداردهای اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی  -3

 برگزاری جلسه های اعضای هیئت علمی/مدیرگروه -4

 تهیه پرسشنامه های مختلف  -5

 بازدید از گروه -9

 توزیع پرسشنامه ها  -9

 جمع آوری اطالعات  -8

 تجزیه و تحلیل اطالعات  -6

 ارسال نتایج به معاونت آموزشی   -11

سال گزارشات به مدیرگروه جهت استفاده ارتقاء گروه و دفتر نظارت و گسترش ار 11

 ارزشیابی

خانم نجفی پور 

 edcمدیر 

گروه آناتومی و 

 بیوشیمی

معاون آموزشی 

 علوم پایه  -بالینی

معاون آموزشی 

دانشگاه به عنوان 

 ارزیاب

   



 

 

ارزیابی بیرون درون  84

 دانشگاهی گروه بهداشت

  edcنبندی توسط مدیر تدوین برنامه زما -1

تعیین شاخص های براساس استانداردهای اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی  -2

 عمومی 

 برگزاری جلسه های اعضای هیئت علمی/مدیرگروه -3

 تهیه پرسشنامه های مختلف  -4

 بازدید از گروه -5

 توزیع پرسشنامه ها  -9

 جمع آوری اطالعات  -9

 تجزیه و تحلیل اطالعات  -8

 آموزشی  ارسال نتایج به معاونت  -6

ارسال گزارشات به مدیرگروه جهت استفاده ارتقاء گروه و دفتر نظارت و گسترش  -11

 ارزشیابی 

خانم نجفی پور 

 edcمدیر 

اساتید پزشکی 

، edcاجتماعی ، مدیر 

معاون آموزشی 

دانشکده، رئیس 

دانشکده پزشکی، 

معاون آموزشی علوم 

 پایه 

   

 

 

 نظرسنجی از دانشجویان بالینی بررسی نظر ذینفعان اصلی با تاکید بر نی از طریقکیفیت آموزش بالی تالش برای افزایشهدف :

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

 ارزشیابی آموزش بالینی- 85

 ژورنال کالب -

 گزارش صبحگاهی-

 راند آموزشی-

 

 رایندهای آموزش بالینیفتدوین پروژه ارزشیابی-1

 تصویب در شورای پژوهش در آموزش-2

 جمع آوری نظرات مقطع بالینی-3

 تجزیه و تحلیل-4

 جهت مدیران گروه های آموزشی /معاون آموزشی ارسال نتایج-5

اساتید بالینی همکار  edcخانم نجفی پور مدیر 

در پروژه دانشجویان 

مشارکت کننده در 

 نظرسنجی

   

گذاشتن جلسه توجیهی با مدیر گروه و اعضای گروه زنان در خصوص  - رونی گروه زنانارزیابی د 89

 مفاهیم ارزیابی درونی 

  edcتدوین برنامه زمانبندی توسط مدیر 

 و مدیر گروه و بعضی از اعضای هیئت علمی  edcتعیین اهداف توسط مدیر 

یئت و مدیر گروه و بعضی از اعضای ه edcتعیین شاخص ها توسط مدیر 

 علمی 

 تهیه پرسشنامه های مختلف 

 توزیع پرسشنامه ها 

 جنع آوری اطالعات 

دکتر البرزی  edcخانم نجفی پور مدیر 

 مدیرگروه زنان

 69خردادماه

 69دماهاسفن

  



 

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات 

 ارسال نتایج به معاونت آموزشی و مدیر گروه 

 ارسال گزارشات به تهران و دفتر نظارت و گسترش ارزشیابی 

 

گذاشتن جلسه توجیهی با مدیر گروه و اعضای گروه زنان در خصوص  - ارزیابی درونی گروه اطفال 89

 مفاهیم ارزیابی درونی 

  edcتدوین برنامه زمانبندی توسط مدیر 

 و مدیر گروه و بعضی از اعضای هیئت علمی  edcتعیین اهداف توسط مدیر 

گروه و بعضی از اعضای هیئت  و مدیر edcتعیین شاخص ها توسط مدیر 

 علمی 

 تهیه پرسشنامه های مختلف 

 توزیع پرسشنامه ها 

 جنع آوری اطالعات 

 تجزیه و تحلیل اطالعات 

 ارسال نتایج به معاونت آموزشی و مدیر گروه 

 ارسال گزارشات به تهران و دفتر نظارت و گسترش ارزشیابی 

 

دکتر وحید مقرب  edcخانم نجفی پور مدیر 

 رگروه اطفالمدی

   69سال

88  

ارزشیابی بیرونی بخش 

 اطفال 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاشتن جلسه توجیهی  -

 تعیین اعضاء گروه بازدید کننده  -

 تعیین زمان بازدید -

 تعیین مالك ها و شاخص های ارزشیابی  -

 انجام ارزشیابی  -

 تجزیه و تحلیل نتایج  -

و  ارسال نتایج به مدیران مربوط به معاونت ها و ریاست دانشگاه -

 وزارت بهداشت 

 معاونت آموزشی )دکتر روستازاده(

 خانم نجفی پور  edcمدیر 

مدیر گروه های 

بخش های مختلف 

 دکتر متین

-69بهمن

68 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 هدف : توسعه فعالیت  کمیته برنامه ریزی و طرح درس

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

86  

تدوین طرح دوره و ارائه به 

دانشجویان طبق همانگی با 

 مدیر گروه

 

 

 

 

 

 

ارسال نامه جهت اساتید در خصوص اطالع طرح درس به  -1

 دانشجویان از طریق معاونت آموزشی 

 ضرورت بکار گیری طرح درس سر کالس به طرق مختلف  -2

 نظرخواهی از دانشجویان در خصوص اهمیت طرح درس -3

 آن توسط استاد و ارزشیابی از تدریس استاد  ارائه -4

مدیر مرکز توسعه )سرکار  خانم 

 نجفی پور (

خانم فرهمندجو و 

خانم احسانیان 

)کارشناس مرکز 

  توسعه (

کلیه اعضا هیئت 

 علمی 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آموزش پاسخگو -هدف :ارتقاء فعالیت کمیته برنامه ریزی درس با توجه به اهمیت آموزش مبتنی بر توانمندی

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

بازنگری تدوین طرح درس  61

دروس تئوری علوم پایه 

بالینی باتأکید بر تدوین طرح 

 دوره دروس

  EDCتشکیل کمیته طرح درس در  -

 تعیین شرح وظیفه کمیته طرح درس -

ن گروهها در زمینه ارتباط تدوین طرح درس با توجیه مدیرا -

 کوریکولوم آموزشی 

 آموزشی طرح درس جهت اساتید –برگزاری کارگاه توجیهی  -

توجیه مدیران گروهها چهت تدوین طرح درس بر اساس رفرنس  -

بایدهایی که میبایست -مربوطه ،نیاز منطقه و دانشجویان logو

 دانشجو فرا میگرفت

 لینیتدوین اهداف آموزش با -

 دریافت اهداف آموزشی بالینی تدوین شده -

دریافت طرح درس تدوین شده اعضای هیئت علمی توسط مدیران  -

 گروه بر اساس جدول زمانی

دریافت طرح درس تدوین شده توسط اعضای هیئت علمی از مدیران  -

 گروه 

دادن بازخورد مناسب به مدیران گروه و اعضای هیئت علمی ) نامه  -

 لیت افراد( جهت مدیریت ، فعا

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

 در هر جلسه تدریس

پیگیری اثربخشی ارایه طرح درس بر روی کیفیت اموزش)از طریق   -

 مصاحبه با دانشجویان

مدیر مرکز توسعه )سرکار  خانم 

 نجفی پور (

سرکار خانم کرمزاده 

)کارشناس مرکز 

 توسعه ( 

ا هیئت کلیه اعض

 علمی 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 هدف :بازنگری کوریکولوم رشته های مختلف )بهداشت( در راستای آموزش پاسخگو
 

تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

بازنگری طرح درس رشته  61

بهداشت در کمیته آموزش 

 پاسخگو 

 در  تشکیل کمیته طرح درسEDC  

  توجیه مدیران گروهها در زمینه ارتباط تدوین طرح درس با کوریکولوم

 آموزشی 

  برگزاری کارگاه توجیهی 

      توجیه مدیران گروهها چهت تدوین کوریکولووم  بور اسواس رفورنس

بایدهایی که میبایست دانشوجو  -نیازدانشجویان و –مربوطه ،نیاز منطقه 

 فرا میگرفت 

 گریتدوین اهداف آموزش بازن 

مدیر مرکز توسعه )سرکار  خانم 

 نجفی پور (

    در دست اقدام

 

 

 هدف : توسعه فعالیت واحد آموزش پاسخگو باراه اندازی کمیته آموزش پاسخگو

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

راه اندازی کمیته آموزش  62

 ر مرکز پاسخگو د

مدیر مرکز توسعه )سرکار  خانم  تشکیل جلسات مربوطه مدیران گروه ها -1

 نجفی پور (

    

 

 

 

 

 



 

 

 ( پیمانیهskill lab)هدف:  توسعه کمی و کیفی فضای مر کز مهارتها ی بالینی 

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

توسعه مر کز مهارت ها در  63

سایت دانشگاه در فضایی  

 متر مربع 311به مساحت 

مشارکت در تأمین موالژهای 

مرکز مهارت های بالینی 

 پیمانیه

  رایزنی با  معاونت آموزشی دانشگاه از نظر رؤیت تامین اعتبارات 

  هماهنگی با مسئولن بیمارستان پیمانیهedcاساتید بهداشتی / 

 
 

 ی)دکتر روستازاده(معاونت آموزش 

مدیرمرکز توسعه)خانم نجفی 

 -پور(

 کارشناس مرکز )خانم کرم زاده(
 

کارشناس مرکز 

 )خانم کرم زاده(
 

 68مهرماه 

در  دست 

 اقدام

  

توسعه امکانات مر کز   64

مهارت ها در بیمارستان 

 پیمانیه 

 رایزنی با ریاست دانشگاه از نظر محل 

 یر بیمارستانمد -جلب همکاری معاونت پشتیبانی 

  تامین اعتبارات 

 ارسال تقاضای خریدار ی موالژهای مورد نیاز 

 ارسال موالژهای مرکز مهارت های دانشگاه 
 

 معاونت آموزشی)دکتر روستازاده( 

مدیرمرکز توسعه)خانم نجفی 

 -پور(

 کارشناس مرکز )خانم کرم زاده(
 

کارشناس مرکز 

 )خانم کرم زاده(
 

   

ت ها در توسعه  مر کز مهار  65

 بیمارستان مطهری 

 رایزنی با ریاست دانشگاه از نظر امکانات 

 مدیر بیمارستان -جلب همکاری معاونت پشتیبانی 

  تامین اعتبارات 

 پی گیری جهت انجام  پروژه 

 خریدار ی موالژهای مورد نیاز 

 معاونت آموزشی)دکتر روستازاده( 

مدیرمرکز توسعه)خانم نجفی 

 -پور(

 کرم زاده( کارشناس مرکز )خانم
 

کارشناس مرکز 

 )خانم کرم زاده(
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( با توجه به برگزاری آزمون صالحیت بالینی کشوریskill lab)هدف:  توسعه کمی و کیفی موالژهای  مر کز مهارتها 

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

نیاز سنجی  در  انجام  69

خصوص خریداری  موالژهای 

 مورد نیاز 

 تهیه لیست موالژ های موجود  براساس آزمون کشوری -

 بررسی نیازها توسط  اساتید بالینی -

 پیگیری  توسط کارشناس   -

 پیگیری تامین اعتبار -

 ورسک و... تماس با شرکت های ورتون  -

 انتخاب موالژها از طریق کاتالوگ  -

 دریافت پیش فاکتور    -

 تأمین اعتبار توسط معاونت آموزشی -

 خرید موالز -

 استقرار در مرکز  -

 اموزش طریقه کارکردن توسط -

 استفاده از ان جهت اموزش به دانشجو -

ارسال لیست خریداری شده جهت اطالع رسانی مجدد به گروههوای   -

 اموزشی  

مدیرمرکز توسعه)خانم نجفی 

 -پور(

 

 کارشناس مرکز )خانم کرم زاده(
 

ز کارشناس مرک

 )خانم کرم زاده(
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هدف:  توسعه و ارزیابی توانمندی و مهارت دانشجویان در محیط شبیه سازی با برگزاری آزمون آسکی

 معرفی مرکز مهارت های بالینی

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

 SKILLتوجیه اهمیت  69

LAB  و معرفی روش )

آسکی  جهت دانشجویان 

 جدیدالورود
 

 

 توجیه اساتید  جهت با زدید از مرکز مهارت های بالینی  -

 معرفی انواع ماکت و موالژ ها -

 نشان دادن طرز کار ماکت و موالژ ها -

 و برنامه ریزی جهت آزمون آسکی   SKILL LABمهیا کردن  -

 معرفی روش آسکی  -

 

معاون آموزشی   ی پور(مدیر پروژه )خانم نجف

-)دکتر ایروانی (

کارشناس آزمایشگاه 

مهارت های بالینی 

 -)آقای عبدی(

مدیر آموزش )دکتر 

مدیر گروه  -شفا(

مدیر گروه -اطفال

 دکتر  -داخلی

   

اجرا و ارزشیابی  -طراحی 68

آزمون آسکی و آمادگی جهت 

 دانشجویان بالینی پزشکی

 ز مهارت های بالینی توجیه اساتید  جهت با زدید از مرک -

 معرفی انواع ماکت و موالژ ها -

 نشان دادن طرز کار ماکت و موالژ ها -

 و برنامه ریزی جهت آزمون آسکی   SKILL LABمهیا کردن  -

 معرفی روش آسکی  -

EDC  مدیران گروه های  و مدیران گروه های بالینی

 آموزشی 

کارشناس خانم 

 کرمزاده

و  69سال

69 

  

ارزشیابی طراحی و اجرا و  66

 آسکی اخالق

 توجیه اساتید  جهت با زدید از مرکز مهارت های بالینی  -

 معرفی انواع ماکت و موالژ ها -

 نشان دادن طرز کار ماکت و موالژ ها -

 و برنامه ریزی جهت آزمون آسکی   SKILL LABمهیا کردن  -

 معرفی روش آسکی  -

آقای دژکام و  EDCگروه اخالق و 

تفویضی و مدیر 
EDC 

   69سال 

اجرای آزمون صالحیت  111

 بالبینی کشوری در جهرم

 اطالع رسانی به دانشجویان -

 مشارکت دانشجویان -

 انجام  آزمون  -

     

 

 

 



 

 

 هدف:  ارتقاء سطح سؤاالت اساتید با انجام تحلیل آزمون های تعیین سختی و دشواری سؤاالت + قدرت تمییز سؤاالت

 
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران همدیر پروژ شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

تمدید قرارداد  نرم افزار  111

 آنالیز آزمونها

 تمدید قرارداد -

 اطالع رسانی به اساتید -

 تصحیح اهداف در  پایان ترم -

 ارسال نتایج آزمون ها -

 ارسال نتایج تحلیل به اساتید -

 درخواست از اساتید که تفسر آزمون ها نوشته شود. -

معاون آموزشی دکتر   edcنجفی پور مدیر خانم 

 روستازاده

   

تصحیح اهداف توسط  112

دستگاه و تجزیه و تحلیل 

 آزمون ها 

 تمدید قرارداد -

 اطالع رسانی به اساتید -

 تصحیح اهداف در  پایان ترم -

 ارسال نتایج آزمون ها -

 ارسال نتایج تحلیل به اساتید -

 شود. درخواست از اساتید که تفسر آزمون ها نوشته -

معاون آموزشی دکتر   edcخانم نجفی پور مدیر 

 روستازاده

   

برگزاری کارگاه تحلیل آزمون  113

 ها

 69سال - خانم نجفی پور  -

 69وسال

  

برگزاری کارگاه تعیین  114

 حدنصاب نمره در آزمون ها

   69سال  - خانم نجفی پور  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ه شغلی خود با برگزاری دوره آموزش مواجهه زودرسهدف : افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به آیند

  
تعداد شرکت  تاریخ شروع همکاران مدیر پروژه شرح فعالیتها عنوان پروژه ردیف

 کنندگان

 پیش نیاز

راه اندازی وب سایت مرکز  115

 توسعه 

 

 

 

 

 

 

 

 edcتوسط  طراحی پروژه مواجهه زودرس -1

 هماهنگی با نمایندگان دانشجویان -2

 skill labویان با آشنایی دانشج -3

 نفری 11تقسیم بندی دانشجویان در گروه های  -4

 هماهنگی و نامه نگاری بابیمارستان -5

 هماهنگی با اساتید بالینی  جهت معرفی بخش -9

 بازدید دانشجویان از بخش بالینی -9

 گزارش از بخش -8

 سؤال در درس آداب پزشکی 3نظرخواهی از انجام بازدید طی  -6

م مدیر مرکز توسعه )سرکار  خان

 نجفی پور (

همکاران مشارکت 

کننده  در تدریس 

درس آداب پزشکی 

 4تا1

   

اجرا و ارزشیابی  -طراحی 119

پروژه مواجهه زودرس جهت 

 69دانشجویان ورودی مهر

 پزشکی

 edcتوسط  طراحی پروژه مواجهه زودرس .1

 هماهنگی با نمایندگان دانشجویان .2

 skill labآشنایی دانشجویان با  .3

 نفری 11جویان در گروه های تقسیم بندی دانش .4

 هماهنگی و نامه نگاری بابیمارستان .5

 هماهنگی با اساتید بالینی  جهت معرفی بخش .9

 بازدید دانشجویان از بخش بالینی .9

 گزارش از بخش .8

 سؤال در درس آداب پزشکی 3نظرخواهی از انجام بازدید طی  .6

مدیر مرکز توسعه )سرکار  خانم 

 نجفی پور (

همکاران مشارکت 

در تدریس   کننده

درس آداب پزشکی 

 4تا1

   

اجرا و ارزشیابی  -طراحی 119

پروژه مواجهه زودرس جهت 

دانشجویان ورودی بهمن 

 پزشکی69

 edcتوسط  طراحی پروژه مواجهه زودرس .1

 هماهنگی با نمایندگان دانشجویان .2

 skill labآشنایی دانشجویان با  .3

 نفری 11تقسیم بندی دانشجویان در گروه های  .4

 ی و نامه نگاری بابیمارستانهماهنگ .5

 هماهنگی با اساتید بالینی  جهت معرفی بخش .9

 بازدید دانشجویان از بخش بالینی .9

 گزارش از بخش .8

مدیر مرکز توسعه )سرکار  خانم 

 نجفی پور (

همکاران مشارکت 

کننده  در تدریس 

درس آداب پزشکی 

 4تا1

   



 

 

 سؤال در درس آداب پزشکی 3نظرخواهی از انجام بازدید طی  .6

اجرا و ارزشیابی  -طراحی 118

پروژه مواجهه زودرس جهت 

دانشجویان ورودی مهر 

 پزشکی69

 edcتوسط  طراحی پروژه مواجهه زودرس .1

 هماهنگی با نمایندگان دانشجویان .2

 skill labآشنایی دانشجویان با  .3

 نفری 11تقسیم بندی دانشجویان در گروه های  .4

 هماهنگی و نامه نگاری بابیمارستان .5

 ی با اساتید بالینی  جهت معرفی بخشهماهنگ .9

 بازدید دانشجویان از بخش بالینی .9

 گزارش از بخش .8

 سؤال در درس آداب پزشکی 3نظرسنجی از انجام بازدید طی  .6

مدیر مرکز توسعه )سرکار  خانم 

 نجفی پور (

همکاران مشارکت 

کننده  در تدریس 

درس آداب پزشکی 

 4تا1

   

اجرا و ارزشیابی  -طراحی 116

ه مواجهه زودرس جهت پروژ

دانشجویان ورودی بهمن 

 پزشکی69

 edcتوسط  طراحی پروژه مواجهه زودرس .1

 هماهنگی با نمایندگان دانشجویان .2

 skill labآشنایی دانشجویان با  .3

 نفری 11تقسیم بندی دانشجویان در گروه های  .4

 هماهنگی و نامه نگاری بابیمارستان .5

 هماهنگی با اساتید بالینی  جهت معرفی بخش .9

 بازدید دانشجویان از بخش بالینی .9

 گزارش از بخش .8

 سؤال در درس آداب پزشکی 3نظرسنجی از انجام بازدید طی  .6

مدیر مرکز توسعه )سرکار  خانم 

 نجفی پور (

همکاران مشارکت 

کننده  در تدریس 

درس آداب پزشکی 

 4تا1

   

 

 

 

 

 


