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دانشگاه موزش مداومآ

  
  برگزار شده دفترآموزش مداوم دانشگاه(حضوري)تعداد دوره هاي آموزشی  مقایسه 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

سمینار کنفرانس کارگاه مدون خودآموز ھمایش

0

33
30

3 4
12

43

15

10

0 0

1393 1394

49
57

35

67
69

0

20

40

60

80

1390سال  1391سال  1392سال  1393سال  1394سال 



 

                                                                  

                                                                                                                                     
                                                                                                                              www.jums.ac.ir 

٣٣ 

  1394سال  دفترآموزش مداوم دانشگاهبرنامه ها ي حضوري 

  دفعات برگزاري  میزان امتیاز  عنوان برنامه  ردیف

  1  3  کنفرانس علمی نظام مراقبت از مادران باردار  1

  1  3  مدون تب مالت  2

  1  2,75  کنفرانس علمی سنکوپ  3

  1  1,5  و عکس رادیولوژي ضایعات مفصل زانو MRIتفسیر   4

  1  2  کنفرانس علمی بهداران تجربی دندان و پروتزهاي دندانی  5

  1  3  کارگاه اخالق پزشکی  6

  هرکدام یکبار  3  5و4و3و2و1مدون طب کار   7

  1  2,5  کنفرانس علمی سرطان کولورکتال  8

  1  4  هپاتیت –ایدز  –کنفراس علمی اعتیاد   10

  1  2,5  کنفرانس علمی آموزش و تربیت جنسی در کودکان و نوجوانان  11

  1  3  کنفرانس علمی کنترل عفونت و کشیدن و پر کردن دندان  12

  1  4  کارگاه استانداردهاي نمونه گیري در آزمایشگاه  13

  1  2,5  و عکس رادیولوژي ضایعات مفصل شانه MRIکارگاه تفسیر   14

  1  4  1کنفرانس اعتیاد   15

  1  5  1کنفرانس تغذیه در دیابت   16

  2  5  2کنفرانس تغذیه در دیابت   17

  هرکدام یکبار  5  1،2،3،4احیاء نوزاد     18

  dxa 3,75  1کنفرانس علمی دور مقدماتی تفسیر   19

  dxa  3,25  1کنفرانس علمی دور پیشرفته  تفسیر   20

  1  3  1کنفرانس علمی تخمین خونریزي   21
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  1  3,25  2کنفرانس علمی تخمین خونریزي   22

  دفعات برگزاري  میزان امتیاز  عنوان برنامه  ردیف

  1  3  دیابتکنفرانس   23

  هرکدام یکبار  3,5  1،2،3کنفرانس علمی مدیریت بحران   24

  هرکدام یکبار  3  1،2اورژانسهاي زنان وزایمان   25

  1  3  سمپوزیوم ارگونومی ( کاهش ناراحتی هاي اسکلتی عضالنی )  26

  1  3  آشنایی با داروهاي احیاي قلبی ریوي  27

  1  3,5  کنفرانس علمی بلوغ  28

  هرکدام یکبار  5  1،2،3کارگاه زایمان فیزیولوژیک   29

  2  5  4کارگاه زایمان فیزیولوژیک   30

  1  4,25  کنفرانس علمی هموویژیالنس  31

  icu 9,5  1سمینارحمایتهاي تغذیه اي در بخش   32

  1  3,5  ایمنی در محیط هاي بیمارستانی  33

  1  3  اختالالت جنسی در مصرف کنندگان داروهاي ترك اعتیاد  34

  1  4,25  سمینار مقاومت دارویی  35

  1  2,5  کمر و لگن MRIکارگاه تفسیر   36

  1  3,25  کنفرانس کرونا ویروس  37

  1  3  معنويکنفرانس سالمت   38

  1  3  1کنفرانس ارگونومی   39

  1  3,5  کنفرانس حفاظت و رادیوبیولوژي  40

  1  3,5  کنفرانس آشنایی با روشهاي درمانی و مراقبت هاي پوست ومو  41

  1  3  کنفرانس سالمت روحی روانی تکنسین هاي اورژانس  42

  هرکدام یکبار  4    1،2،3،4،5ا شیر مادرترویج تغذیه بکنفرانس     43
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  دفعات برگزاري  میزان امتیاز  عنوان برنامه  ردیف

  1  2,5  مدیریت تنیدگی شغلی  44

  1  3  دندانپزشکی کودکان  45

  1  4  5احیاي نوزاد   46

  1  3  دارو درمانی اختالالت تنفسی  47

  1  3  اخالق حرفه اي دارسازي  48

  1  3  اخالق حرفه اي دندانپزشکی  49

  1  4  و نوشتنارزیابی و درمان اختالالت خواندن   50

  1  3  دارودرمانی بیماري هاي قلب و عروق  51

  1  2,5  بهداشت پوست ومو  52

  1  3  اصول کنترل ودرمان عفونتها و اورژانسها  53
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  1394مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی جهرم   سال غیرحضوري  برنامه هاي 

  

  

  

  72تعداد  1384در طول سال نفر می باشند که ا1725در حال حاضر  مداومتعداد مشمولین عضو سامانه آموزش 
ت کلیه گروه هاي هدف  به صورت حضوري اجرا گردیده ویک برنامه به صورت مجازي تحت سامانه برنامه جهت 

دبیر علمی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه در اجراي برنامه هاي آموزش  71در حال حاضر .در حال اجرا می باشد 

اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم  : 1394درخصوص رتبه بندي آموزشی سال  .م با این مرکز همکاري دارند مداو
در بین دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور و هم ردیف دانشگاه هاي تیپ  32پزشکی جهرم داراي ارتقا ء و در جایگاه 

  ر داراي جایگاه باالتري می باشد کشور قرار گرفته ودر مقایسه با اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی همجوا 2

 1394آموزش مداوم دانشگاه در سال  مرکزاهم فعالیتها 

 جهت تمدید مجوز مطب پزشکان و سایر رشته ها  6گواهی کمیته ماده  39گواهی نهایی و  102تعداد  صدور. 

  این مرکز اقدام به صدور کارت هویتی و حضور و غیاب الکترونیکی  94اجرا شده در سال  مهم برنامه هاي  دیگراز

  جهت کلیه مشمولین جهت شرکت در برنامه هاي آموزش مداوم می باشد .
  انعقاد  تفاهم نامه همکاري آموزشی فی مابین آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی الرستان و دانشگاه علوم پزشکی

ر همکاري در اجراي برنامه هاي مختلف آموزش مداوم الرستان و در اختیار قرار دادن اساتید و اعضاء جهرم به  منظو
  هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم.

میزان   گروه هدف  هبرنامتاریخ پایان   تاریخ شروع  عنوان برنامه  ردیف
  امتیاز

  ترویج تغذیه با شیر مادر  1

    

پزشکان عمومی ، پزشک خانواده ،   01/05/1395  01/05/1393
کارشناسان ارشد ، کارشناسان و کاردانان 

  مامایی ، پرستاري ، بهداشت عمومی

  امتیاز 5
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 ( دانشکده داروسازي و دندانپزشکی ) ر ددریافت سه تفاهم نامه از معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  هاي هدف دندانپزشکی و داروسازي اجراي برنامه ها جهت گروه خصوص 

  برگزاري جلسات متعدد و اجراي برنامه هاي آموزشی با همکاري سازمانهاي خارج از دانشگاه درخصوص برنامه

 تحول در آموزش از جمله همکاري با سازمان نظام پزشکی و انتقال خون شهرستان جهرم

  تهیهcd  خود آموز عفونتهاي دستگاه تنفسی و انجام مراحل ثبت و دریافت مجوز از اداره کل آموزش مداوم 

  ورود اطالعات و مراحل اجراي آنها و به روز کردن مطالب در سامانه اتاق عملیات ، تهیه شاخص هاي آموزش مداوم
  شهید مطهر نیا

 ح تحول آموزشی بررسی مشکالت و چالش هاي حضور در جلسات کمیته راهبردي آموزش دانشگاه در خصوص طر
 موجود و تعریف فرایندهاي نوآورانه

 برگزاري شوراي آموزش مداوم و بررسی برنامه عملیاتی  ، تهیه و تدوین برنامه عملیاتی مشترك و اختصاصی واحد
  آموزش مداوم

 صدور گواهی 6کمیته ماده  و برگزاري کمیته هاي تخصیص امتیاز حداقل یکبار درماه 
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  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز

  پژوهش درآموزش

  
  

 تعداد جلسات تاریخ شروع جلسات 
تعداد اعضا در 

 حال حاضر
تعداد طرح هاي 

 ارسال شده
تعداد طرح 
 هاي مصوب

 طرح61     طرح 67 عضو18 جلسه 52 22/7/1387 کمیته پژوهش در آموزش
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یگروه بیوشیم گروه آناتومی
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نمودار ساختارکمیته پژوهش در آموزش  
برحسب تعداد اعضاء وتوزیع افراد از گروههاي آموزشی دانشگاه
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   مقایسه تعداد طرح هاي نگارش شده توسط اعضاي کمیته پژوهش در آموزش نمودار
  1394در سال 

  

  نمودار مقایسه نسبت مقاالت پژوهش در آموزش مربوط به طرح هاي مصوب کمیته 
  به کل مقاالت با موضوع آموزشی
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  نمودارمقایسه تعداد طرح هاي تصویبی  کمیته پژوهش در آموزش به تفکیک مجریان طرح

  
 بررسی شده تعداد طرح هاي  تعداد جلسات کمیته سال

 4 4  91سال

 8 3  92سال

 10 4  93سال

 15 6  94سال 

  

 تعداد طرح هاي تصویبی تعداد طرح هاي ورودي سال

 4 5  91سال

 4 10  92سال

 10 10  93سال

 14 15  94سال 
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تعداد طرحهاي   تحقیقاتی ورودي وتصویب  مودار مقایسه فعالیت کمیته پژوهش درآموزش برحسبن
  شده

  
  

  ) وابسته به مرکز توسعه :SKILL LABمرکز مهارت هاي بالینی(

  ژهاي مرکز مهارتهاي بالینی برحسب نوع بخشنمودارفراوانی موال
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  94برنامه ریزي درسی و تدوین طرح درس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی سال 

  

  1394در سال EDCنمودار آموزش ارائه شده در مرکز مهارتهاي بالینی وابسته به 
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  کمیته المپیاد علمی دانشجویی

نمودار مقایسه تعداد دانشجویان شرکت کننده در آزمون درون دانشگاهی المپیاددانشگاه

  

  1394الی 1391سالرتبه هاي کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله کشوري المپیاد 

در  المپیاد کشوري حیطه علوم پایهچهارمین آزمون انفرادي  *رتبه هاي کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم  در مرحله
 7رتبه: 1391سال

در  المپیاد کشوري حیطه علوم پایهپنجمین آزمون انفرادي  *رتبه هاي کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم  در مرحله
 11: رتبه1392سال

در  هعلوم پایحیطه المپیاد کشوري ششمین آزمون انفرادي  *رتبه هاي کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم  در مرحله
  برنز) 7نقره و  1طال،1مدال( 9: کسب 1393سال

: کسب 1394در سال علوم پایهحیطه المپیاد کشوري هفتمین آزمون انفرادي  رتبه هاي کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم  در مرحله*

  کشوري11و 8و6مقام 
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  در ششمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشوردانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزیدگان 

برنز در ششمین المپیاد دانشجویان کشور، توسط دانشجویان دانشگاه علوم  7مدال نقره و 1مدال طال،  1کسب 
  دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور  49در بین جهرم پزشکی 

 اسامی دانشجویان برگزیده دانشگاه در ششمین المپیاد علمی دانشجویان سراسر کشور

 مدال رشته نام و نام خانوادگی برگزیدگان ردیف

 طال استدالل بالینیحیطه  پریا کوهی 1

 نقره حیطه مدیریت نظام سالمت  فاطمه رحمانیان 2

 برنز حیطه علوم پایه علیرضا صحرائیان 3

 برنز حیطه استدالل بالینی مژگان سبزپور 4

 برنز حیطه مدیریت نظام سالمت محمد خواجه اي 5

 برنز حیطه مدیریت نظام سالمت آرش مهبودي 6

 برنز (هوش مصنوعی)نوآورانه  وحید سیفی 7

 برنز نوآورانه (هوش مصنوعی) نسرین اکرمی 8

 برنز نوآورانه (هوش مصنوعی) مریم پایدار 9

 

  نائل گردیدند : مدال برنزحیطه نوآورانه (هوش مصنوعی) دانشجویان به کسب  گروهی همچنین در مرحله

  عبارتند از: به ترتیب*تیم هاي برتر حیطه نوآورانه 

  علوم پزشکی شیرازدانشگاه  
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم 
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 94سال  المپیاد علمی دانشجویان هفتمیناسامی  برگزیدگان مرحله درون دانشگاهی 

  شرکت در المپیادحیطه   ترم  مقطع تحصیلی  رشته  نام خانوادگی  نام  ردیف

  مدیریت در نظام سالمت  7  کارشناسی  بهداشت عمومی  خردمند  سیما  1

  مدیریت در نظام سالمت  14  انترنی  پزشکی  مهبودي  آرش  2

  مدیریت در نظام سالمت  14  انترنی  پزشکی  خواجه اي  محمد  3

 علوم پایه  6  فیزیوپاتولوژي پزشکی  بهمن جهرمی  آیدا  4

 علوم پایه  8  استیودنتی پزشکی  رحمانیان  فاطمه  5

 علوم پایه  12  انترنی پزشکی  علی پور  فرزانه  6

  فلسفه پزشکی  10  اکسترنی پزشکی  سروستانی  انیس  7

 فلسفه پزشکی  10  اکسترنی پزشکی  هاشمی فرد  فائزه  8

 فلسفه پزشکی  14  انترنی پزشکی  بخشی پور  محمدباقر  9

  بالینیاستدالل   12  انترنی پزشکی  حیدر نژاد  امیرحسین  10

 استدالل بالینی  14  انترنی پزشکی  خسروي  شعله  11

 استدالل بالینی  12  انترنی پزشکی  سجادیان  سیده مریم  12

 

  کسب هفت لوح افتخار توسط تیم اعزامی به المپیاد کشوري 
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  کمیته استعدادهاي درخشان

  »1394عملکرد دفتر استعدادهاي درخشان در سال« 

  تخصصی ویژه استعدادهاي درخشان برگزاري کارگاههاي -الف

 شرکت کننده تعداد
مدت 

 (ساعت)زمان
 عنوان کارگاه تعداد کارگاه اهداف کارگاه

18 3 
ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت خالقیت و گرایش به 

 سمت ثبت اختراع
 ایده پردازي 1

  Clinical keyکتابخانه دیجیتال پایگاه  2  آشنایی و طریقه استفاده از کتابخانه دیجیتال 7  40
60 
 
 

8 
 
 

 پروپوزال نویسی 4 افزایش توان طرح نویسی

18 6 
ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت خالقیت و گرایش به 

 سمت ثبت اختراع
 ایده پردازي 2

16 3 
توجیه دانشجویان استعدادهاي درخشان در خصوص آئین 

 نامه و تسهیالت استعدادهاي درخشان
  کارگاه توجیهی استعدادهاي درخشان 1

15 3 
توجیه دانشجویان استعدادهاي درخشان در خصوص آئین 

 نامه و تسهیالت استعدادهاي درخشان
 کارگاه توجیهی استعدادهاي درخشان 1

توجیه دانشجویان استعدادهاي درخشان در خصوص آئین   3  14
  استعدادهاي درخشانکارگاه توجیهی   1  نامه و تسهیالت استعدادهاي درخشان

  کارگاه پاپ اسمیر  1  آشنایی دانشجویان با معاینات زنان  4  30
  نگارش آئین مکاتبات اداري  1  آشنایی بانگارش آئین مکاتبات اداري  3  30

  خالقیت ، نوآوري و نقش نخبگان در اجتماع  3  100
  خالقیت ، نوآوري  1  

  کارگاه احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  6  آشنایی دانشجویان با احیاي قلبی ریوي  18  100
  اخالق در پژوهش  3  اهداف، وظایف ،ضوابط و استانداردهاي اخالقی  15  50
  تهیه گزارش نهایی  1  آشنایی با نحوه نگارش گزارش نهایی  2,30  20
  سرچ پیشرفته  1  آشنایی با نحوه سرچ مقاالت  2,30  15
  الت و انتخاب مجلهانگارش مق وهیش  1  مجله الت و انتخابانگارش مق وهیش آشنایی با  2  20
  طراحی پوستر  1  آشنایی با مجالت و رفرانس نویسی  2,30  20
   یپژوهش يو توانمند  ساز قیتحق یمبان  4  ارتباط کارآفرینی و ایده پردازي  8  60

  مقدمه اي بر آمار توصیفی  4  30
 spssکارگاه  2  تجزیه و تحلیل آمار توصیفی

 End note  1  آشنایی با نصب و نرم افزار   2,30  30
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  پرداخت هزینه شرکت دانشجویان استعدادهاي درخشان و نخبگان در همایش هاي علمی داخل و خارج از کشور  -ب

 علت اعزام

بدون ارائه  ردیف  عنوان همایش محل برگزاري تعداد دانشجوي شرکت کننده
 مقاله

 با ارائه مقاله

  1 دوازدهمین همایش بین المللی ایمونولوژي و آلرژي  ایران تهران 1 * 

 2  اولین کنگره بین المللی سوء مصرف الکل  مشهد  1 * 

  3  پانزدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی  یزد  4 * 

 4  بیستمین کنگره سراسري انجمن علمی تخصصی باروري و ناباروري ایران  اصفهان  1 * 

 5  کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکیپانزدهمین   شاهرود  6 * 

 6  پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران  تهران  2 * 

 7  چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران  تهران  2 * 

 8  کنگره بین المللی پیشگیري از بیماریهاي قلب و عروق  شیراز  1 * 

 9  کشوري یادگیري الکترونیکی در علوم پزشکیهفتمین همایش   تهران  1 * 

 10  دومین کنگره کشوري پژوهش هاي علوم پزشکی  ارومیه  3 * 

 11  همایش سراسري اخالق و فرهنگ در علوم سالمت  تهران  3 * 

 12  کنگره پژوهشهاي کاربردي در سرطان هاي شایع ایران  ارومیه  1 * 

  13  داروییکنگره کشوري دانشجویی علوم   مازندران  1 * 

  14  بیست و سومین کنگره بیماریهاي عفونی و گرمسیري ایران  تهران  3  * 

  15  همایش کشوري آموزش و مشاوره در سالمت باروري  مشهد  1  * 

  16  نهمین سمینار  بین المللی پرستاري و مامایی رویان  تهران  5  * 

  17  کنگره زنان و مامایی  ترکیه (انتالیا)  3  * 

  Amee  18کنگره   میالن(ایتالیا)  4  * 

  Mefs  19کنگره   ابوظبی  8  * 

COGE 2014  پاریس  5  *  کنگره   20  
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  1394شرکت استعدادهاي درخشان و نخبگان در همایش هاي علمی داخل و خارج از کشور

تعداد  علت اعزام
دانشجوي 

 شرکت کننده

محل 
 برگزاري

 ردیف  عنوان همایش

بدون ارائه 
 مقاله

 مقالهبا ارائه 

مشهد  1 * 
 مقدس

اولین کنگره بین المللی استراتژیهاي پیشگیري 
 براي عفونت هاي مرتبط با مراقبت از بیمار

1 

 2 اولین کنگره پژوهشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی  دزفول  1 * 

بین المللی و نهمین کنگره ملی انگل  دومین کنگره  لنگرود  2 * 
  ایرانشناسی و بیماریهاي انگلی 

3  

 4  ششمین کنگره بین المللی هپاتیت  تهران  2 * 

 5  چهارمین کنگره بین المللی سالمت زنان  شیراز  1 * 

 6  کنگره تحقیقات کیفی در علوم سالمت  یاسوج  1 * 

 iscoms-  7کنگره   هلند  1 * 

  دانشگاهها تهیه منابع علمی ( کتب و نشریات ضروري ) و نرم افزاري مورد نیاز استعدادهاي درخشان

 تعداد دانشجوي متقاضی تعداد عنوان کتاب ردیف

 30 جلد19 خرید کتاب 1

  برگزاري کالسهاي فوق برنامه (زبان)

 تعداد دانشجوي شرکت کننده تعداد  کالسهاي  برگزار شده بعنوان کالس ردیف 

 نفر50 مدرس)  2جلسه(توسط 35 برگزاري کالس زبان 1
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استفاده کننده از تسهیالت ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به نمودار مقایسه  دانشجویان 
  مقاطع باالتر
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  1394تعداد پژوهشگران برجسته کشوري درسال

 تعداد 94تعداد پژوهشگران برجسته کشوري درسال ردیف 

 3 حسین پور -مهدیار -سرکار خانم  ها علی پور 1

  در کنگره هاي داخل و خارج کشورمشارکت دانشجویان استعدادهاي درخشان 

  کنگره داخلی  کنگره خارجی سال ردیف

1 1390 8  147  

2 1391  13  17  

3  1392  24  3  

4  1393  0  56  

5  1394  1  10  

  

  EDCکتابهاي موجود در

   

  تعدادکتاب

 91سال   92سال  93سال   94سال 

31  242  222 202 
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  کمیته دانش  پژوهی 

o  1394دانش پژوهی  درسال هدایت و نظارت بر آیین نامه 

 افراد متقاضی سال

 

تعداد 
 مشاوره

تعداد پرونده هاي بررسی 
 شده جهت ارتقاء

  دکتر رحیم رئوفی ، دکتر محمد پوراحمدي 1393

 دکتر دانش جوشقانی ،دکتر لیلی مصلی نژاد

8 4 

 

  

دکتر دانش جوشقانی ،دکتر لیلی مصلی نژاد ، ارتقاء جناب آقاي دکتر رحیم رئوفی ، دکتر محمد پوراحمدي  -
 1394از مرتبه استادیاري به دانشیاري در سال 

 آموزش پاسخگو(جامعه نگر):

 نیازسنجی آموزشی از اساتید -1

 اجراي کارگاه جهت اساتید هیئت علمی و دانشجویان   -2

 جهت استفاده دانشجویان رشته هاي مختلف در درس فارماکولوژي  داروخانه مدلراه اندازي  -3

 قرار دادن برنامه خودمراقبتی در کوریکلوم درسی  -4

 آموزش عموم ( در مساجد و ...) در خصوص بیماریهاي شایع  -5

 ارتباط با انجمن ام اس  -6
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 ردیف گروه آموزشی تعداد اساتید گروه  ارزشیابی از طریق سایت پایشانجام 

1394  1393  

  10 10 میکروب و انگل    

  

گروه 
 پزشکی

  

  

  

1  

  6 9 معارف  

  6 4 آناتومی  

  5 5 زبان  

  3 4 بیوشیمی  

  4 4 فیزیولوژي 

  5 5 2 گروه بهداشت 

  10 10 3 گروه علوم آزمایشگاهی 

  29  22 4 فیزیوپاتولوژي 

  89 45 5 دانشکده پرستاري و مامایی 

  94  78  6  بالینی  

  روند اجراي ارزیابی درونی بخشهاي بالینی و علوم پایه :)Internal Evaluation(ارزشیابی درونی

  94سال  93سال  ارزشیابی درونی علوم پایه  ارزشیابی درونی بالینی  ردیف
  انجام شده  بار)3(    اطفال  1

  انجام شده  )93(    جراحی  2

  انجام شده  )93(  بار)2میکروب(  داخلی  3

  انجام شده  )93(    زنان  4

  انجام شده      )93-94چشم (  5

  انجام شده  شروع    94بیهوشی  6
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  ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه علوم پایه

  سال  نام گروه آموزشی  ردیف 

  94  آناتومی  1

  94  فیزیولوژي  2

  94  معارف  3

 برگزارشده نمودار مقایسه تعداد آزمون هايآنالیز آزمون ها:
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EDکمیته ي مشورتی دانشجویی در C:  

o  مشارکت در همایش آموزش پزشکی تهران با ارائه مقاله ،پوستر و سخنرانی توسط دانشجویان عضو کمیته

  محسن فرهنگ  –یوسف حسینی  –آقایان :محمد دالئی میالن 

o  محمود رضا آچاك)خانم آوا حسینی و آقاي شهریار جامعی(،  93دانشجویان پزشکی سه نفر از  برگزاري کالس زبان توسط: 

o آماده سازي و طراحی دو شماره نشریه  انگلیسی شاین توسط دانشجویان عضو 

o چاپ ششمین نشریه انگلیسی شاین توسط دانشجویان فعال کمیته  
o  طرح تحقیقاتی)6( درآموزشانجام طرح هاي پژوهش 
o  برگزاري جلسات منظم هفتگی با حضور مدیریت محترم مرکزتوسعه،کارشناس مربوطه ،دبیر و دانشجویان

 عضو هسته مرکزي کمیته بصورت یک هفته در میان 

  94-95مشارکت دانشجویان در کالسهاي زبان   سال تحصیلی 

  تعداد مدرسین  تعداد دانشجویان شرکت کننده  تعداد جلسات

  نفر2  نفر  30  جلسه 22

  
  تعداد کارگاه هاي  برگزار شده جهت دانشجویاننمودار مقایسه 

  

2
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10
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  احد رشد و بالندگی اساتید و

ــاء    ــکی ایجاد و ارتقاء قابلیتها و تقویت توانمندیهاي اعض ــعه آموزش پزش یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توس

ست تا با         ساتید برآن ا شد .گروه رشد و بالندگی ا ستاي ارتقاي کیفیت آموزش و تدریس می با هیأت علمی دانشگاه در را
هاي یاددهی و یادگیري، متدهاي آموزشــی نوین را در حیطه علوم  بهره گیري از پیشــرفتهاي علمی روز در زمینه فرآیند

سب و مهیا نمودن               شی منا صتهاي آموز سازد. ایجاد فر شنا  شها آ شجویان را با این رو ساتید و دان شکی بکار گرفته و ا پز

  منابع و محیطهاي آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی از دیگر وظایف این گروه خواهد بود. 

  94نمند سازي اساتید در سال اعضاء کمیته توا

  تعداد  اعضاي کمیته توانمندسازي اساتید 

 1  گروه بالینی

 3  گروه پرستاري

 6  علوم پایه گروه

  نمودار مقایسه تعداد کارگاههاي برگزار شده جهت اساتید

  

7
6

9

12

10

0

2

4

6

8

10

12

14

91سال   90سال  92سال    94سال   93سال 



 

                                                                  

                                                                                                                                     
                                                                                                                              www.jums.ac.ir 

٥٦ 

  

  ):جامعه نگر(آموزش پاسخگو

 آموزشی، پژوهشی و خدماتی خود را به شیوه ايدانشکده هاي پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع باید برنامه هاي 
مورد بازنگري قراردهند که در آن، اولویت هاي سالمت جامعه، منطقه و کشور تحت پوشش خود را مورد توجه 

هدف از انجام این بازنگري، مسئولیت پذیر نمودن دانشکده هاي پزشکی در مقابل برون دادهاي . قرار داده باشند
 .لتحصیالن، نتایج مطالعات پژوهشی و شیوه هاي ارائه مراقبت هاي بهداشتی و درمانی استخود از جمله فارغ ا

پذیرفتن چنین مسئولیتی به نوبه خود باعث خواهد شد که در نهایت، مراقبت هاي بهداشتی و درمانی ارائه شده 
فیت، ود و ارتقا کیبهب: توسط دانشکده هاي پزشکی پاسخگو در مقابل اجتماع، از چهار شاخص مهم و حیاتی

  .گردد برخوردار اثربخشی -عدالت و برابري، مرتبط بودن با نیازهاي جامعه و هزینه

  :1394اهم فعالیتها در سال 

 نیازسنجی آموزشی از اساتید -1

 اجراي کارگاه جهت اساتید هیئت علمی و دانشجویان   -2

 جهت استفاده دانشجویان رشته هاي مختلف در درس فارماکولوژي  داروخانه مدلوتجهیز راه اندازي  -3

 قرار دادن برنامه خودمراقبتی در کوریکلوم درسی  -4

 آموزش عموم ( در مساجد و ...) در خصوص بیماریهاي شایع  -5

 تشکیل کمیته بیماریهاي غیرواگیر -6

 ارتباط با انجمن ام اس و دیابت  -7

  2و  1برگزاري کارگاه دیابت نوع  -8
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 اداره کل آموزش دانشگاه 

  تعداد پذیرفته شدگان، دانشجویان، فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  1394سال   1393سال  

 زن مرد جمع زن مرد جمع

  135  97  232  117  100  217 پذیرفته شدگان

  616  416  1032  671  398  1069 دانشجویان

  147  87  234  132  63  195 فارغ التحصیالن

  1393سال 
  کل دکتراي حرفه اي  کارشناسی ارشد  کارشناسی کاردانی 

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

  117  100  217 25 20 45  2  2  4 90 62 152 0 16 16 پذیرفته شدگان

  671  398  1069 203 132 335  2  2  4 466 234 700 0 30 30 دانشجویان

  132  63  195 22 12 34  0  0  0 110 35 145 0 16 16 فارغ التحصیالن

  .می باشد 29/12/1393لغایت  01/01/1393وفارغ التحصیالن از  20/11/1393الزم به ذکر است که آمار داننشجویان شاغل به تحصیل  مربوط به 

  1394سال 

  کل تخصصی بالینی  دکتراي حرفه اي  کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی  
 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد  جمع

  - پذیرفته شدگان
 

- - 149 63 86 3 1  2  77  32 45 3 1  2  232  97  135  

  616  416  1032  3  1 4 220 151  371  4  3 7 389 241 630 - 20 20  دانشجویان
  147  87 234      25 11  36  -  - - 122 63 185 - 13 13  فارغ التحصیالن
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  1394-1395نشجویان شاغل به تحصیل دردانشگاه سال تحصیلی دا

  می باشد. 19/11/1394الزم به ذکر است که آمار داننشجویان شاغل به تحصیل  مربوط به 
1394 -1395تحصیلی   تحصیل به تفکیک جنسیت سالنمودارمقایسه دانشجویان شاغل به 

  

دختر
60%

پسر
40%

 پسر دختر کل رشته
  1  3  4  رزیدنت بیهوشی

 151 220 371 پزشکی
 3 4  7  کارشناسی ارشد انگل شناسی

 76 98 174 پرستاري
 33 65 98 اتاق عمل

 34 72 106 هوشبري (کارشناسی پیوسته)

 2 0 2 هوشبري(کارشناسی نا پیوسته)
 59 0 59 فوریتهاي پزشکی(کارشناسی نا پیوسته)

 20 0  20 (کاردانی)فوریتهاي پزشکی 
 35 65 100 علوم آزمایشگاهی
 2 89 91 بهداشت عمومی

 416 616 1032 جمع کل
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 1394-1395دانشجویان پذیرفته شده  دردانشگاه سال تحصیلی 

  نمودارمقایسه پذیرفته شدگان و فارغ التحصیالن دانشگاه

  

102

188

143

195

234
231

259
247

217 232

1390سال 1391سال  1392سال  1393سال  1394سال 

فارغ التحصیل پذیرفتھ شدگان

 مرد زن کل رشته

  1  2  3  رزیدنت بیهوشی
 32 45 77 پزشکی

 1 2  3  کارشناسی ارشد انگل شناسی

 24 24 48 پرستاري

 7 14 21 اتاق عمل

 7 13 20 هوشبري (کارشناسی پیوسته)

 15 0 15 فوریتهاي پزشکی(کارشناسی نا پیوسته)

 9 15 24 آزمایشگاهیعلوم 

 1 20 21 بهداشت عمومی

  97  135  232  جمع کل
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 نمودارمقایسه پذیرش دانشجودردانشگاه علوم پزشکی جهرم

  
  

  

58 61
48 45

77
3

50 52
51

38

48

41
45
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25

20

27
29

29

23

21
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1390سال 1391سال  1392سال  1393سال  1394سال 

رزیدنت بالینی پزشکی

0

15

20

16

0

15

21

15

30 30 30

24 24
25

27

24

21 21

1390سال 1391سال  1392سال  1393سال  1394

فوریتھای پزشکی کاردانی فوریتھای پزشکی کارشناسی علوم آزمایشگاھی بھداشت عمومی
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  قبول شدگان  در مقاطع باالتر

  1394  1393  عنوان
  نفر 21  نفر 12  پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد 

  نفر 23  نفر 25  پذیرفته شدگان مقطع دستیاري
  نفر15  -  پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی 

  
  1394صدور گواهینامه موقت تحصیلی سال 

  1394  1393  عنوان
  16  6  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته پزشکی 
  35  14  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته پرستاري 
  6  9  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته اتاق عمل 
  19  21  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته هوشبري 
  21  3  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته بهداشت 

  26  14  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته فوریتهاي پزشکی  
  

  1394صدور دانشنامه  تحصیلی سال 

  تعداد  عنوان
  
  

صدور دانشنامه 
  تحصیلی

  9  پزشکی 
  15  پرستاري 
  -  اتاق عمل 
  1  هوشبري 
  1  بهداشت 

  1  فوریتهاي پزشکی  
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  1393درخواست انتقال و میهمانی

  از سایرمراکز آموزشی به دانشگاه علوم پزشکی جهرم  پزشکی جهرم به سایر مراکز آموزشیاز دانشگاه علوم 
  نفر 9تعداد کل تقاضا:   نفر 49تعداد کل تقاضا: 

  مخالفت  موافقت  مخالفت  موافقت
 9نفر از دانشکده پزشکی و  21(نفر 30

  نفر از دانشکده پرستاري و پیراپزشکی )
  

 نفر موافقت با تغییر رشته و 1
  انتقال
  

  
نفر از دانشکده پزشکی  16نفر  ( 18

نفر از دانشکده پرستاري و  2و 
  پیراپزشکی)

  
نفر از دانشکده  1(نفر  5

نفر از دانشکده  4پزشکی و 
  پرستاري و پیراپزشکی)

  
 1نفر از دانشکده پزشکی و  3( نفر 4

نفر از دانشکده پرستاري و 
  پیراپزشکی)

  1394درخواست انتقال و میهمانی

  از سایرمراکز آموزشی به دانشگاه علوم پزشکی جهرم  از دانشگاه علوم پزشکی جهرم به سایر مراکز آموزشی
  نفر23تعداد کل تقاضا:   نفر 74تعداد کل تقاضا: 

  مخالفت  موافقت  مخالفت  موافقت
نفر 16(نفر 39موافقت با میهمانی 

نفر از دانشکده 23از دانشکده پزشکی و 
  پیراپزشکی )پرستاري و 

  
نفر موافقت با تغییر رشته و  1

  انتقال
  
نفر 8نفر ( 14موافقت با انتقال 
نفر دانشکده  6دانشکده پزشکی و 

  پرستاري  )
  

نفر همگی از دانشکده 18
  پزشکی 

 6موافقت با میهمانی 
نفر دانشکده 3نفر ( 

نفر از 3پزشکی و 
دانشکده پرستاري ) 

نفر از 4موافقت با انتقال 
  پزشکی  دانشکده

ا نفر تغییر رشته و انتقال 
  از دانشکده پزشکی 

  
نفر از دانشکده 1نفر (  11

نفر از دانشکده 10پزشکی و 
  پرستاري ) 
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   1394امور هیات علمی دانشگاه در سال  اهم فعالیتهاي 

  فن آوري پزشکی نفر بورس ( دکترا) در رشته هاي بانک خون، آموزش پرستاري، زیست 3نهایی شدن پرونده تایید   
  نفر هیات علمی پیمانی 4متخصص بالینی به صورت هیات علمی زمان تعهدات و جذب  10جذب تعداد  
  جذب هیات  "دانشگاه علوم پزشکی کشور در شاخص  56بین   یازدهماعالم نتایج ارزیابی طرح راد و کسب رتبه

هیات  اعضاي بین تناسب و علمی هیات هرم حفظ جهت در مدت بلند و محور برنامه نگاه بر اساس "علمی
 از جهرم به شرح زیر می باشند: قبلده دانشگاه   بالینی غیر و بالینی علمی

  (شهید بهشتی / اهواز /تهران /سمنان / کرمان /تبریز / همدان / شاهرود /یزد / مازندران / جهرم      ....)       
 مرتب جلساتعلمی و تشکیل  هیات جذب مدت بلند برنامه وجود 

  

  جمع کل  مربی  استادیار  دانشیار  استاد

  زن  مرد  زن  مردزن                   مرد  زن  مرد  زن  مرد

0  1  6  1  36  28  20  18  62  48  

  

  جمع کارشناس ارشد  PHD پزشک متخصص وفوق تخصص

زن                   مردزن                   مرد  زن  مرد  زن  مرد

29  21  15  7  20  18  62  48  

  

  



 

                                                                  

                                                                                                                                     
                                                                                                                              www.jums.ac.ir 

٦٤ 

  شاغل دردانشگاه  تعداداعضاء هیئت علمی

  مرتبه علمی        

  نوع استخدام

  جمع کل  مربی  استادیار  دانشیار  استاد

  27  3  16  7  1  رسمی

  51  29  22  0  0  پیمانی

  24      0  24  0  0  متعهدخدمت

  6  6  0  0  0  طرحی

  1  0  1  0  0  سرباز

  1  0  1  0  0  سایر

  110  38  64  7  1  جمع کل

 می باشد. 7یک نفر علوم پایه قرارداد تبصره  

   )Kاعضاي هیئت علمی (رسمی پیمانی طرحی وضریب 

  

  

  جمع  پرستاري ومامایی  بالینی  علوم پایه  

  1  -  1  -  استاد

  7  -  4  3  دانشیار

  64  4  45  15  استادیار

  38  26  -  12  مربی

  110  30  50  30  جمع
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  دانشگاه،متعهدخدمت) k(رسمی،پیمانی،طرحی،ضریبنمودارمقایسه تعداداعضاء هیئت علمی 

  
  

  

   1394دانشکده ي پزشکی در سال  اهم فعالیت هاي 

  صدور نهایی بیمه نامه ي مسولیت دانشجویان اکسترن و اینترن براي اولین بار در دانشگاه  -1

  ایجاد رشته ي دستیاري بیهوشی در دانشکده پزشکی جهرم -2

  انعقاد تفاهم نامه همکاري آموزشی براي ایجاد رشته ي دستیاري کودکان در قطب  -3

  

81 85
98 99

110

  

 


