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 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

 1396برنامه هاي حضوري دفتر آموزش مداوم سال 

 

یزان     عنوان برنامه  ردیف م
  امتیاز

عات     ف د
  برگزاري

  گروه هدف

بیماریهاي قلبی و ترومبوآمبولی در   1
  بارداري

–پرستاري  -فوریت هاي پزشکی –پرستاري   1  3,5
متخصصین –پزشکان عمومی -مامایی –هوشبري 

 کلیه رشته ها

  پزشکان شاغل در طرح خانواده–پزشکان عمومی   1  3،25 کانسر پیشرفته پروستات  2

  پزشکان عمومی و پزشکان خانواده  1  3،25  کنفرانس علمی گفتار درمانی  3

دکتراي بهداشت  –زنان و زایمان  –پرستاري   11  1،25  کنفرانس علمی ادواري زنان  4
 مامایی -باروري 

کنفرانس علمی ادواري بیماریهاي   5
  داخلی

 بیماریهاي –بیهوشی  –پزشک عمومی  –پرستاري   38  1
بیماري  –بیماریهاي عفونی و گرمسیري –داخلی 

غدد –بیماریهاي مغز و اعصاب –هاي قلب و عروق 
 -گوارش و کبد بالغین –درون ریز و متابولیسم 

  نفرولوژِي

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  RA 3،25  1درمان روماتیسم مفصلی   6

نظام مراقبت پیامدهاي نامطلوب ایمن   7
  سازي

 طرح خانوادهپزشکان شاغل در –زشکان عمومی پ  1  3،5

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3،25  درمان هاي نوین پوستی  8

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3،25  ریزش مو  9

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3،5  بیماریهاي تنفسی بزرگساالن  10

 2بیماریهاي تنفسی بزرگساالن   11
  پنومونی )(

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3

  پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3  بیماري ماالریا (تشخیص و درمان )  12
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یزان     عنوان برنامه  ردیف م
  امتیاز

عات     ف د
  برگزاري

  محل برگزاري

 شاغل در طرح خانوادهپزشکان –زشکان عمومی پ  1  3،25 2 کنفرانس علمی سرطان پستان   13

مراقبتهاي ادغام شده اطفال سمینار  14
  مراقبت کودك سالم -(مانا)

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  7،25

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3،5  عفونت هاي هرپسیکنفرانس علمی   15

پزشک شاغل در طرح  –پزشک عمومی  –پرستاري  1 3،75 اورژانس هاي اطفالکنفرانس علمی   16
 خانواده

کنفرانس علمی  بیماریهاي   17
  روماتولوژي(اسکلرودرمی

 پزشکان شاغل در طرح خانواده–زشکان عمومی پ  1  3،25

 پرستاري (کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد)  CPCR  5  3کارگاه   18

آشنایی با فارماکوویژیالنس و ثبت و   19
  ناخواسته داروارزیابی عوارض 

  پزشک عمومی داروساز  1  3،25

  داروسازي–پزشکی عمومی –پرستاري   1  6،25  اصول تجویز منطقی داروها  20

داروهاي گیاهی و سنتی در بیماري سوء   21
  هاضمه

کارشناسان تغذیه –پزشک عمومی و پزشک خانواده   1  3
 داروساز سنتی –داروساز بالینی –داروساز  –

پزشک  -پزشک شاغل در طرح خانواده  –پرستار   1  5 و رژیم درمانی در سرطانکارگاه تغذیه   22
 کارشناسان تغذیه   -عمومی 

کارگاه آموزشی تئوري و عملی آي یو   23
  دي گذاري

 مامایی  1  5

 پزشکان عمومی و پزشکان شاغل در طرح خانواده  1  3  تازه هاي درمان هیپرلیپیدمی  24

شناسایی و کنفرانس علمی یک روزه   25
ارجاع زوجین نابارور در سیستم 

  بهداشت

  پزشکان عمومی و پزشکان شاغل در طرح خانواده  1  3

–انگل شناسی  –ژِنتیک –علوم آزمایشگاهی   1  4  بررسی الم خون محیطی  26
زیست –ویروس شناسی  –میکروب شناسی  

 فناوري

پیشگیري از بیماري ههاي غیر واگیر   27
  (ایراپن)در نظام نوین سالمت 

  پزشکان عمومی و پزشکان شاغل در طرح خانواده  1  3،75

کنفرانس علمی ادواري تازه هاي   28
  بیهوشی

  متخصص بیهوشی   -پزشک عمومی –پرستار   6  1،25
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  1396مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی جهرم   سال غیرحضوري  برنامه هاي 

  

جهت برنامه  113تعداد  1396درسال نفر می باشند که  2000تعداد مشمولین عضو سامانه آموزش مداوم در حال حاضر 

  برنامه به صورت مجازي تحت سامانه در حال اجرا  2 به صورت حضوري اجرا گردیده و کلیه گروه هاي هدف

دبیر علمی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه در اجراي برنامه هاي آموزش مداوم با این مرکز  96در حال حاضر . می باشد

  .همکاري دارند

  

میزان   عنوان برنامه  ردیف
  امتیاز

دفعات 
  برگزاري

  محل برگزاري

مراقبت هاي بحرانی نوزاد در معرض   29
  خطر

  مامایی –پرستاري   1  5

 –پزشک شاغل در طرح خانواده  –پزشک عمومی   8  2  کنفرانس علمی ادواري روانشناسی  30
  -روانپزشکی و روانشناسی  

کارگاه نسخه نویسی و تجویز مکمل   31
  هاي ورزشی

  داروسازان –ارشناسان تغذیه   1  5

  کارشناسان علوم تغذیه  1  3،5  کنفرانس علمی تغذیه ورزشی  32

آگاهی از اختالالت خونریزي شناخت و   33
  دهنده و هموفیلی (دو روزه)

پزشکان شاغل در  –پزشکان عمومی  –پرستاري   2  6
  طرح خانواده

  علوم آزمایشگاهی  1  3  مدیریت نمونه هاي آزمایشگاهی  34

  پرستار  17  25/1  کنفرانس علمی ادواري پرستاري  35

  میزان امتیاز  گروه هدف  تاریخ پایان برنامه  تاریخ شروع  عنوان برنامه

  تصویر برداري از 
  01/02/1398  01/02/1395  عفونت هاي ریوي

پزشکان عمومی، پزشک خانواده، 
رادیولوژِي کارشناسان ارشد، رادیولوژي 

قانونی،طب ،جراحی عمومی،پزشکی 
اورژانس، جراحی قلب و عروق،بیماریهاي 
  داخلی، بیماریهاي ریه، بیماریهاي کودکان

  امتیاز 5
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 1396ي مرکز آموزش مداوم دانشگاه در سال اهم فعالیتها

  تعداد  عنوان فعالیت
  20  صدور گواهی نهایی

  3  )66صدور گواهی فرصت (ماده
  113  برنامه هاي برگزار شده

  10  جلسه کمیته تخصیص امتیاز
  4  6جلسات کمیته ماده 

  68  اعالم رمز عبور به کاربران عضو سامانه
  5745  ارسال پیامک به گروه هاي هدف برنامه ها

  3  تهیه پوستر و فراخوان برنامه
  8  در سامانه 91ثبت و تائید گواهی هاي ما قبل 

  1284  تعداد گواهی هاي صادر شده در برنامه هاي آموزشی
  210  اعتبار سنجی مدارك تحصیلی مشمولین در سایت

 

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

 پزشکی و انتقال خون شهرستان جهرمدر آموزش از جمله همکاري با سازمان نظام 

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

  حضور در جلسات کمیته راهبردي آموزش دانشگاه در خصوص طرح تحول آموزشی بررسی مشکالت و چالش هاي
 فرایندهاي نوآورانهموجود و تعریف 

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

  بار حداقل دو این کمیتهبرگزاري ومعرفی اعضا جهت تشکیل کمیته تخصیص امتیاز آموزش مداوم در دانشگاه
 صدور گواهی 6درماه و کمیته ماده 

 آئین نامه ها و بخشنامه ها جهت  پرتال آموزش ،اطالعیه ها  ،و تدوین  اطالعات و به روز نمودن اخبار  جمع اوري
 مداوم در سایت دانشگاه 

  بررسی نیاز هاي آموزشی سایر واحد هاي زیر مجموعه دانشگاه اعم از معاونت بهداشتی ، معاونت درمان ، معاونت
 گروه هاي مختلف رسال نامه بهر وابسته با ادارو و غذا و واحدهاي غی
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  معاونت آموزشی دانشگاه هاي علوم  دانشگاه ورایزنی و بررسی جهت انعقاد تفاهم نامه بین معاونت آموزشی
 پزشکی در خصوص آموزش هاي مورد نیاز مشمولین در سال جاري  

 ریافت مجوز از وزارت ارسال وثبت  درخواست اجراي برنامه هاي آموزش مداوم در سامانه آموزش مداوم جهت د
 خانه 

 برنامه ریزي و بارگزاري برنامه هاي ادواري داخلی و زنان براي اولین بار در این واحد 

  دعوت از همکاران متخصص در هر رشته جهت سخنرانی و همکاري با این واحد 

 اي آموزش جهت حضور فعال تر در برنامه ه مشمولین شهرها ي همجوار فعال کردن سیستم اطالع رسانی به
 مداوم این مرکز 

  کلیه امورات روزمره آموزش مداوم اعم از پاسخ گویی و رفع مشکالت مشمولین آموزش مداوم جهت استفاده از
 سامانه هاي آموزش مداوم (سامانه جامع و سامانه مجازي  )

   تفاهم نامه انعقاد: 

 نفرانس هاي ادواري بیهوشی و کدرخصوص معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با

  دانشکده داروسازي و دندانپزشکی در خصوص  اجراي برنامه ها جهت گروه هاي وبا  روانشناسی 

  هدف دندانپزشکی و داروسازي

  با دانشگاه آزاد اسالمی جهرم و دانشگاه پیام نور جهرم جهت گروه هدف مامایی و روانشناسی 

  کنفرانس هاي ادواري پرستاري با دانشگاه علوم پزشکی شیراز براي اولین بار در بیمارستان جهت
 پیمانیه 

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

 20/12/96تا تاریخ  از ابتداي سال  گواهی نهایی پزشکان و سایر مشمولین 20 صدور 

 ددعوت از همکاران متخصص در هر رشته جهت سخنرانی و همکاري با این واح 
  کلیه امورات روزمره آموزش مداوم اعم از پاسخ گویی و رفع مشکالت مشمولین آموزش مداوم جهت

  استفاده از سامانه هاي آموزش مداوم (سامانه جامع و سامانه مجازي  )
  امتیاز سال آموزش مداوم  پزشکان عمومی  ، پرستاران   1396سال نخست ماه  9در

 کامل گردیده است ،داروسازان و کارشناسان تغذیه 
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   قایسه تعداد برنامه هاي برگزار شدهم

  ۱۳۹۶سال  ۱۳۹۵سال  ۱۳۹۴سال  ۱۳۹۳سال   ۱۳۹۲سال  ۱۳۹۱سال   ۱۳۹۰سال

۳۱  ۳۸  ۲۷  ۶۴  ۶۵  ۲۳  ۱۱۳  

  

  به تفکیک رشته برگزارشده برنامه هاي

  تغذیه   پرستار  ماما  علوم آزمایشگاه   پزشک عمومی   تخصص   داروساز   دندانپزشک 

0  5  36  48  3  14  48  4  

  در راستاي طرح تکریم ارباب رجوعي انجام شده فعالیت ها 

  جهت اطالع رسانی  به صورت پیامک و همچنین در سامانه اموزش مداوم و شبکه هاي مجازي دانشگاه
 اعالن زمان برگزاري برنامه ها و مکان آنها

 تا کنون  1396نفر از مشمولین عضو سامانه از مهر ماه  230ع و پخش کارت زیتو 
  قرار دادن فرم نظر سنجی و میزان  وانجام امورات اینترنتی از جمله عضویت در سامانه به تقاضاي مشولین

بررسی نظرات شرکت کنندگان در هر برنامه با ،  )برنامه هرپایان (دررضایت از برنامه ها به صورت اینترنتی 
 استخراج نقاط قوت و ضعف از فرم هاي ارزشیابی

  صدور گواهی شرکت در انتهاي هر برنامه 
   نقاط قوت و ضعف برنامه باز آموزي دفتر آموزش مداوم

  نقاط قوت
 در کلیه گروه ها و همکاري به عنوان سخنران قوي اعضا هیئت علمی وجود 
 بازآموزي برنامه در نور پیام و جهرم آزاد دانشگاه–از دانشگاه علوم پزشکی شیراز  نکاري مدرسیمامکان ه 
 برنامه توسط آموزش مداوماجراي  صدور گواهی ها در روز 
 کلیه گروه هاي هدفهت ج برگزاري برنامه هاي متنوع با عناوین مختلف طبق نیاز سنجی انجام شده  
  ها ت ارتقاء مستمر برنامهجهارزشیابی برنامه ها و استخراج نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکار  
 اطالع رسانی از طریق پیام کوتاه به مشمولین 
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  نقاط ضعف

 ارسال ناقص یا با تاخیر درخواست هاي مجوز برنامه از طرف معاونت ها  
 برنامه و پذیرایی مشکالت هماهنگی حق الزحمه سخنرانان  
 هاي غیر حضوري و نداشتن زیر ساخت هاي برگزاري برنامه غیر  عدم تمایل مشمولین به برنامه

  حضوري
  کمبود امکانات وفضاي فیزیکی  
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  مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  پژوهش در آموزش :

  گزارشی از فعالیت هاي شوراي پژوهش در آموزش :

  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شروع تاریخ    
 جلسات

تعداد 
 جلسات

تعداد اعضا در 
 حال حاضر

تعداد طرح هاي 
 ارسال شده

تعداد طرح هاي 
 مصوب

 طرح92 طرح 115 عضو22 جلسه 68  22/07/1387 کمیته پژوهش در آموزش

 تعداد طرح هاي  مصوب و درجریان تصویب تعداد طرح هاي ورودي سال

 درجریان1طرح  مصوب + 11 11 90سال

  طرح مصوب 4  5 91سال

  طرح  مصوب 3  5  92سال

  طرح  مصوب 10  10  93سال

  طرح  مصوب12  12  94سال

  طرح  مصوب20  20  95سال

  طرح درجریان5طرح  مصوب +11  18 96سال

  تعداد طرح هاي بررسی شده تعداد جلسات کمیته  سال

  11 8  90سال

  4  4  91سال

  5  3  92سال

  10  4  93سال

  12  6  94سال

 20  5  95سال

  16  12  96سال
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  (Skill Lab)مرکز مهارتهاي بالینی 	

  »97-96مهارتهاي بالینی درسالمرکز هاي ارائه شده در آموزش «

  عنوان کارگاه  گروه هدف  زمان (ساعت) تاریخ

، ایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولدزنان (ز  دانشجویان پزشکی بالینی  4  خرداد
  دیالتاسیون و...)معاینات زنان،افاسمان و 

  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20

، ایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولدزنان (ز  دانشجویان پزشکی بالینی  4  تیر
  معاینات زنان،افاسمان و دیالتاسیون و...)

  پایه و پیشرفتهاحیاي قلبی ریوي   دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20

، ایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولدزنان (ز  دانشجویان پزشکی بالینی  4  مرداد
  معاینات زنان،افاسمان و دیالتاسیون و...)

  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20

  )(CPRاحیاي قلبی ریوي  کلیه رشته ها طبق ثبت نام  6  آبان

  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20

  )(CPRاحیاي قلبی ریوي  کلیه رشته ها طبق ثبت نام  24  آذر

  کنترل عالیم حیاتی  فیزیوپاتولوژي-دانشجویان پزشکی   8

  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20

و خونگیري  IM,ID,SQ,IVتزریقات   فیزیوپاتولوژي-دانشجویان پزشکی   8  دي
و  CPR،سوچر،فولی گذاشتن،NGTوریدي،

  ABGانتوباسیون،

  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20

  )(CPRاحیاي قلبی ریوي  دانشجویان متقاضی تمام رشته ها  10  بهمن 

  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  استیودنت، اکسترن و اینترن دانشجویان  20

  )(CPRاحیاي قلبی ریوي  دانشجویان متقاضی تمام رشته ها  10  اسفند

  احیاي قلبی ریوي پایه و پیشرفته  دانشجویان استیودنت، اکسترن و اینترن  20
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 در مرکز مهارتهاي بالینیآموزش ارائه شده به ساعت 
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 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

  آزمون آسکی  يبرگزار کمیته

  (OSCE)*امتحان بالینی ساختار یافته و هدفمند 

  محل اجرا  گروه هدف  تاریخ  ردیف

  مرکز مهارتهاي بالینی کلینیک هنري  81دانشجویان اینترن پزشکی   29/8/86 .1

  بخش داخلی بیمارستان پیمانیه  82دانشجویان اینترن پزشکی  20/12/86 .2

  مرکز مهارتهاي بالینی کلینیک هنري  81پزشکی دانشجویان اینترن   87/ 01/02 .3

  سایت پردیس  83دانشجویان اینترن پزشکی   31/3/88 .4

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  85دانشجویان اینترن پزشکی   31/4/92 .5

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  86دانشجویان اینترن پزشکی   31/4/93 .6

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  87پزشکی دانشجویان اینترن   17/12/93 .7

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  88دانشجویان اینترن پزشکی   10/04/94 .8

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  88دانشجویان اینترن پزشکی   1/11/94 .9

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  89دانشجویان اینترن پزشکی   23/02/95 .10

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  دانشجویان رزیدنت بیهوشی  25/02/95 .11

  مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  89دانشجویان اینترن پزشکی   21/11/95 .12

  مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  89دانشجویان اینترن پزشکی   04/03/96 .13

  بالینی سایت پردیسمرکز مهارتهاي   89دانشجویان اینترن پزشکی   04/03/96 .14

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  90دانشجویان اینترن پزشکی   26/10/96 .15

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  95دانشجویان پزشکی   20/10/96 .16

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  90دانشجویان اینترن پزشکی   19/11/96 .17

 مرکز مهارتهاي بالینی سایت پردیس  دانشجویان رزیدنت بیهوشی  30/11/96 .18

  



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

  تسهیالت ادامه تحصیل دانشجویان درخشان استعداد دانشجویان استفاده کننده از 
  آزمون دستیاري-به مقاطع باالتر

 تعداد سال

1390 4  
1391  5  
1392  6  
1393  3  
1394  4  
1395  4  
1396  5  

 دانشجویانانشجویان استفاده کننده از تسهیالت ادامه تحصیل د
کارشناسی به کارشناسی -استعداد درخشان به مقاطع باالتر

  شد(ورود بدون آزمون و ورود باآزمون)ا

 تعداد سال

1390 4  
1391  5  
1392  5  
1393  ۵ 

1394  ٣  

1395  ۴  

1396  ۴  

  

  

  



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

  تعداد کارگاه هاي برگزار شده جهت دانشجویان استعدادهاي درخشان

مدت  تعداد گروه هدف
  زمان

 (ساعت)

تعداد  اهداف کارگاه
 کارگاه

  ردیف عنوان کارگاه

آشنایی دانشجویان با انواع روشهاي مطالعه و مطالعه  2 15 دانشجویان استعدادهاي درخشان
نحوه درس خواندن و روش مطالعه در  -صحیح و اصولی

  علوم پایه

  .1 مهارتهاي مطالعه 1

  .2 پروپوزال نویسی 6 نگارش طرح هاي تحقیقاتی و آموزشیافزایش توان  3 45 دانشجویان استعدادهاي درخشان

آشنایی دانشجویان با آئین نامه هاي استعداد درخشان و  2 20 دانشجویان استعدادهاي درخشان
 نیازسنجی و تغییر در آئین نامه داخلی

  .3 کارگاه هم اندیشی 2

  .4 پیشرفتهجستجوي  4 یافتن مقاالت مرتبط 2 15 دانشجویان استعدادهاي درخشان

  .NOTE END  4 END NOTE  5آشنایی با نرم افزار 2 15 دانشجویان استعدادهاي درخشان

   .6 ارکان مقاله 1 چگونگی یافتن مقاالت و ارکان و اجزاي مقاله 2 20 دانشجویان استعدادهاي درخشان

دانشجویان استعدادهاي درخشان و 
 المپیاد

یسی بالینی و سناریو نوآشنایی دانشجویان با انواع سواالت  2 30
 و آمادگی جهت برگزاري المپیادعلمی

کارگاه استدالل  2
 بالینی

7.   

دانشجویان استعدادهاي درخشان و 
 المپیاد

آشنایی دانشجویان با کلید واژه هاي آموزش پزشکی و  4 40
 آمادگی جهت برگزاري المپیادعلمی

کارگاه آموزش  4
  پزشکی

8.   

دانشجویان استعدادهاي درخشان و 
 المپیاد

و آمادگی جهت برگزاري  اهداف نظام سالمتآشنایی با  12 40
 المپیادعلمی

کارگاه مدیریت  4
 نظام سالمت

9.   

دانشجویان استعدادهاي درخشان و 
  المپیاد

کارگاه تفکر علمی   4  آشنایی با اهداف و آمادگی جهت برگزاري المپیادعلمی  12  40
  در علوم پایه

10.   

درخشان و دانشجویان استعدادهاي 
  المپیاد

آشنایی با اهداف این حیطه و آمادگی جهت برگزاري   12  40
  المپیادعلمی

کارگاه فلسفه   4
  پزشکی

11.   

دانشجویان استعدادهاي درخشان 
 (کلیه رشته هاي تحصیلی)

آشنایی دانشجویان با مهارتهاي بالینی(کنترل عالیم  88 80
، تزریقات،نمونه گیري شریانی و وریدي،رگ BP-حیاتی

 و...) NGTانتوباسیون،سوچر،فولی کاتتر،،گیري،احیاي 

کارگاه 22
 ساعته4

برگزاي کارگاه 
آموزش مهارتهاي 

 بالینی

12.   

ثبت اختراع و ثبت   2  آشنایی با چگونگی مراحل ثبت اختراع و پتنت  6  40  دانشجویان استعدادهاي درخشان
  پتنت

13.   

   .14  اخالق در پژوهش  1  مسائل اخالق در انواع مطالعات پژوهشی  3  20  استعدادهاي درخشاندانشجویان 

  

  



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

 جشنواره آموزشی شهید مطهري:کمیته 

  تعداد فرایندهاي برتردرون دانشگاهی و کشوري :

تعداد فرایند ارسالی به دبیرخانه   سال  ردیف
 درون دانشگاهی

  فرایند منتخب و قابل تقدیر کشوريتعداد   تعداد فرایند منتخب درون دانشگاهی

1  1388  6  6  1  

2  1389  6  4  --  

3  1390  10 6 1 

4  1391  14 6  1 

5  1392  7  7  --  

6  1393  8  6  --  

7  1394  8  6  1  

8  1395  6  6  1  

9  1396  5  5  --  

  

 

  

  

  

  



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

  فعالیتهاي کمیته توانمندسازي اساتید 
 96نتایج نیازسنجی سالمرکز توسعه بر اساس  اولویت دار  عناوین کارگاههاي

  عنوان  عنوان

  End Note  چگونه یک کارگاه ترینینگ  برگزار نمائیم؟

  چگونگی برگزاري یک ژورنال واچ آموزشی  آموزش کالس وارونه

 PBLProblem Basedتدریس در گروهاي کوچک /   روش 
Learning)(  

  اصول مهارت ارتباطی در ارتباط با فراگیر

  حرفه اي اخالق  سخنرانی تعاملی

  بیمار –اصول مهارت ارتباطی پزشک   آشنایی با روش هاي آموزش مجازي و ترکیبی

  TBLتدریس در گروههاي کوچک به روش 

)Team Based Learning( 

  چگونه یک آسکی استاندارد برگزار کنیم ؟

آشنایی با کنفرانس هاي آموزش /پزشکی ، سایت ها و منابع 
  هاي آموزشیآموزش پزشکی، معرفی رسانه 

  بازاندیشی

-DOPS – Miniروشهاي ارزیابی مبتنی بر محیط کار بالینی  ( 
CEX(  

  استاندارد سازي سواالت با تاکید بر تحلیل آزمونها

 -گزارش صبحگاهی -روشهاي آموزش بالینی(راند آموزشی
  ژورنال کالب بالینی) –گراند راند  -درمانگاه آموزشی

  انواع روش تحقیق کیفی

  چگونگی مصاحبه  استاندارد  در تحقیق کیفی  چگونگی برقراري یک ژورنال کالب آموزشی

چگونگی ابزارسازي و تعیین خصوصیات سیکومتریک   ارائه بازخورد و انواع آن
  ابزار

  )SPSS آشنایی با نرم افزار (  چگونگی تولید محتواي آموزشی الکترونیکی

  روش هاي ارزیابی فراگیر

Extended Matching(تشریحی)  

Multiple Choice (چندگرینه اي)  

  

End Note  



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

  

  برگزاري اولین دوره فلوشیپ  یک هفته اي آموزش پزشکی و مهارت آموزي  
  )96ویژه دستیاران بیهوشی ( مهرماه

  مدرس  عنوان   مدرس  عنوان 

معرفی رسانه هاي آموزشی/ اصول 
  تهیه اسالید

  اياخالق حرفه   خانم دکتر مصلی  نژاد

 

  آقاي تفویضی-آقاي دکتر دژکام

پایه مهارت  هاي  ارتباطی  اصول   خانم دکتر نجفی پور  اصول سخنرانی
)Communication Skills(  

  دکتر لیلی مصلی نژاد

  دکتر لیلی مصلی نژاد  الگ بوك و پورتفولیو  آقاي دکتر عابدي  End Noteآموزش نرم افزار 

 آقاي دکتر دژکام  اخالق پزشکی کلیات  خانم دکتر متین  گزارش صبحگاهی

قصور پزشکی / مدیریت خطاهاي   خانم دکتر دهقانی  ژورنال کالب
  پزشکی

  آقاي دکتر خوش نیت

  یادگیري ترکیبی

  

مهارت  هاي ارتباطی بین پزشک و   خانم دکتر مصلی نژاد
تیم درمان  با تاکید بر  -بیمار

  تخصص بیهوشی

  آقاي دکتر صنیع جهرمی

روش تدریس در گروه هاي کوچک 
 /PBL  

روش هاي -تدوین طرح درس   خانم دکتر نجفی پور
ارزیابی فراگیر در محیط بالینی 

Dops  

  خانم دکتر نجفی پور

معرفی پایگاههاي اطالعاتی و 
  طریقه جستجو/ پروپوزال نویسی

آقاي -آقاي دکتر صلح جو
 دکتر عابدي

  آقاي دکتر شجاعی  نقش هاي یک پزشک

مه بی-مدیریت  خطر -بیمار  ایمنی
  هاي مسئولیت حرفه اي پزشکی

  خانم دکتر نجفی پور  )OSCEآزمون آسکی (  آقاي دکتر دم شناس

  

  



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

  کارگاههاي توانمندسازي برگزار شده ویژه اساتید

 مدرس  عنوان کارگاه

  خانم دکتر مصلی نژاد  کارگاه داربست یادگیري : مدلی انگیزشی در ارتقاء یادگیري دانشجو

  آقاي دکتردوامی/خانم دکتر مصلی نژاد  کارگاه آموزش آئین نامه ارتقاء و ترفیعات سالیانه

  خانم  دکتر مصلی نژاد  "آموزش آئین نامه ارتقاء  "کارگاه 

  خانم دکتر امینی  "طب مبتنی بر شواهد "کارگاه  

t" پور خانم دکتر نجفی  "چگونه یک کارگاه ترینینگ برگزار نمائیم؟  

  خانم دکتر نجفی پور  برگزاري جلسه آماده سازي پروژه ترینینگ  با حضور اعضاء متقاضی کارگاه

  خانم دکتر مصلی نژاد  همه با هم یک روز معلم کالس مجازي

  خانم دکتر نجفی پور  مبتنی بر مدل کالس وارونه  PBLاجراي اولین جلسه روش تدریس 

  خانم دکتر نجفی پور  مبتنی بر مدل کالس وارونه  PBLاجراي دومین جلسه روش تدریس 

  خانم دکتر نجفی پور  اجراي روش تدریس کالس وارونه  مبتنی بر مدل کالس وارونه

  خانم دکتر نجفی پور/ آقاي کتر دهقانی  با تدریس یکی از اعضاء PBLبرگزاري کارگاه تکمیلی روش تدریس 

  خانم دکتر نجفی پور  مبتنی بر مدل کالس وارونه TBLروش تدریس 

  خانم دکتر مصلی نژاد  آشنایی با ابزارها و نرم افزارهاي آسان و کاربردي تولید محتوا

  خانم دکتر نجفی پور  )focus groupبرگزاري جلسه به روش گروه متمرکز (

  خانم دکتر نجفی پور  کارگاه آشنایی با ثبت نام در سامانه دانش پژوهی

  دکتر نجفی پورخانم   سخنرانی تعاملی

  

  



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

 مقایسه تعداد کارگاههاي برگزار شده جهت اساتید 

تعداد کارگاه   سال
  برگزارشده

 7 92-93سال 

 12 93-94سال

 17 94-95لسا

 16  95-96سال 

  96-97فعالیتهاي انجام شده آنالیز آزمونها در سال 

در آزمون گروههاي علوم پایه و  55 ، تعداد زمون مورد آنالیز قرار گرفته است. از اینآ 115تعداد  96در سال 
   آزمون در گروههاي پرستاري و پیراپزشکی انجام گرفته است. 96دانشکده پرستاري 

   ) :Evaluationکمیته ارزشیابی (

  :کمیته ارزشیابی اساتید-1

 نتایج ارزشیابی اساتید در سامانه پایش:

  96-97نیمسال اول  ارزشیابی اساتید مشارکت دانشجویان در 

  درصد مشارکت  مشارکت دانشجو در ارزشیابی نام دانشکده ردیف

  61  135  دانشکده پزشکی  1

  93  94  دانشکده پرستاري  2

  87  71  دانشکده پیراپزشکی  3

  223  جمع

  
  444:  تعداد دانشجویان مشارکت کننده در ارزشیابی    96/57: در دانشگاه  درصد مشارکتکل 



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

از طریق سامانه پایش اساتید و به آدرس  96-97مشارکت دانشجویان در ارزشیابی اساتید نیمسال دوم  -
payesh.jums.ac.ir 

  
تعداد دانشجویان در   دانشکده  ردیف

  96-97نیمسال 
تعداد 

دانشجویان 
  مشارکت کرده

تعداد 
دانشجویان 

  مشارکت نکرده

  درصد مشارکت

  62  53  85  138  دانشکده پزشکی  1

  83  17  82  99  دانشکده پرستاري و مامایی  2

  74  65  182  247  آموزشکده پیراپزشکی  3

  

  
  27/56  دانشجویان درصد مشارکت

  

روند اجراي ارزیابی درونی بخشهاي بالینی و علوم پایه )Internal Evaluationارزشیابی درونی(-2
  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  96سال       95سال   94سال  93سال  درونی علوم پایهارزشیابی   ارزشیابی درونی بالینی  ردیف

  شروع    انجام شده  بار)3(    اطفال  1

      انجام شده  )93(    جراحی  2

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

  شروع    انجام شده  )93(    زنان  4

      انجام شده        )93-94چشم (  5

      انجام شده  شروع    94بیهوشی  6

انجام   شروع    زبان   7
  شده

  

 

  

  



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

 96تا 90وند ارزشیابی درونی گروههاي آموزش بالینی وعلوم پایه دردانشگاه جهرم ازسالر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  96  95  94  93  91-92  90 بخش

 √   √   زنان

    √   جراحی

 √   √   اطفال

    √   داخلی

       پوست

ENT       

     √    بیهوشی

     √    چشم

     √  فیزیولوژي

      √ پزشکی اجتماعی

     √  معارف اسالمی

      √ آناتومی

    √   میکرب شناسی

بافت شناسی وجنین 
 شناسی

      

       بیوشیمی

   √      زبان انگلیسی



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

فرآیند ارزیابی درونی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم بر حسب سال و گروه آموزشی علوم پایه و 
 96تا  89بالینی از سال 

  
  کمیته دانش پژوهی

  هاي بررسی شده جهت ارتقاءتعداد پرونده  تعداد مشاوره  ارتقاء اساتید از مرتبه استادیاري به دانشیاري

  نفر5

  (دکتر شجاعی، دکتر ضابطیان، دکتر عابدي، دکتر صلح جو، دکتر رادمهر)

14  7  

پرونده  30تعداد 961396اساتید مورد بررسی قرار گرفت و تا سال پرونده  5برگزار گردید و تعداد  88اولین کمیته دانش پژوهی در سال 
  ارتقاء به کمیته منتخب و وزارتخانه ارسال گردیده است.
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 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

 مودارتعدادپرونده هاي بررسی شده فعالیت دانش پژوهشی اساتیدن

 

  کمیته برنامه ریزي و طرح درس

  96تا  90طرح درس هاي ارائه شده توسط اساتید از سال 
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 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

  :EDCنشریات 

  96چاپ نشریه و گاهنامه در سال 

 تهیه ویژه نامه دهمین المپیاد علمی  
 تهیه ویژه نامه استعداد درخشان  
 تهیه نشریه علمی خبري ویژه  دانش پزوهی  

  تدوین کتابچه

 EDCکتابچه با موضوع فعالیتهاي کمیته هاي مرتبط با 20تهیه 

  آموزشی دستیاران بیهوشی الگ بوك الکترونیک جهت ثبت فعالیت هايسامانه 

در این سامانه بر اساس فرمها، دستیاران ملزم به تکمیل فرمها در دو بخش ارائه سخنرانی و حضور در برنامه هاي آموزشی 

فرم و در  41در بخش ارائه سخنرانی  96ماهه اول سال 6باشند. در و بخش تجارب بالینی و مهارتهاي پروسیجرال می

فرم  283در بخش مهارتهاي پروسیجرال  96ماهه دوم سال  6فرم به ثبت رسید. در  705رال بخش مهارتهاي پروسیج

 د. باشبه ثبت رسیده است. الزم به ذکر که با جذب دستیار اطفال برنامه هاي این گروه نیز در حال پیگیري می

  96در سال  EDCگزارش فعالیت کمیته هاي مرتبط به بسته هاي طرح تحول در آموزش علوم پزشکی در   

تعداد   کمیته هاي تحول
  جلسات

  اقدامات دیگر

جهت تعیین سرآمدیهاي   swotتحلیل موقعیت دانشگاه به روش "تدوین پروژه با عنوان   8  کمیته مرجعیت علمی
  "دانشگاه

    3  کمیته آموزش پاسخگو

کمیته اعتبار بخشی بیمارستانهاي 
  آموزشی

وضعیت موجود فرایندهاي آموزش بالینی با مقایسه  "اجراي پروژه تحت عنوان   4
  استانداردهاي وزارتخانه

هاي مختلف دانشگاه بر بررسی توانمندیهاي حوزه"اجراي پروژه تحت عنوان   3  کمیته اعتباربخشی موسسه اي
اساس استانداردهاي اعتبار بخشی از دیدگاه مسئولین، کارشناسان و ذي 

  "96نفعان در سال 

مقایسه ارزیابی صالحیت بالینی کارورزان و کار آموزان پزشکی "اجراي پروژه تحت عنوان   2  ارزیابی آزمونهاکمیته نظام 
دانشگاه علوم پزشکی توسط همتایان و اساتید در آزمون آسکی و  ارتباط  92الی  90ورودي 

  "آن با نمره آزمون صالحیت بالینی کشوري



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

  خدمات آموزشی

  باالترقبول شدگان  در مقاطع 

  1396  1395  1394  1393  عنوان

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی به 
  کارشناسی ارشد 

  21  19  نفر 21  نفر 12

  26  31  نفر 23  نفر 25  پذیرفته شدگان مقطع دستیاري

  12  17  نفر15  -  پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی 

  
  صدور گواهینامه موقت تحصیلی

  1396  1395  1394  1393  عنوان
  12  22  16  6  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته پزشکی 

  37  31  35  14  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته پرستاري 
  5  7  6  9  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته اتاق عمل 
  14  9  19  21  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته هوشبري 
  20  25  21  3  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته بهداشت 

  0  26  26  14  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته فوریتهاي پزشکی  
  0  1  -  -  صدور گواهینامه موقت تحصیلی رشته انگل شناسی پزشکی 

  8  0  0  0  رشته علوم آزمایشگاهی صدور گواهینامه موقت تحصیلی
  نامه  صدور مجوز تحویل مدارك تحصیلی و دانش

  1396  1395  عنوان

  
  

  تحصیلیدانشنامه صدور 

  9  10  پزشکی 
  19  11  پرستاري 
  -  2  اتاق عمل 



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

1396سال دانشگاه  دانشجویان شاغل به تحصیل در    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1396سال   

  
 کل  تخصصی بالینی  دکتراي حرفه اي کارشناسی ارشد کارشناسی

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

پذیرفته 
 شدگان

                      

  627  447  1074  7 4 11 249  203  452  7 6 13 364  234 598  دانشجویان

فارغ 
  التحصیالن

143 60 93 2 2 -  52  21  31 -  - -  -  - -  

  

  

 مرد زن کل رشته

  3  5  8  رزیدنت بیهوشی
  1  2  3  رزیدنت اطفال

 203 249 452 پزشکی

 5 4  9  کارشناسی ارشد انگل شناسی

 1 3  4  کارشناسی ارشدپرستاري

 87 89 176 پرستاري

 35 66 101 اتاق عمل

 37 74 111 هوشبري (کارشناسی پیوسته)

 38 - 38 فوریتهاي پزشکی(کارشناسی نا پیوسته)

 33 58 91 علوم آزمایشگاهی

 4 77 81 بهداشت عمومی

 447 627 1074 جمع کل



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

  پذیرش دانشجوي مازاد تحصیلی رشته پزشکی
  کل  مرد  زن                                                  سال

  5  1  4  1393سال 
  24  7  17  1394سال 
  25  15  10  1395سال 
  21  10  11  1396سال 

  پذیرش دانشجوي بومی مناطق محروم رشته پزشکی

  

  

  

  

 1396-1397دانشگاه سال تحصیلی دانشجویان ورودي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  کل  مرد  زن  سال
  10  5  5  1394سال 
  15  11  4  1395سال 
  6  3  3  1396سال 

 کل مرد زن رشته

  3  2  1  )961(  رزیدنت بیهوشی
  3  1  2  )961(  رزیدنت اطفا ل

 40 19 21 )962( پزشکی بین الملل
  34  18  16  )961( پزشکی

  2 1 1  )961( کارشناسی ارشد انگل شناسی

 5 2 3 )961(  کارشناسی ارشد پرستاري
 48  23 25  )961(  پرستاري

 17 5 12 )962(  اتاق عمل
 18 7 11 )962(  هوشبري (کارشناسی پیوسته)

 19 7 12 )961(  علوم آزمایشگاهی
 11 1 10 )962(  بهداشت عمومی

 200 86 114 جمع کل



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

  اطالعات کلی دانشکده پرستاري و پیراپزشکی

  تعداد کل اعضاي هیئت علمی  مقطع  به هر گروهرشته هاي مربوط   نام گروه هاي آموزشی  دانشکده

پرستاري و 
  پیراپزشکی

  پرستاري
  کارشناسی  پرستاري

  نفر 20
  کارشناسی  فوریتهاي پزشکی

  پیراپزشکی
  کارشناسی  اتاق عمل

  کارشناسی ناپیوسته  هوشبري

  
  مشخصات اعضاي هیئت علمی هر گروه

  علمی تفکیک رتبه  تعداد اعضاي هیئت علمی  نام گروه

  14  پرستاري

  تعداد  رتبه علمی

  11  مربی

  3  استادیار

  0  دانشیار

  -  استاد

  6  پیراپزشکی

  تعداد  رتبه علمی

  6  مربی

  -  استادیار

  -  دانشیار

  -  استاد

-  -  

  



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

  مشخصات نیروي انسانی غیر هیئت علمی هر گروه
  تحصیلیوضعیت   وضعیت استخدام  تعداد کارشناسان  نام گروه

  4  پرستاري

  تعداد  میزان تحصیالت  تعداد  نوع استخدام

  - کاردانی  3  رسمی

  2  کارشناسی  -  پیمانی

  3  کارشناسی ارشد  1  قراردادي

      -  طرحی

  1  پیراپزشکی

  تعداد  میزان تحصیالت  تعداد  نوع استخدام

  - کاردانی  1  رسمی

  -  کارشناسی  -  پیمانی

  -  قراردادي
  1  کارشناسی ارشد

  -  طرحی

  نفر 5تعداد نیروي انسانی طرح هیئت علمی  

   



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

  مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی
  پرستاري و پیراپزشکی :نام دانشکده

یف
رد

  

نام 
  آزمایشگاه

  مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی  نام دستگاه

تعداد   عمومی  تخصصی
  دستگاه

قیمت تقریبی 
  دستگاه(تومان)

عمر 
مفید 
  دستگاه

مدت زمان 
  استفاده شده

گروه هاي 
  استفاده کننده

مهارتهاي   1
  -  پرستاري

  سال 5  سال 5  000/000/3  2  موالژ وصل سرم
پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

  سال 1  سال 5  000/000/5  1  موالژ اینتوبیشن
پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

  سال 4  سال 5  000/000/5  2  موالژ فولی
پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

  سال 4  سال 5  000/000/18  1  موالژ تزریقات
پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

 CPRموالژ 
  سال 1  سال 5  000/000/14  1  پایه بزرگساالن

پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

 CPRموالژ 
  سال 5  سال 5  000/000/14  1  نوزادان

پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

  سال 10  سال 5  000/000/28  1  موالژ زایمان
پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

 CPRموالژ 
  سال 5  سال 5  000/000/14  1  کودکان

پرستاري ـ اتاق 
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

دستگاه 
  سال 5  سال 5  000/000/20  1  الکتروشوك زول

 اتاق پرستاري ـ
عمل ـ فوریت ـ 

  هوشبري

 

 

 

 



  
 معاونت آموزشی 1396سالنامه آماري  

  جدول مشخصات کتابخانه و قرائت خانه
  نام دانشکده: پرستاري و پیراپزشکی

مساحت تقریبی 
  فضاي کتابخانه

مساحت تقریبی محل 
  سایر توضیحات  تعداد کتب الکترونیک  تعداد کتب چاپی  قرائت خانه

  متر 320

    عمومی  تخصصی  عمومی  تخصصی  بانوان  آقایان

-  

  تعداد کلی کتاب

  9859عنوان: 

  28510نسخه: 

30  -    

  جدول مشخصات کالس ها و سالن کنفرانس
  نام دانشکده: پرستاري و پیراپزشکی

  سایر توضیحات  تعداد سالن کنفرانس  تعداد کالس هاي مجهز به ویدئوپروژکتور  تعداد کل کالس ها

11  11  2    
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