
 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 
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 جهرم پزشکی علوم دانشگاه 
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 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

 

 اجرای برنامه جامع:

مشارکت همکاری اعضای هیات علمی / کارکنان / دانشجویان شیوه نامه جلب 

 در استقرار بسته های طرح تحول

 : مقدمه

از آنجایی که بسته های طرح تحول و نوآوری آموزش، نقشه را ه روشنی را پیش روی دانشگاه ها جهت اعتالی نظام آموزش 

زم همکاری کلیه ذینفعان از جمله روسای مسئولین ، عالی گذاشته است . بدیهی است که تحقق اهداف بسته های تحول مستل

 معاونین و اعضای هیات علمی کارکنان و دانشجویان دانشگاهی کشور می باشد.

لذا به منظور استقرار برنامه های تحول و نوآوری در آموزش، ایجاد فضای تعاملی و مشارکتی بین مرکز توسعه با اعضای  -

 در جهت تحقق شاخص های بسته های تحول ایجاد می گردد.هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان 

به منظور استقرار و استمرار مشارکت و همکاری اعضای هیات علمی با کمیته های مرتبط به بسته های طرح تحول   -

 در مرکزتوسعه این شیوه نامه در.... ماده تدوین شده و در شورای آموزشی دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

گیری کمیته ها و نمودار جریانی فعالیت این کمیته ها نیازاست با توجه به ضرورت شیفت از استاد به  سابقه شکل -

 محیط بازنگری گردد. لذا این برنامه به شرح زیر تدوین و در هیئت رئیسه دانشگاه مصوب گردید.

 تعریف اصطالحات: : 9ماده 

/ مدیر اداره خدمات/ روسای  edcمعاون آموزشی/ معاونین دانشکده/ مدیر  متشکل از شورای تحول دانشگاه:

/مدیر امورهیات  ایه /دبیر بسته های طرح تحول ونوآوریموزش بالینی/ علوم پدانشکده ها/ معاونین آ

 ریاست دانشگاه به عنوان عضو ناظر علمی/مسئولین بسته ها/



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

منظور کار گروهی که متناظر با بسته های طرح تحول شکل بگیرد و با شرح وظایف مشخص در زمینه  کارگروه تخصصی:

 موزشی با هدف تدوین پروژه های مرتبط به شاخص های بسته های ذیربطپروژه ای و آ–انجام اقدامات پژوهشی 

اساس کارگروه تخصصی، تدوین پروژه با مشارکت اعضای هیات علمی/ دانشجویان و کارشناسان و گزارش آن به کمیته ناظر و ) 

 ( بعالوه ارسال به شورای آموزشی دانشگاه زمینه ای جهت نهادینه شدن

  دبیرخانه طرح تحول:

 هدف:

 هدف های بسته های طرح تحول )با شیوه نامه مشخص پیوست(ااستقرار پایش دوره ای -

 تعامل با مسئولین بسته ها-

 hopپی گیری تهیه مستنداتی از پروژه های انجام شده و فعالیت های جهت بارگذاری در بسته -

 یرخانه طرح تحول ایفای نقش می نماید.دب نظرمتناظر با هر بسته زیر   :کمیته های مرتبط به بسته های طرح تحول

 ، لذادر ارتباط اند edcبطور مستقیم با فعالیت نیز بسته  3و  edcمستقیم تحت نظارت بصورت بسته  3از آنجائیکه -1تبصره

مرکز توسعه به عنوان عضو اصلی در تمام کارگروه ها/ شورای دانشگاه/ کمیته و دبیرخانه طرح تحول و عضو کمیته فعال می 

 باشد.

 اصول اساسی توسعه شاخص های طرح تحول در سطح دانشگاه -2اده م

با توجه به اسناد باال دستی کشوری، ماموریت های ویژه کالن منطقه، سیاست های کالن کشوری، منطقه ای و دانشگاهی -1

و سایت دانشگاه ضرورت دارد جهت نهادینه شدن محورها و شاخص های هر کدام از بسته های طرح تحول دبیرخانه و 

 کمیته های مرتبط راه اندازی شود. 

 .خانه طرح تحول و ارتباط تعاملی بین دبیرخانه و سایر بسته ها شفاف گرددشرح وظایف دبیر-2

زمینه تحقق شاخص های بسته های طرح تحول در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه و حوزه معاونت های دانشگاه از جمله -3

 معاونت آموزشی و مدیریت های مرتبط از جمله مرکز مطالعات و توسعه لحاظ گردد.

برنامه عملیاتی دانشگاه/ معاونت آموزشی/ مرکز مطالعات و دبیرخانه طرح تحول مبتنی بر شاخص های طرح تدوین -4

 تحول، سیاست کالن لحاظ گردد.



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

در زمینه استقرار شاخص های طرح تحول مستقیم بر تعامل بین کمیته های ستادی طرح تحول با کمیته های دانشکده -5

 ست.ای طرح تحول و گروه های آموزشی ا

به منظور استقرار و استمرار شاخص های طرح تحول ارسالی و تدوین شده در بسته ها و اجرای آنها نیاز است تعاملی -6

بین سطح کمیته های ستادی طرح تحول ، دبیرخانه طرح تحول با گروه های آموزشی اساتید ، اعضای هیات علمی ، 

 یاتی پیش بینی و اجرا ارزشیابی گردد.کارکنان و کمیته های دانشجویان در برنامه های عمل

 از ساختار طرح تحول هر بخششرح وظایف : 9ماده 

 ی/ساالنه کار کمیته ها تعامل با کمیته ها و یا تعیین فصل  :وظیفه اصلی دبیرخانه-1

توصیفی ، اقدام پژوهی جهت نهادینه شدن شاخص ها در بسته –تعاریف پروژه های مداخالتی وظیفه اصلی کارگروه ها : -2

 نظام آموزشی

برنامه پایش و اجرای پروژه ها مرتبط  –همکاری و ارائه مشاوره/ مشارکت مستقیم در پروژه  وظیفه مرکز مطالعات و توسعه:-3

 کارکنان همکار در کمیته در قالب گواهی–دانشجویان  –ارائه گزارشی از فعالیت اساتید -و ارتباط با دانشجویان و هیات علمی 

 جهت ارسال به کمیته ترفیعات / ارتقاء و ارزشیابی ساالنه کارکنان و گواهی همکاری دانشجویان 

 تبصره:

شرح وظایف کمیته  46اما از سال  ،کمیته های متناظر با هر بسته شکل گرفته است 44در دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سال 

 1344تخصصی با هر بسته از انتهای سال گروه . لذا شکل گیری  کار ها به سمت تدوین پروژه و اقدام پژوهشی گرایش پیدا کرد

 فعالیت داشته اند.در همه زمینه ها  هابه شکل رسمی شکل گرفته است و تا قبل از آن تقریباً کمیته 

 

 تدابیر حوزه معاونت آموزشی در ادامه همکاری اساتید با کمیته های کارگروه های بسته طرح تحول : 4ماده 

طبق نظر شورای آموزشی مقرر گردید برای اساتید همکار در کمیته ها کارگروه ها هر بسته گواهی از طرف مرکز توسعه -1

 جهت لحاظ در ترفیع ساالنه منظور گردد.



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

وه مقرر گردید در طراحی، اجرا و تهیه محصول نهایی هر اقدام در قالب پروژه ها از بین اساتید به مجریان و همکاران و بعال-2

دانشجویان باشند و پروژه های زیربط در کمیته پژوهش در آموزش و سایر کمیته های پژوهش مرتبط دانشگاه ارائه و مورد 

 حمایت اجرایی قرار گیرد.) طبق مصوبه شورای آموزشی (

قدام مقتضی مقرر گردید جهت همکاران کارشناسان در بسته های طرح تحول و آموزش مراتب به معاونت پشتیبانی جهت ا-3

 ارسال گردد.

مقرر گردید در صورت تخصیص ردیف بودجه ای بسته های طرح تحول در صورت امکان و با تعامل با ریاست دانشگاه جهت -4

 حمایت توسط معاون آموزشی اقداماتی صورت گیرد.

 : اهداف کلی جهت مشارکت اعضاء هیات علمی / کارکنان و دانشجویان 5ماده 

 با سیاست کالن دانشگاه/ ماموریت های دانشگاه زمینه تبدیل بسته های طرح تحول آموزشی به برنامه های عملیاتی مناسب  -1

هت اجرایی نمودن برنامه عملیاتی مبتنی بر شاخص های طرح تحول در سطح تامین منابع انسانی و غیر انسانی مورد نیاز ج -2

 دانشگاه /دانشکده ها/ گروه های آموزشی

 تعیین اولویت دانشگاه مبتنی بر اهداف کلی و شاخص های عملیاتی بسته های طرح تحول و ماموریت دانشگاه  -3

-گاهیدانشات علمی در قالب شکل گیری کمیته های ایجاد زمینه تعامل بین مسئولین بسته های طرح تحول و اعضای هی -4

 دانشکده ای

 حمایت هیات رئیسه دانشگاه از طراحی، اجرای کارگاه های عملیاتی مبتنی بر شاخص های طرح تحول آموزشی -5

 ارتقای درصد مشارکت اعضای هیات در تدوین، اجرای برنامه های بسته های طرح تحول دانشگاه  -6

یران سطوح مختلف در طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه عملیاتی مبتنی بر شاخص های طرح ارتقای درصد مشارکت فراگ -7

 تحول

 ارتقای درصد مشارکت کارکنان حوزه آموزش و پژوهش معاونت فرهنگی در فرایند اجرای برنماه های طرح تحول آموزش -8

 اجرای طرح های نوآورانه در آموزش ساختار نمودن اقدامات کلیه کمیته های طرح تحول توسط مرکز توسعه و طراحی و -4

 ایجاد زمینه واسپاری تحقق شاخص های بسته های طرح تحول به اعضای هیات علمی گروه های آموزشی -11

ایجاد زمینه مشارکت دانشجویان عضو کمیته دانشجویی در توسعه آموزش در زمینه تحقق شاخص های بسته های  -11

 طرح تحول

بسته طرح تحول در قالب تدوین طرح های دانش پژوهی آموزشی توسط ایجاد زمینه تحقق شاخص های کمیته  -12

 مرکزتوسعه 

حضور  وافزایش برگزاری جلسات تعاملی بین کمیته های مختلف بسته های مختلف طرح تحول با هماهنگی دبیرخانه  -13

 مرکز توسعه 

تحولی در بین اعضای هیات علمی/ دانشجویان یا تدوین پروژه های  ایجاد زمینه توسعه مبانی تحقق شاخص های  -14

 مشترک پژوهش در آموزش جهت تحقق شاخص ها 



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

تعیین سیاست کلی دانشگاه در خصوص استقرار شورایی تحت عنوان شورای تحول در آموزش دانشگاه جهت طرح  -15

 تحول مبتنی بر رویکرد توسعه علمی دانشگاه 

 و اهداف شورای تحول در آموزش دانشگاه مبتنی بر اهداف بسته های طرح تحولتعیین سیاست ، برنامه ها  -16

 تعیین نظام ارزشیابی پایش جهت تحقق اهداف و برنامه های شورای آموزشی دانشگاه  -17

 

چارت پیشنهادی جلب مشارکت و همکاری اعضای هیات علمی/ کارکنان / دانشجویان در  -6ماده 

 طرح تحول استقرار شاخص های بسته های

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم پزشکی دانشگاه

 

 معاونت  آموزشی دانشگاه

 

 شورای تحول در آموزش دانشگاه

 

 دبیرخانه طرح تحول

 

 کارگروه تخصصی متناظر با بسته های طرح تحول

 

 کمیته های طرح تحول به تناسب تعداد بسته ها 

 

هیات علمی 

 بالینی

 

معاونین 

آموزشی 

دانشکده ها 

/مراکز 

 آموزشی 

 

دانشجویان 

استعداد 

 درخشان

 

 مدیر

 EDC 

 

مدیر 

 مجازی 

 

دانشجویان 

عضو کمیته 

 دانشجویی

 

تعامل جهت طراحی، اجرا و پایش برنامه عملیاتی 

مبتنی بر شاخص های طرح تحول در آموزش و 

 سیاست شورای تحول در آموزش دانشگاه 

 



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

 اجرایی کمیته  و کارگروه های مرتبط به بسته طرح تحول–فلوچارت ساختار علمی  -7ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم پزشکی جهرم  دانشگاه

 

 ریاست دانشگاه نقش نظارت کل بر بسته های طرح تحول

 

 معاونت آموزشی دانشگاه 

 

 شورای تحول در آموزش

 دانشگاه 

 

 دبیرخانه طرح تحول

 

 کارگروه مرجعیت -1

 پاسخگو-2

 موسسه و...اعتباربخشی -3

 ( کارگروه 11)

 

 

 کمیته ناظر بر اجرای شاخص ها 

 

 مرجعیت  کمیته 

 آموزش پاسخگو

 کمیته اعتباربخشی و...

 کمیته( 11)

 

کارگروه تخصصی متناظر به 

 بسته های طرح تحول 

 

کمیته پایش دوره ای پیشرفت و 

 استقرار بسته ها 

 

 اعضای کارگروه :

 از بین هیات علمی/
 دانشجویان و کارکنان 

 

کمیته مسئول و کارشناس و  هر

 اعضای داور 

 

 وظایف کارگروه تخصصی:

 ماهانه نشست و جلسات-

 متناسب باشاخص  پروژه دوینت-

 پیشنهاد سازوکار در برنامه های درسی-

 

 شرح وظایف:

 تدوین برنامه عملیاتی هربسته-

 hopدرسامانه جهت بارگذاریتهیه مستندات -

 گزارش به دبیرخانه طرح تحول و نوآوری دانشگاه-

 گزارش به دبیرخانه طرح تحول کالن منطقه -

 نشست تعاملی کمیته ها با دبیرخانه و مرکز توسعه-

 



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

 استراتژی دستیبابی به اهداف ، برنامه جلب مشارکت اعضای هیات علمی/ دانشجویان  -8ماده 

 استراتژی مبتنی بر تدوین پروژه با همکاری اساتید / دانشجویان -8-1

 استراتژی مبتنی بر تدوین برنامه عملیاتی ادغام یافته با سیاست کالن دانشگاه  -8-2

مبتنی بر تعامل و تعریف گفتمان با کارگروه های تخصصی گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی استراتژی  – 8-3

 مبتنی بر تعامل و تقویت حضور دانشجویان کمیته های دانشجویی حوزه معاونت آموزشی 

 مبتنی بر هم افزایی علمی کارگروه های تخصصی با شورای تحول دانشگاه استراتژی  -8-4

مبتنی بر تعامل منجر به تولید علم/ ارتقای کیفی آموزشی/ تحول در فعالیت های سنتی آموزش و استراتژی -8-5

 سوق به سمت آموزش / فراگیر محوری و جامعه نگری 

 نشست ،روش اجرای برنامه های جلب مشارکت اعضای هیات علمی کارگاه های توانمندسازی-1ماده 

 ی نوآورانه طرح ها، تدوین پروژه  ،های علمی 

برگزاری جلسات بین بخشی با گروه های آموزشی و معرفی اهداف/ شاخص های بسته های طرح تحول در  -4-1

 قالب وبینار/ جلسات حضوری توسط مسئولین کمیته های بسته های طرح تحول

زش در قالب ضرورت استقرار شاخص در طرح تحول در آموزش و اهداف شورای تحول در آمو "برگزاری کارگاه -4-2

 "کارگاه های توانمندسازی مرکز توسعه 

های  تعیین اولویت های تدوین طرح های نوآورانه آموزشی وارسال جهت اساتید/ گروه ها/ دانشجویان ورودی -4-3

 به سبب جلب همکاری مختلف



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

معرفی چگونگی تدوین طرح های نوآورانه فعالیت های دانش پژوهی مبتنی بر استقرار شاخص های طرح تحول  -4-4

در آموزش در شورای پژوهشی دانشکده ها مراکز درمانی/ کمیته پژوهش در آموزش مرکز توسعه / کمیته نوآورانه 

 مرکز توسعه 

نگر/ پاسخگوی اجتماعی در کوریکولوم ها متناسب با  اهمیت لحاظ نمودن آموزش پاسخگو /آموزش جامعه -4-5

 رشته تحصیلی دانشجو و توجه به بازنگری در کوریکولوم

 درس/طرح تاکید بر آموزش پاسخگو در تدوین طرح دوره  -4-6

شورای آموزشی دانشگاه در خصوص سوق پایان نامه های دانشجویی به سمت بررسی میزان تحقق  در تصویب -4-7

 بسته های اجرایی نمودن شاخص های طرح تحول شاخص های 

دانشگاه و ارائه مشاروه از تدوین طرح های نوآورانه / دانش  تحول ایرشواعضای مرکز توسعه/ علمی حمایت  -4-8

 پژوهی / پایان نامه ها پروژه های پژوهشی مرتبط

 خصوص سیاست دانشگاه / کالن منطقه/ عملیاتی مبتنی برتدوین پروژه دربرنامه ، طراحی، اجرا و پایش تدوین  -4-4

  شاخص های بسته ها توسط کارگروه گروه های تخصصی 

ارزشیابی میزان تحقق شاخص های تحول در آموزش با مشارکت اعضای هیات علمی/  -91ماده 

 دانشجویان /کارکنان

 خود ارزیابی کارگروه های تخصصی از میزان تحقق شاخص ها-11-1

 ماه در کارگروه های تخصصی با نظارت مرکز توسعه و دبیرخانه طرح تحول 3هر ارزشیابی دوره ای  -11-2

ه ها/ طرح ها / بازنگری های مرتبط به استقرار طرح تحول در سطح گروه ارزشیابی میزان محصوالت /پروژ-11-3

 های آموزشی/ دانشکده ها با نظارت شوریا تحول دانشگاه/ مرکز توسعه / دبیرخانه طرح تحول



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

ی پژوهشی مرتبط به شاخص طرح های تحول توسط کارگروه اهای طرح ه زشیابی میزان محصوالت/ پروژهار-11-4

 کمیته های دانشجویی

 : پیامد:99ماده 

انتظار نهاینه شدن اهداف / شاخص ها/ بسته های طرح تحول در سطح آموزش و استعدادهای گروه های 

 آموزشی

 ان یادگیری دانشجوی–از جامعه و نیاز دانشجویان در فرآیند یاددهی انتظار تقویت رویکرد آموزش پاسخگو به نی-1

 های آموزشی دوران تحصیل نامهاجتماعی در بر-انتظار نهادینه شدن رویکرد پاسخگویی -2

 خالق حرفه ایانتظار فارغ التحصیالن توانمند/ پاسخگو/ خودباور/ ا-3

 چگونگی پایش پیشرفت دوره ای استقرار بسته های طرح تحول :  92ماده

با مسئولین کمیته های بسته های طرح تحول  hopدبیرخانه طرح تحول طبق برنامه مستمر مطابق با سیستم پایش  -12-1

 تعامل خواهد داشت و نشست جلسه خواهد داشت.

دبیرخانه طبق یک برنامه زمانبندی با مسئولیت کمیته ها جهت میزان پیشرفت / تحقق شاخص های چالش/ جلسات  -12-2

 خواهد داشت.ارزیابی پیشرفت فصلی 

طرح تحول در تعامل با مرکز توسعه و شورای دانشگاه نشست جهت تصمیم گیری در خصوص چالش خواهد بیرخانه د -12-3

 داشت.

دبیرخانه طرح تحول و مسئول شورای تحول دانشگاه که معاون آموزشی خواهد بود و مدیر مرکز که دبیر شورای تحول  -12-4

 ج پیشرفت ریاست دانشگاه خواهد داشت.خواهد بود طی جلسه هماهنگی جهت ارسال نتای

 

 



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

 :ثبت اقدامات انجام شده در هر بسته طرح تحول در سامانه  -99اده م

 اسامی مسئولین و نقش مرکز توسعه در بسته های طرح تحول نوآوری :

در بسته های طرح  EDCنقش  نام و نام خانوادگی  عنوان پست  ردیف 

 تحول
  اسماعیل رعیت دوستدکتر  معاون آموزشی  1

  دکتر وحید کوهپیما دبیر تحول در آموزش  2

  عاطفه کرم زاده کارشناس تحول در آموزش  3

 EDCهمکاری و قسمت اعظم کار در   بسته مرجعیت علمی 

دکتر اباذر روستازاده )معاون  مسئول بسته مرجعیت علمی  4

 آموزشی دانشگاه(

 

  عاطفه کرم زاده  کارشناس بسته مرجعیت علمی  5

بسته اعتباربخشی موسسه و  

 بیمارستان آموزشی

 EDCمسئول اعتباربخشی موسسه:  

همکاری و نظارت در سایر 

 اعتباربخشی ها

 EDCدکترصدیقه نجفی پور)مدیر  مسئول بسته اعتبار بخشی   6

 دانشگاه(

 

دکتر سمانه عبیری )مسئول  کارشناس بسته اعتبار بخشی   7

دفترتوسعه دانشکده پزشکی و 

 بیمارستان پیمانیه(

 

علی دهقانی )دبیرآموزش  دکتر

 )مداوم

 

 EDCمسئول بسته:   بسته آموزش پاسخگو   

 

 EDCدکترصدیقه نجفی پور)مدیر  مسئول بسته آموزش پاسخگو   8

 دانشگاه(

 

  حمیده احسانیان کارشناس بسته آموزش پاسخگو   4

 EDC: بر بستههمکاری و نظارت   بسته آموزش مجازی 

  دکتر لیلی مصلی نژاد مسئول بسته آموزش مجازی  11

  مریم صباغی کارشناس بسته  آموزش مجازی  11

 EDC: بر بستههمکاری و نظارت   بسته بین المللی 



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

  دکتر محمدهادی ثامنی  یمسئول بسته بین الملل 12

  منصوره علیین یکارشناس بسته بین الملل 13

 EDC: بر بستههمکاری و نظارت   بسته توسعه هدفمند و راهبردی   

توسعه هدفمند و مسئول بسته  14

  راهبردی 

  دکتر مریم دهقان پور

توسعه هدفمند و کارشناس بسته  15

  راهبردی 

  منصوره علیین

 EDC: بر بستههمکاری و نظارت     بسته توسعه زیر ساخت 

  مجید کوثری  توسعه زیر ساخت مسئول بسته  16

  ندا اعظمی  توسعه زیر ساخت  کارشناس بسته  17

بسته حرکت به سوی  

   دانشگاههای نسل سوم

 EDC: بر بستههمکاری و نظارت  

حرکت به سوی مسئول بسته  18

  دانشگاههای نسل سوم 

  دکترمحسن علی پور

حرکت به سوی کارشناس بسته  11

  دانشگاههای نسل سوم 

  سعید فانی

 EDC: مسئول بسته    آزمونها بسته توسعه ارتقا 

 EDCدکترصدیقه نجفی پور)مدیر  توسعه ارتقا آزمونها  مسئول بسته  22

 دانشگاه(

 

  راضیه زاهدی  ارتقا آزمونها  توسعه  کارشناس بسته 21

 EDC: بر بستههمکاری و نظارت   بسته توسعه آمایش سرزمینی 

مسئول بسته توسعه آمایش  22

 سرزمینی 

  نادر شریفیدکتر 

  حسینی فاطمه السادت خانم کارشناس بسته آمایش سرزمینی 23

 EDC: بر بستههمکاری و نظارت     بسته اخالق حرفه ای 

  منصور تفویضی مسئول بسته اخالق حرفه ای   22

  منصور تفویضی کارشناس بسته اخالق حرفه ای  22

 رعیت دوستاسماعیل دکتر  مسئول پایش برنامه عملیاتی  22

 )معاون آموزشی دانشگاه(
: بر کلیه بسته ها همکاری و نظارت 

EDC 

  عاطفه کرم زاده کارشناس پایش برنامه عملیاتی  22

 



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 
شماره 

 بسته

 شرح اقدامات  نام بسته

 آینده نگاریبسته  1

و مرجعیت علمی 

در آموزش 

 پزشکی

ضریب اثر و و سپس اولویت بندی و تعیین  SWOTتحلیل موقعیت به روش  -1

 سرآمدیهای دانشگاه

تشکیل جلسات  معاونت دانشگاه و2تعیین نقاط قوت، ضعف ، تهدید و فرصت های  -2

 متعدد با معاونتهای آموزش، توسعه، بهداشت، پژوهشی، درمان و غذا و دارو

 تعیین سرآمدی های دانشگاه -3

لمی عو عملیاتی به منظور دستیابی به شاخص مرجعیت  تدوین برنامه استراتژیک -2

 باتوجه به توانمندی و امکانات بالقوه و بالفعل و نتایج تحلیل موقعیت

پیگیری راه اندازی و امکان سنجی کارشناسی ارشد نانوفناوری )نانوتکنولوژی  -2

 پزشکی ( در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 انعقاد تفاهم تفاهم نامه همکاری بین معاونت آموزشی و درمان  -2

 ری بین معاونت آموزشی و بهداشتیانعقاد تفاهم نامه همکا -2

تفاهم نامه همکاری با دانشکده علوم وفن آوری های نوین دانشگاه علوم عقد  -8

پزشکی شیراز جهت استفاده از امکانات و توانمندیهای آن دانشگاه در تاسیس و راه 

  ی پزشکینو تکنولوژاندازی رشته کارشناسی ارشد نا

 با نیاز جامعه و توانمندیهای دانشگاهراه اندازی مرکز جامع سرطان متناسب  -1

نهادینه کردن دیدگاه پروژه ای به منظور استفاده از توانمندی اساتید در راستای  -12

 اهداف هربسته و تقویت انگیزه در اساتید به منظور همکاری در آن و تدوین پروژه :

جهت تعیین  SWOTتحلیل موقعیت دانشگاه به روش "تدوین پروژه با عنوان  -11

 "دیهای  دانشگاهسرآم

( ینانوتکنولوژ) نانوفناوری ارشد کارشناسی اندازی راه سنجی امکان» تدوین پروژه  -12

 دانشگاه در( Logic model) منطقی مدل بر مبتنی سنجی نیاز روش به پزشکی

 علوم علوم پزشکی جهرم

 راه اندازی کمیته مشورتی دانشجویی  و زیر کمیته های مرتبط به ان در بسته  فوق -13
توسعه و بسته  2

ارتقای زیر ساخت 

آموزش علوم 

 پزشکی

تقویت زیر ساختهای تجهیزاتی بیمارستانهای آموزشی و تهیه  فهرست  -1

.خرید حدود دو میلیارد  تجهیزات و امکانات آموزشی بیمارستانهای دانشگاه

تومانی تجهیزات پزشکی جهت تقویت زیر ساختهای تجهیزاتی بیمارستانهای 

 آموزشی 

ندسازی اعضای هیات علمی در زمینه آموزش پزشکی . شروع به توانم  -2

در مقطع کارشناسی ارشد  دانشگاه تحصیل چهار نفر از اعضای هیات علمی

تهیه و تدوین آیین نامه حمایتی جهت  اعضای هیات علمی   .آموزش پزشکی

 به منظور شرکت در دوره کارشناسی ارشد اموزش پزشکی



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

ه های علوم نوین  و بین رشته ای و تامین بستر سازی برای گسترش رشت  -3

امکانات و زیر ساختهای الزم جهت گسترش رشته های تحصیالت 

تفاهم نامه همکاری با دانشکده علوم وفن آوری های نوین عقد تکمیلی.:الف: 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت استفاده از امکانات و توانمندیهای آن 

  یی پزشکنو تکنولوژرشته کارشناسی ارشد نا دانشگاه در تاسیس و راه اندازی

ب: خرید دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز جهت تاسیس رشته کارشناسی 

تجهیزات ارشد نانو تکنولوژی پزشکی ج: تهیه فهرست جامعی از 

و به روزکردن بعضی از تجهیزات  آزمایشگاههای آموزشی دانشگاه

کارشناسی ارشد پرستاری گرایش . د: راه اندازی رشته های آزمایشگاهی

. 12-12دستیاری تخصصی اطفال در سال  همچنین  داخلی جراحی  و

 کارگاه جهت ارتقای علمی اساتید و دانشجویان چندین  برگزاری
 

3 

 
بسته آموزش 

پاسخگو و عدالت 

 محور

راه اندازی مجدد کمیته آموزش پاسخگو و ابالغ جدید اعضا جهت مدیران گروه  .1

 و بالین علوم پایه

برگزاری جلسات متعدد در خصوص بررسی میزان جامعه نگر بودن آموزش  .2

 با مدیران گروهپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

برگزاری دوره کوتاه مدت و کارگاه های توانمندسازی اساتید)دوره مقدماتی  .3

 آشنایی با مفاهیم آموزش پزشکی(

و مهارت آموزی درراستای  برگزاری اولین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی .2

 (resident as teacher) توانمندسازی جهت دستیاران

کارگاه ویژه 2و  12-12کارگاه ویژه اساتید و اعضای هیات علمی درسال 12برگزاری -

 (resident as teacher)رزیدنت ها

ضرورت انعقاد تفاهم نامه در راستای آموزش پاسخگو بین معاونت آموزشی با  .2

 با معاونت درمان و معاونت بهداشتی EDCمحوریت 

جهت ورود شاخصهای عدالت  2-1بازنگری در دروس بهداشت پزشکی اجتماعی .2

 در سالمت در طرح درس روزانه و دوره



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

 ایجاد تغییرات در کوریکولوم گروه انگل شناسی در راستای آموزش جامعه نگر .2

آموزش راه اندازی کمپین آموزش سالمت به عموم مردم با مشارکت واحد  .8

 سالمت معاونت بهداشتی

اضافه شدن واحد مهارتهای زندگی در کوریکولوم گروه معارف در راستای  .1

 آموزش جامعه نگر

تغییر نحوه تدریس در درس اخالق حرفه ای گروه پرستاری به صورت تیمی به  .12

های اولیه و پایه ای توسط گروه معارف و مابقی  lectureطوری که تعدادی از 

 دانشکده پرستای تدریس شود.توسط اساتید 

ارائه آموزش به اعضای شورای آموزش بالینی در خصوص چگونگی  .11

 استانداردسازی شیوه های آموزش و ارزشیابی بالینی

نیازسنجی از دانشجویان جهت کاربردی بودن درس آداب پزشکی به صورت  .12

 کیفی

برگزاری آزمون آسکی درون دانشگاهی اخالق پزشکی و بیهوشی جهت  .13

 دانشجویان

نهادینه کردن دیدگاه پروژه ای به منظور استفاده از توانمندی اساتید در راستای  .12

 اهداف هربسته و تقویت انگیزه در اساتید به منظور همکاری در آن و تدوین پروژه :

بررسی میزان جامعه نگر بودن آموزش پزشکی در "تحت عنوان  اجرای پروژه -1

 "دانشکده پزشکی جهرم

مقایسه ارزیابی صالحیت بالینی  "جرای پروژه آزمون آسکی با عنوان تدوین و ا -2

دانشگاه علوم پزشکی توسط  12الی  12کارورزان و کار آموزان پزشکی ورودی 

همتایان و اساتید در آزمون آسکی و  ارتباط آن با نمره آزمون صالحیت بالینی 

 "کشوری



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

 ینیوزش بالآم یندهایفرا تیوضع سهیمقا» "تدوین و اجرای پروژه تحت عنوان  -3

بر اساس مدل کرک  انیو دانشجو دیاسات دگاهیاز د یارسال یبا استانداردها

 .«  کیپاتر

 دگاهیپاسخگو از د یآموزش پزشک تیوضع یبررس تدوین و اجرای پروژه : -2

 " جهرم یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده پزشک یعلم ئتیه یاعضا

تدوین و اجرای پروژه: بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید ها برای  -2

از نظر اساتید هیئت  SWOTرسیدن به آموزش پزشکی پاسخگو بر اساس مدل 

 علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

طراحی، اجرا و ارزشیابی ادغام گزارش پیشرفت درمانی »تدوین و اجرای پروژه :  -2

 «در  ثبت  فرایند درمانی بیماران با دستور پزشک : یک نوآوری

بر اساس   کارگاه ترینینگ یابیاجرا و ارزش ، یطراح تدوین و اجرای پروژه : -2

: یک نوآوری در اجرای کارگاههای اساتید توانمند سازی کالس وارونه بر روش

 تدریس در گروه های کوچک در دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 اخالق درس کارآمد ارزشیابی و تدریس های تدوین و اجرای پروژه : شیوه -8

 کیفی ی مطالعه:  اساتید تجارب بر مبتنی پزشکی

 موزشآ بر مبتنی موزشیآ های کارگاه تأثیر تدوین و اجرای پروژه : بررسی   -1

 رمجه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان عملکرد و دانش بر پاسخگو

 ودخ و خودتنظیمی کننده بینی پیش و ای واسطه تدوین و اجرای پروژه : نقش    -12

  مسئله حل مهارت بر راهبری

 درگیری های حیطه کننده بینی پیش نقش تدوین و اجرای پروژه : تعیین -11

 زشکیپ علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان در تحصیلی پیشرفت بر تحصیلی

 جهرم

 در(الگو)مدل رول عنوان به اساتید نقش تدوین و اجرای پروژه : بررسی -12

 جهرم پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان راهنمایی

راه اندازی کمیته مشورتی دانشجویی  و زیر کمیته های مرتبط به ان در بسته    -13

 فوق

 



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 
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موسسات و 

بیمارستان های 

 آموزشی

 اعتباربخشی موسسه:

 12انجام ارزیابی موسسه ای توسط تیم بیرون دانشگاهی دراسفند -1

 حوزه استانداردهای موسسه ای تشکیل زیرکمیته براساس -2

 تبدیل استانداردها به پرسشنامه شفاف جهت خودارزیابی -3

 برگزاری جلسات بین مسئولین زیر کمیته ها -2

 ارزشیابی وضعیت دانشگاه براساس شاخص های اعتباربخشی -2

 انجام اقدامات درجهت دسستیابی به شاخص ها با دریافت بازخورد  -6

 موزشی:آاعتباربخشی بیمارستان های 

 انجام خودارزیابی براساس شاخص و سنجه ها -2

 12تیم ارزیاب بیرونی درتابستان ارزیابی توسط -8

 برنامه ریزی درجهت دستیابی به شاخص ها با دریافت بازخورد از تیم ارزیاب -1

 توسعه فضای فیزیی بیمارستان -12

 تامین منابع انسانی مورد نیاز -11

 تغییر در روند آموزش بالینی -12

 نداردنمودن آموزش بالینیگام به سوی استا -13

 اعتباربخشی برنامه:

برگزاری کارگاه معرفی استانداردها و چگونگی انجام برنامه خودارزیابی دوره  -1

 EDCپزشکی عمومی توسط 

 تشکیل کمیته خودارزیابی با محوریت مرکز توسعه -2

 برگزاری جلسات با اعضای کمیته ها -3

 و ارسال نتایج به تهرانبررسی وضعیت موجود براساس استانداردهای کالبدی  -2

مکاتبه با مدیران گروه های آموزشی و مسئولین ذیربط درخصوص خودارزیابی  -2

 براساس استانداردها

جلسه با 2تشکیل جلسه با گروه های آموزشی)فعال یک گروه علوم پایه و  -2

 مدیران گروه های بالینی ماژور(

ازموقعیتش نسبت به وضعیت *با انجام ارزیابی توسط گروه های آموزشی، هرگروه 

 استاندارد مطلع و اگاه گردید.
 بین المللیبسته  5

سازی آموزش 

 علوم پزشکی

 کشور پزشکی علوم های دانشگاه بخشی اعتبار زمینه نمودن ر راستای فراهمد -1

 اعتباربخشی برنامه المللی و اجرای بین اعتباربخشی معتبر های سازمان توسط

المللی: اعتبار بخشی دانشگاه  بین استاندارهای چارچوب با مطابق ها دانشگاه در

 علوم پزشکی جهرم به تأیید مدیکال برد کالیفرنیا رسیده است.



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

 به  EducationIran کشور پزشکی علوم آموزش پورتال ساماندهی و طراحی -2

دنیا: در راستای  سطح در کشور سالمت آموزش عالی ظرفیت معرفی منظور

 سایر به المللی بین رایج زبان به کشور پزشکی علوم ههای دانشگا معرفی

کشورها معرفی رشته های موجود دانشگاه  معرفی امکانات و توانمندیهای 

بارگذاری شده و   EducationIranدانشگاه علوم پزشکی جهرم در وب سایت 

هم اکنون نیز ادامه دارد. همچنین در راستای معرفی دانشگاه در سطح بین 

ن اقداماتی نظیر تهیه کتابچه معرفی دانشگاه به زبان انگلیسی و الملل تاکنو

یک واژه نامه در مقوله اختصارات کاربردی برای مکاتبات بین المللی در بخش 

 بین الملل تهیه و تالیف گردیده است.

 الملل بین آمایش نقشه استقرار برای بسترسازی و در راستای محور تدوین -3

یکولوم های رشته های پزشکی عمومی و کشور کور پزشکی علوم آموزش

بارگذاری گردید  EducationIranپرستاری ترجمه شده و در وب سایت 

همچنین آقای دکتر دانش جوشقانی عضو هیأت علمی فیزیولوژی این دانشگاه 

با دانشگاه های کشور کانادا در چاپ مقاالت علمی تبادالت فکری ارزشمندی 

  این دانشگاه می باشند. h-indexباالترین انجام داده و هم اکنون دارای 
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ارزیابی و 

آزمونهای علوم 

 پزشکی

 

 

راه اندازی و ابالغ اعضای کمیته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی  -1

 12و برگزاری جلسات در سال

سنجش نیازسنجی از اعضای کمیته و مدیران گروه در راستای راه اندازی مرکز  -2

 آموزش پزشکی

 برگزاری آزمون های صالحیت های بالینی )آسکی( آمادگی درون دانشگاهی  -3

 کشورین های صالحیت های بالینی )آسکی( برگزاری آزمو -2

 به بعد 12چندین دوره از سال  

برگزاری آزمون آسکی درون دانشگاهی اخالق پزشکی و بیهوشی جهت  -2

 دانشجویان

به منظور استفاده از توانمندی اساتید در راستای  نهادینه کردن دیدگاه پروژه ای -2

اهداف هربسته و تقویت انگیزه در اساتید به منظور همکاری در آن و تدوین 

 پروژه :

مقایسه ارزیابی صالحیت بالینی  "تدوین و اجرای پروژه آزمون آسکی با عنوان  -2

توسط  دانشگاه علوم پزشکی 12الی  12کارورزان و کار آموزان پزشکی ورودی 

همتایان و اساتید در آزمون آسکی و  ارتباط آن با نمره آزمون صالحیت بالینی 

 "کشوری



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستم ارزیابی همتا  "تدوین و اجرای پروژه با عنوان -8

 " بر توانمندی بالینی دانشجویان پزشکی جهرم: یک مطالعه به روش ترکیبی

و زیر کمیته های مرتبط به ان در بسته    راه اندازی کمیته مشورتی دانشجویی -1

 فوق
بسته توسعه  7

آموزش مجازی 

 در علوم پزشکی

 

 :1محور 

 طراحی، راه اندازی و استقرار دانشگاه علوم پزشکی مجازی  

 :اهداف

 :LMS)  یادگیری مدیریت سیستم افزار نرم اندازی راه و طراحی -1

Learning Management System)   دانشگاه به ارائه برای 

 ارائه رشته و آموزشی کمک کاربری در استفاده منظور به متقاضی های

 )ترکیبی یا( مجازی های

 

 Massine Open ملی افزاری نرم بسته اندازی راه و طراحی -2

Online Courses (MOOCs)  پزشکی علوم های دانشگاه برای 

 :  کشور

 : فعالیت

 

س وقطب و تعریف در LMSقرارداد همکاری با قطب الکترونیک شیراز جهت استفاده از عقد  -

 جهت استفاده اساتید و دانشجویان  LMSروی  مختلف بر 

نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی تهران و دعوت از جهرم جهت  LMSتقاضا برای اتصال به  -

 47فاده از آن از مهرماه اتصال و ارائه آموزشهای مربوطه جهت برقراری اتصال و است

 طریق از آنها ارائه و پزشکی علوم های رشته الکترونیکی محتواهای تدوین - 3

MOOCs پزشکی علوم ههای دانشگا مشارکت کامل با  : 

 فعالیت : 

تهیه محتواهای الکترونیکی جهت بارگذاری بر روی سامانه موک ملی آرمان توسط اساتید  -

 دانشگاه

 آماده سازی فایلها مطابق با فرمت استاندارد  -

 ارسال محتواها جهت دانشگاه علوم پزشکی مجازی  -



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

 آموزش ادغام برای تخصصی افزارهای نرم اندازی راه و طراحی اولویت، تعیین-2

 های سامانه مجازی، راند ملی سامانه مانند( بالینی و های عملی برنامه در مجازی

 : )... و مجازی مجازی، داروخانه بیمارستان پزشکی، مشاوره

 فعالیت :

 سامانه فعال مشتمل بر :  2وجود 

 سامانه اساتید دانشگاه جهرم -

 Vls.jums.ac.ir/forumسامانه راند مجای و تاالر گفتگو:  -

 Vls.jums.ac.irسامانه آموزش مجازی دانشگاه :  -

 سامانه مشاوره دارویی دانشگاه  -

 e-log)  کارنما و (e-Porfolio) کارپوشه اندازی راه و طراحی-2     

book)  های متقاضی دانشگاه به ارائه برای 

 تکمیل  کارپوشه جهت گروههای دستیاری )اطفال و بیهوشی(

 برنامه اعتباربخشی و پزشکی علوم مجازی آموزش فرایندی استانداردهای طراحی : 2 محور

 مربوطه های

 :اهداف

 جایگاه و سطح با بهداشت وزارت آموزشی معاونت ستاد در جدید ساختار ایجاد-1

 مجازی آموزش های فعالیت توسعه ریزی برنامه نظارت و برای مشخص

 

 فوق مجموعه دستورالعملهای و ها نامه آیین اساسنامه، تصویب و تدوین-2

 

 متقاضی شرایط واجد های دانشگاه در مجازی دانشکده اندازی راه-3

 

 ها دانشگاه سایر در فعال مجازی آموزش مراکز استقرار و اندازی اهر-2

 

 مجموعه تعامل نحوه به مربوط های دستورالعمل و ها نامه آیین تصویب و تدوین-2

 آموزشی مراکز و مجازی های دانشکده مجازی، فضای پزشکی دانشگاه علوم با ستادی

 ها دانشگاه مجازی



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

 در مجازی آموزش استقرار حمایتی –انگیزشی و توانمندسازی جامع نظام تدوین-2

 ها دانشگاه

 المللی بین روند تسریع و توسعه برای مجازی آموزش های ظرفیت از استفاده -2

 دانشجویان خارجی جذب و شدن

 :  مجازی آموزش بخشی اعتبار نظام ایجاد -8

 : فعالیت 

 راه اندازی مرکز آموزش مجازی دانشگاه با حضور مدیر و یک نفر کارشناس پاره وقت  -

همکاری اعضای هایت علمی عالقه مند با مرکز جهت برگزاری کالس های آنالین و تولید  -

 محتواهای آنالین و آفالین

د یتقدیر و تشکر از اساتید همکار در برگزاری آزمون های آنالین و اساتید همکار در تول -

 محتواهای مجازی در روز معرفی استاد 

اعالم آمادگی مرکز آموزش مجازی جهت استفاده از ظرفیت های مرکز  در قالب نامه  -

 نگاری با معاونت های مختلف 

 انجام خودارزیابی و ارائه گزارش فصلی  -

بازدید ازمرکز آموزش مجازی و زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری توسط   -

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی  نمایندگان

 وجود اساس نامه،برنامه استراتژیک و راهبردی  -

 وجود آئین نامه های تشویقی  کشوری فعالیت های مجازی  -

 :  3محور

 آموزش توسعه برای الزم انسانی و اطالعاتی فیزیکی، منابع و ها زیرساخت تامین و تدارک

 مجازی

 :اهداف

 مجازی آموزش توسعه برای موجود های ظرفیت شناسایی .1

  

 سازی مجازی توسعه برای نیاز مورد راهبردی منابع شناسایی .2

 

 سازی مجازی توسعه برای نیاز مورد متخصص انسانی سرمایه برآورد .3



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

 

 آموزش و الکترونیکی یادگیری زمینه در نوین مقاطع –رشته شناسایی .2

 جهان سطح در مجازی های

 

 آنها تصویب و هاکوریکولوم تدوین .2

 فعالیت : 

 

 برگزاری جلسات منظم کمیته و شورای عالی آموزش مجازی -

 وجود برنامه استراتژیک اختصاصی مرکز  -

 وجود برنامه های راهبردی در مرکز -

 وجود زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری جهت برگزاری آزمون آنالین و -

 کانات اولیه ( تولید محتوا ) وجود اتاق ضبط صدا با ام-            

 وجود برنامه استراتژیک و راهبردی در قطب الکترونیک -            

 : 2 محور

 قسمتی ارزیابی و ارائه منظور به آموزشی متداول های کوریکولوم و ها برنامه در سازی ظرفیت

 تکمیلی تحصیالت مقاطع رشته بر تاکید با مجازی صورت به ها و کوریکولوم ها برنامه از

 :اهداف

 سالمت عالی آموزش به دسترسی افزایش مجرای از آموزشی عدالت ارتقاء .1

 

 انسانی منابع تربیت های هزینه کاهش .2

 

 ممکن مکان و زمان هر در آموزشی منابع به دسترسی امکان .3

 

 آموزشی های برنامه سازی المللی بین قابلیت ارتقاء .4

 

 مجازی فضای در فراگیران ارزشیابی و سنجش امکان ایجاد .5

 



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

 جامع سامانه در کاربران و ذینفعان نیاز مورد نیازهای نمودن برآورده .6

 

 معاونت )فناوری و اطالعات( اطالعاتی های سیستم ارتقاء .7

 

 اطالعات شبکه به پیوستن و الکترونیک کارنمای و کارپوشه اندازی راه .8

 کشور وب تحت اطالعات آموزشی شبکه و بیمارستانی

 فعالیت :          

 اعالم توانمندی های مجازی دانشگاه جهت استفاده معاونت های مختلف   -

 vls.jums.ac.ir/forumسامانه تاالر گفتگو و راند مجازی دانشگاه :  -

 سامانه اساتید دانشگاه  -

ارائه پیشنهاد صرفه جویی و استفاده از ظرفیت های موجود  از طرف مرکزآموزش مجازی  -

 به ریاست  دانشگاه 

 برنامه آزمون  25گاه به نرم افزار آزمون آنالین و اجرای تجهیز دانش -

 اجرای برنامه کارپوشه در گروه دستیاری بیهوشی و اطفال  -

 LMSپیشنهاد اجرای برنامه های کارگاهی ضمن خدمت از طریق  -

 :  46-47فعالیت های  بسته مجازی طی سالهای 

 

12  : 

راه اندازی مرکز آموزش مجازی دانشگاه با حضور مدیر و یک نفر کارشناس پاره وقت             -

 روز در هفته(  2)

 قطب LMSتمدید قرارداد همکاری با قطب الکترونیک شیراز جهت استفاده از  -

 برگزاری کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی :  -

o آموزش سامانه کارگاه با هم  یک روز معلم کالس مجازی (  LMS  ) 

o  کارگاه آشنایی با ابزارهای تولید محتوای سریع 

حضور مدیر مرکز در جشنواره یادگیری الکترونیک سینا ) دامشگاه مشهد( جهت  -

داوری مقاالت و آثار، تدریس کارگاههای بازی های آموزشی ، ارائه مقاله با موضوع 

 یادگیری ترکیبی در درس اخالق پزشکی 



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

با دانشگاه علوم پزشکی فسا در زمینه تدریس کارگاه آشنایی با سامانه های همکاری  -

 مجازی 

 آزمون آنالین جهت رشته های مختلف    11 اجرای -

 اجرای آزمون آنالین کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه اساتید علوم پزشکی  -

 حضور مدیر مرکز در نشست های فصلی قطب -

 عالقه مند در دوره های مختلف فلوشیپ قطب الکترونیکحضور اعضای هیات علمی  -

 برگزاری منظم جلسات کمیته مجازی و شورای عالی آموزش مجازی  -

   :97 

 

قطب و تعریف  LMSتمدید قرارداد همکاری با قطب الکترونیک شیراز جهت استفاده از  -

 جهت استفاده اساتید و دانشجویان  LMSدرس جدید بر روی  6

نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی تهران و دعوت از جهرم  LMSصال به تقاضا برای ات -

جهت اتصال و ارائه آموزشهای مربوطه جهت برقراری اتصال و استفاده از آن از مهرماه 
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افزایش تولید محتوای مجازی به صورت یادگیری ترکیبی در واحدهای درسی رشته های  -

 مختلف توسط اعضای عالقه مند 

همراه با استارتاپ محصوالت الکترونیک با هدف  "سواد رسانه"ه کارگاهی اجرای برنام -

 آشنایی و ایده پردازی در حوزه محصوالت الکترونیک 

 نصب نرم افزار آزمون آنالین با ادمین دانشگاه  -

 پایان ترم  14میان ترم و 4آزمون آنالین جهت رشته های مختلف :   18اجرای -

 اجرای آزمون آنالین کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه اساتید علوم پزشکی  -

 اجرای یک دوره آزمون پیش کارورزی و علوم پایه بصورت آنالین  -



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

دستگاه کامپیوتر و تجهیز  51تجهیز زیر ساخت های آزمون آنالین با تامین اعتبار خرید  -

 سالن امتحانات در آینده نزدیک. 

 2سیستم  )  3موزش مجازی دانشگاه به اتاق تولید محتوا ، تجهیز با تجهیز مرکز آ -

 لب تاب( ،سیستم صوتی و کلیه وسایل سمعی و بصری تولید محتوا 1کامپیوتر و 

آموزش کارشناسان معاونت های مختلف جهت آشنایی با امکانات و قابلیت های فضای  -

 مجازی جهت بکارگیری در جهت اهداف مختلف آموزشی

 مدیر مرکز در نشست های فصلی قطبحضور  -

 حضور اعضای هیات علمی عالقه مند در دوره های مختلف فلوشیپ قطب الکترونیک -

حضور اعضای هیات علمی و کارشناس مرکز در دوره کوتاه مدت تولید محتوای قطب  -

 یکالکترون

 تولید محتواهای الکترونیکی جهت ثبت در سامانه موک ملی آرمان -

 توسعه راهبردی، 

هدفمند و ماموریت 

گرای برنامه های 

 آموزش عالی سالمت

 

تدوین دو شیوه نامه همکاری های آموزشی بین بخشی فی ما بین گروه های آموزشی  -1

 دانشگاه

 عقد تفاهم نامه رشته میان رشته ای نانوبیوتکنولوژی با مرکز قطب  -2

 بازنگری کوریکولوم رشته ارشد انگل شناسی پزشکی -3

 دهای درسی اختیاری رشته پزشکی تدوین و ابالغ واح -4

 
آمایش سرزمینی،  

ماموریت گرایی 

تمرکززدایی و ارتقای 

 توانمندی دانشگاه ها

 

 

تهیه و تعیین سند رشته نانوتکنولوژی با توجه به ماموریت محول شده به دانشگاه  .1

 )علوم نوین( و زیر ساخت های فنی و فیزیکی در اختیار و اعالم به وزارتخانه

 دریافت مجوز دو رشته مقطع جدید  .2

 درخواست مجوز دو رشته مقطع جدید .3

اعتالی اخالق حرفه  

 ای
 میزبانی برگزاری کنگره کشوری اخالق پزشکی کشور .1

 هماهنگی در برگزاری نمایشگاه اخالق حرفه ای با کالن منطقه  .2

الق اخ تشکیل کمیته دانشگاهی اخالق حرفه ای و برنامه ریزی برای فعال سازی کانون .3

 حرفه ای دانشجویی



 
 

 
 

 معاونت آموزشی

 (EDCپزشکی )مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 

همکاری در کالن منطقه برای عقد تفاهم نامه همکاری علمی  و تبادل استاد و دانشجو  .4

 از نظر اخالق حرفه ای

 انعقاد تفاهم نامه تبادل استاد و دانشجو با حوزه های علمیه  .5

 

 

طرح تحول و حوزه  ماده توسط مرکز مطالعات و توسعه با همکاری دبیرخانه 99در قالب  شیوه نامهاین 

و جهت تصویب در  گردیدو تصویب  معاونت آموزشی تدوین و در شورای آموزشی دانشگاه مطرح 

 .شدهیات رئیسه دانشگاه نیز مطرح 

 

 

 

 

 

 

 


