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 بسمه تعالی

 (  EDC  ) مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیبیانیه رسالت 

اتگا  ک گر دانشگاا  هراسگاح یگری واگاال ا سگال          جهگرپ هگه لاگوا    رکز مطالعات و توسعه دانشگاا  لوگوپ شزیگ      م  

، معاونگگت وموزیگگ دانشگگاا  و هرنامگگه اسگگژرات ا   هرنامگگه اسگگژرات ا  ت هگگاک کگگا  دانشگگاا ،سگگ، سیاوزا ت EDC از 

ومگوز  شاسگواو،    هگاک رگری تلگو    هسگژه  اف دهگ ا ،مامو اگت هگاک واگ   کگا  ماط گه      ،4141اسااد هاالدسگژ  سگا   

   مامو اژهاک ذال  ا هر لهد  دا د :نظاپ ا زااه  وزمو  ها، الژبا  هوش  موسسه و هیما سژا  هاک وموزی  

 یگژه  د   ومگوز   کیفگ   و کمگ   ا ت گا   ماظگو   هگه شزیگ   جهگرپ     لوگوپ  دانشگاا   ومگوز   توسگعه  و مطالعات مرکز 

 هگر  شزیگ    لوگوپ  ومگوز   موژوگل  هگاک  حیطگه  د  لومگ   هیگات  الضگاک  ، توانمادسگازک  دانشگاا  هاک لووپ شزیگ    

هگر کراااگد هگاک اگادده  و       نظگا ت  و هگداات   هگا،  دانشگ د   توسگعه  دکگاتر  هگداات  و حماات نیازساج  ، نژااج اساح

، ا ت گگاک کراااگگد  کراریگگرا از اگگادریرک  ا زیگگیاه توسگگعه  و  هگگاک   ،وموزیگگ  نگگوا  هگگاک  و اگگادریرک ، توسگگعه 

 هگاک  کعالیگت  از حمااگت  ، ومگوز   د  شگ وه   توسگعه  ، وموزیگ   مگدارات  واه   هرنامگه و رگرو  هگاک وموزیگ      ا زیی

کگگا هرد ا ت ا  ، حمااگگت از سیاسگگت کمیژگگه هگگا دانشگگجوا  د  توسگگعه ومگگوز  ،  ش وهگگ  دانگگ  رگگری هگگاک نووو انگگه و

و اااگد نظگاپ وموزیگ     توسگعه یگا ه هگاک هسگژه هگاک رگری تلگو  د  سگطوی کر         تا  جهگت ،ت اولوژک د وموز  

 هردا د اپو کراریرا  ر نیازجامعهنهااژا  ا ت اک وموز  شاسواو مژااسب ها 

 

 

 



 ها ارزش

  ضاات جوب ، اسام  ا زیهاک اصو  هر ت یه ها کو  هاک د   اسژاک مامو ات  دانشاا  وموز  توسعه و مطالعات مرکز   

 وجدا  ، کا کاا  و دانشجواا  ، لوم  هیئت الضاک م اپ و یأ  حفظ ترواج شاسواوک اجژمال ، ، ریرندرا   دمت

 : کاد م  دنبا   ا ذال اهداف ، ادا ک انضباط و کا ک

  موز د  وموز  و رری هاک نووو انه د  و ش وه  یهوات  وح توموز  و  کیفیت ت ا ا 

وموز  –لوم  هه  صوص هسژه مرجعیت  د  وموز  هسژه هاک تلو یا ه هاک تا  د  جهت نهادااه سازک  .4

 شاسواو و دانشااههاک نسل سوپ

 ها ترواج زندر  ههژر ، سالمژر ، ها نشاط تر هراک مردپ ماط ه  و کیفیت زندر  ا ت ا  سطح سامت جامعه .2

 و شاسواوا  اجژمال حرکه اک  تعهدرسژر   .3

 پزشکی جهرم  مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم(  Vision) دورنما

توسعه دانشگاه علوم پزشکی جهرم در راستای رسالت دانشگاه و تعامل  با حوزه معاونت  مرکز مطالعات و     

آموزشی و دفاتر توسعه، توانمندی و مشارکت فعاالنه اعضای هیات علمی گروه های آموزشی بالینی و علوم 

پرستاری و پایه ، خالقیت و نوآوری دانشجویان کمیته های دانشجویی در توسعه آموزش رشته های پزشکی، 

پیراپزشکی، علوم ازمایشگاهی ، بهداشت و دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی رشته پرستاری، انگل 

جز مراکز بر تر  مصمم است در چند سال آیندهشناسی ، دستیاران بالینی و حمایت مسولین ارشد دانشگاه 

افزایش رضایتمندی خدمت و و آموزش پاسخگ ارتقای کیفیت آموزش و تمرکز بربا مطالعات و توسعه آموزش 

در جهت اعتالی دانش آموختگان و مقام و منزلت اعضای هیات علمی به جایگاه  تالش نموده و گیرندگان

 . حرکت کندآموزش متناسب با نیاز جامعه و پاسخگو  ،اعتالی علمی و فن آوری و دستاوردهای جدید پزشکی 
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 تحلیل موقعیت وضعیت مرکز توسعه براساس عوامل درونی و بیرونی 

 اولویت نقاط قوت اولویت بندی شده

 4 ف رک و حماات مسئولی  ا ید از کعالیت هاک مرکز توسعهتعامل، هم

 2 نار  مااسب الضا  هیات لوم  نسبت هه جاااا  مرکز مطالعات توسعه

 edc 3حضو  موثر الضا  هیات لوم  د  کمیژه هاک مرتبط ها 

 1 هه لاوا  مد ح کا را  الضا  لوم  د  کراااد اجراک دو   هاک توانمادسازک اساتید مشا کت

 edc 5 دانشجوا  د  توسعه وموز  هه لاوا  هازوک دانشجوا وجود کمیژه 

 edc دانشجوا  د  توسعه وموز  کمیژه هاکهرنامه هاک زارنار  مااسب دانشجواا  هه 
 

6 

توجه دانشجواا  هه اهمیت مرکز اموز  همژااا  هه لاوا  ا   از زارکمیژه هاک دانشجوا  د  توسعه 

 edcوموز  

  

 

 7 مرکز توسعه جهت جذب دانشجواا  لاقماد هه وموز  شزی   د کضاک تعامو  و هم ا ک د وجو

 8 د  مرکز توسعه د  وموز  مسژ ل ها الضاک کعا  و لاقماد  وجود کمیژه ش وه 

 9 هسژر مااسب جهت انجاپ رری هاک ش وهش  د  وموز 

  ک توسعه اک د  اموز   ترواج اهمیت ناا   رری هاک نواو انه د  وموز  اا رری ها

 44 مجازک هصو ت وموز  شزی   و لاقه اساتید هه مشا کت د  دو   هاک ماجر هه مد ک کو  لیسانستماال 

و رری هاک  هاک ش وه  د  وموز  تماال اساتید و دانشجواا  جهت د ااکت مشاو   جهت ناا   رری 

 اموزی  نواو انه

44 

 edc  42کا یااسا  د   ومرکزتوسعه حضو  تماپ وقت مدار 

 43 مراجعی اا edc شاسواوا  و تعامل سازند  ک مدارات 

 41 وجود کمیژه هاک کعا  د  مرکز توسعه

 45 وجود مرکز مها ت هاک هالیا  مجهز و کعا  

 skillهررزا ک کاح هاک مها ت وموزی  و کا را  هاک وموزی  هر حسب نیاز دانشجواا  د  اس یل لب )

lab) 

46 

 47 97و  96دسازک اساتید د  سا  اانجاپ نیازساج  جهت تدوا  ورراح  هرنامه توانم 

 48 هررزا ک کا را  هاک وموزی  هر حسب نژااج نیازساج  جهت اساتید

 49 ااجاد زمیاه مشا کت دانشجواا  د  المپیاد دانشجوا  

 24 ااجاد زمیاه مشا کت دانشجواا  و اساتید د  جشاوا   یهید مطهرک

 24   و اساتید د  هماا  وموز  شزی  ااجاد زمیاه مشا کت دانشجواا

 22 اد  هاک نواو انهد  جشاوا   ااجاد زمیاه مشا کت دانشجواا  

 23 حضو  مدار مرکز د  یو اک دانشاا    

 21 لضوات مسولی  ا ید د  یو اک لال  مرکزتوسعه 

 25 وی  مرکز توسعه د  ا   صوصوجو د هسژه هاک رری تلو  د  دانشاا  و موس  

 26 مامو ات هاک وا   دانشاا  و کا  ماط ه

 27 وجود دانشجواا  م ارع تلصیات ت میو  و دسژیا ا  هالیا  



 

 اولویت نقاط قوت اولویت بندی شده

 4 د  یو اک وموزی  دانشجواا  edcمشا کت کعاالنه مدارات 

 2 هالیا  د  هر دو هیما سژا  وموزی  ا  اندازک و ت وات مراکز مها ت هاک 

 3 ااجاد دکاتر توسعه د  هر دو هیما سژا  وموزی 

 1 وجود زمیاه و هسژر انجاپ ش وه  هاک وموزی 

وجود تعدادک الضاک هیات لوم  و کا یااسا  تلصیل کرد  د  دو   هاک وموز  مجازک  یژه کا یااس  ا ید وموز  

 شزی  
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 6 د  کمیژه هاک هرنامه  ازک، ا زییاه حضو  کعاالنه اساتید 

 7 ه ا ریرک از نرپ اکزا ها و ت اولوژک جداد د  ا زییاه  اسااد د  وموز  اساتید

 8 انجاپ ا زااه  کیفیت تد اس اساتید توسط دانشجواا  از رراق سامانه هاک

 edc 9مشا کت کعاالنه اساتید د  هسژه هاک رری تلو  مرتبط ها 

 44 هاا  د ون  هو  ها هر اساح اسژاندا دها د   اسژاک ا ت اک کیف  کعالیت هاانجاپ اقداپ 

 44 هررزا ک دو   هاک کوتا  مدت ومو  شزی   جهت اساتید

 42 هررزا ک دو   هاک کوتا  مدت وموز  شزی   شااه و شیشرکژه جهت دسژیا ا  توصص 

 43 شجواا  م ارع تلصیو هررزا ک دو   هاک وموز  ت میو  و مها ت وموزی  جهت دان

 41 رراح  و هررزا ک رری هاک نووو انه د  وموز 

 45 رراح  و اجراک  و  هاک تد اس کعا 

 46 رراح  و اجراک هرنامه تراژیاگ اساتید هه  و  کاح وا ونه

 



 اولویت نقاط ضعف اولویت بندی شده

 edc 4دادرا  نسبژاً مثبت هعض  از مدارا  نسبت هه جاااا  

 2 ها مرکز مطالعات و توسعههو  هاک دانشااه   هم ا ک ناکاک  هعض  از

 3 مشا کت ضعیل هعض  از الضاک هیات لوم  د  کمیژه هاک مرکز توسعه

 edc 1مشا کت ضعیل تعدادک از دانشجواا   یژه هاک موژول د  کعالیت و کمیژه هاک مشو ت  

 5 کز توسعهتعداد هسیا  کم شرسال وموز  داد  و  بر  د  مر

 6 ندایژ  ا   دال هودجه ا ژصاص  د  مرکز توسعه

 IT 7ماناد: وما ، زها ، کامپیوتر و  edcندایژ  اکرادک ها تجرهه و مسژعد د  زمیاه هاک مرتبط ها 

 8 هیما سژا  هاک هه دلیل ندایژ   کا  یااح  اهط  تعامل ناکاک  مرکز توسعه ها اساتید هالیا 

 9 د  دانشاا  edcیا  و حضو  ناکاک  د  کا را  ها و جوسات ذارهط مشغوه اساتید هال

 edc 44 ندایژ  الضا  هیات لوم   بر  وموز  شزی   د  

 edc 44ندایژ  شرسال  بر  وموز  شزی   د  

 42 مرکز توسعها تباط غیر مسژمر دکاتر توسعه ها  

 43 مشوه نبود  چا ت سازمان  مرکز توسعه 

 41 ت د  زمیاه هاک اهزا هاک وموزی کمبود ام انا

 45 مسژ ل اک ندایژ   دال هودجه

 46 ناویااا  تعدادک از اساتید ها مااهع وموز  ترکیب  و  و  هاک نو د  وموز 

 47 هدلیل کمبود نیرو edcاراع  سان  ناکاک   سالت و اهداف 

 48 کمبود نیروک ویاا ها مفاهیم وموز  شزی   د  مرکز توسعه 

 49 ندایژ   دال جذب هیات لوم  ا ژصاص  مرکز توسعه

 24 کمبود نیروک انسان  توصص   یژه وموز  شزی   یاغل د  مرکز توسعه

 24 ندایژ  مجوه توصص  مرکز مطالعات و توسعه

   



 

 اولویت نقاط فرصت اولویت بندی شده

 4 وموز  شزی   لاقمادک اساتید  یژه هاک لووپ شااه وهالیا  هه تلصیل د   یژه

 2 کز توسعهنشجواا  لاقماد هه هم ا ک ها مروجود دا

 3 وجود نیروک جوا  و کعا  د  ررو  هیات لوم 

 edc 1 ااست و معاونت وموزی  نسبت هه جاااا  دانشاا  ا زجموه  وجود نار  مثبت مدارا  ا ید

 edc 5  کمیژه هاک کعالیت د  لووپ شااه و هالیا  نسبت هه نار  مثبت مدارا  ررو  هاک وموزی 

 6 هسژر مااسب هم ا ک ها معاونت ها و مدارات د  موژول دانشاا  د   اسژاک ت وات هم ا ک هی  هوش 

 7 تاکید هر اجراک هسژه هاک رری تلو  و شاا  و  هراساح نشانارها توسط وزا توانه

 8 ازمو  ها ا زااه  وز  شاسواو و نظاپ هوش  موسسه، ومد  هسژه هاک رراح  تلو  الژبا   edcمجرک هود  

  مشا کت  و هم ا ک مدارات مرکز توسعه ها  ااست دانش د  شزی   جهت الژبا  هوش  هرنامه دو   شزی   لموم  

 edc 9 د  اموز  توسط  رری تلو   هاکهسژه  د   صوص هداات، ا ائه مشو ت نظا ت،

 44 د  وموز  الزاپ هه  لاات جدو  زمان  شاا  رری و تلو 

 edc 44ام ا  تدوا  شروژ  هاک توسعه اک د   اسژاک تل ق اهداف هسژه هاک رری تلو  توسط 

 42 وداب شزی   هراک ا ائه هرنامه د ح edcا ائه کو ا ولوپ جداد شزی   لموم  و ااجاد کرصت جهت 

ها  مدارا  ررو  هاک ماژو   edc  و تعامل تدوا  اسژاندا دهاک وموز  هالیا  توسط وزا ت  انه و ااجاد کرصت

 هرنامه  ازک د   اسژاک اسژاندا دهالیا  جهت 

43 

 41 د   صوص وموز  هالیا   ها هم ا ک مدارا  ررو  هاک وموزی  شروژ  هاک ش وه  د  وموز تدوا  و اجراک 

 45 ها مطری ید  هسژه هاک رری تلو  د  وموز کرصت تدوا  رری هاک نواو انه وموزی  

 46 ا ت اک  تبه اساتید دانشاا   دوا  ییو  نامه ش وه  د  وموز   و اهمیت کعالیت دان  ش وه  د ت

ت وات هم ا ک و ت امل هی  هوش  ها هررزا ک جوسات کمیژه هاک توصص  ماناد کمیژه    کو ا ولوپ ، کمیژه 

 دان  ش وهش 

47 

 48 امژیازات دان  ش وهش  اساتید صوص  د ها کمیژه ا ت ا  دانشاا    edcهم ا ک و ت وات تعامل 

 49 هررزا ک ساالنه جشاوا   یهید مطهرک، اکزاا  رری هاک کرواادک د  زمیاه وموز 

 24 هررزا ک ساالنه المپیاد دانشجوا  سبب اکزاا  هم ا ک دانشجواا  و اساتید

 24 کشو ک هررزا ک ساالنه هماا  وموز  شزی  

 22   4398-4399کمیژه لوم   هماا  وموز  شزی   کشو ک  لضوات مدار مرکز توسعه د  

 23 لضوات مدار مرکز توسعه د  کمیژه  ا زااها  کا  ماط ه کشو ک 

 21 وجود تعامل سازند  ها واحد مدارات وموز  مجازک دانشاا 

 25 وجود تعامل سازند  ها مدارات ا ید دانش د  هاک لووپ شزی  

 26 5  ماط ه قطب وجود مامو ات هاک وا   د

 27 5وجود تعامل نشست هاک مژعدد هی  دانش د  هاک هی   وساک مسئولی  و مسئولی  ماط ه قطب 

توسعه  یژه هاک توصص  م طع تلصیات ت میو  و اسژفاد  از  یژه هاک موژول لووپ شزی   جهرپ د  اهعاد 

  edc موژول
28 

  کاتر توسعه هررزا ک ساالنه هماا  ساالنه مراکز توسعه و د

  هررزا ک ساالنه هماا  اموز  شزی   کشو هاک ا وشاا  و شو  همزما  د  کا  ماط ه

  تعامل ها مراکز توسعه کا  ماط ه 

  ش وهش   د  صوص وموز  شزی   د  دانشاا  هاک اارا -مجات لوم 

  ا و  احژماالد –هیهوی   -توسعه دو   توصص  دسژیا ک د  دانشاا  جهرپ د  زمیاه ارفا  



  edcللاظ نمود  اهداف و سادهاک هاال دسژ  د  تدوا  هرنامه هاک اسژرات ا  



 

 اولویت نقاط تهدیدات اولویت بندی شده

 edc 4موازک کا ک د  حوز  هاک موژول معاونت وموزی  ها 

 edc 2ناویاا هود  حوز  هاک موژول معاونت وموزی  و وااال 

 ک ا ید دانشاا ه  ثبات  د  مدارات ها

 

3 

 1 جذب ناکاک  الضا  هیات لوم  د  توصه هاک موژول

 5 د  دانشاا  pub Medش وهش  -ندایژ  مجات لوم 

 6 ویااا  ناکاک  مدارات حوز  هاک موژول نسبت یری وااال

 7 شاای  هود  انایز  د  کا یااسا  و کاد  وموزی  دانشاا 

 8 توصه ناکاک  مااهع هه دانشاا 

  کم زنگ نمود   اهمیت ن   مرکزتوسعه د  اکزاا  هایه دکاتر توسعه  

  ندایژ  ا تباط کعاالنه دکاتر توسعه  دانش د  هاک و هیما سژا  ها ها مرکز توسعه  

  لدپ وجود  دکژر توسعه  کعا  و مسژ ل د  دانش د  شزی    

یت ها و مباحث وموز  لدپ وجود نار  مثبت د  مسولی  دکاتر توسعه  نسبت هه کعال 

 شزی    مرکز توسعه  دانشاا  

 

ک ر دانشاا   لدپ اراه  واحدهاک موژول وموز  نسبت هه جاااا  مرکز توسعه هه لاوا  اتا 

  د  تصمیم ریرک هاک وموزی 

 

  ا تباط غیر مسژمر و موثر دکاتر توسعه ها  مرکز توسعه

ا  نسب هه جاااا  مرکز توسعه  و کعالیت هردایت ناصلیح واحدهاک موژول و کا یااسا  ان 

 هاک اموز  شزی   هه لاوا  ا   کعالیت ادا ک

 

تعامل ناکاک  هی  کمیژه شزوه  د  اموز  ها کمیژه تل ی ات هالیا  هیما سژا  و کمیژه 

 ش وهش  دانش د  ها
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  توانمندسازی اساتیدموضوع استراتژیک: 

 نیازسنجی و تعیین اولویت هاد سازی اساتید بر اساس نتایج نتوانم هارتقاء برنام اهداف:

  استراتژی:

 بر اساس نیاز سنجی  برگزاری دوره کوتاه مدت ترینینگ روش تدریس

 برگزاری دور توانمند سازی در حوزه های آموزش پزشکی  ویژه اساتید جدید الورود

 تقاءبرگزاری دوره توانمند سازی ویژه اساتید متقاضی ار

 برگزاری دوره پایه توانمند سازی در حوزه های آموزش پزشکی

   برگزاری کوتاه مدت توانمند سازی اساتید بصورت غیر حضوری/ ترکیبی

 برگزاری کارگاههای متناسب با نیاز های اساتید گروه های آموزشی مختلف/ دانشکده ها

 نیاز سنجی  برگزاری دوره کوتاه مدت ترینینگ  پژوهش در آموزش بر اساس

  پروژه های درقالب طرح های نوآورانه درآموزش توانمند سازی مبتنی بر تعریف 

 ایجاد زمینه مشارکت اساتید در همایش آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری

  فعالیت بر حسب سال:

 کوچ  هه  و  کاح وا ونه تراایاگ اساتید د  زمیاه  و  تد اس د  ررو  هاکهررزا ک کا را   -

 هه  و  کاح وا ونه -B.L.تراایاگ  اساتید د   صوص  و  تد اس-هررزا ک کا را   

 هه  و  کاح وا ونه -P.Bتراایاگ  اساتید د   صوص  و  تد اس هررزا ک کا را   - 

 ه  و  کاح وا ونهه Interactive Lectureتراایاگ  اساتید د   صوص  و  سواران  تعامل  هررزا ک کا را  -

 هررزا ک کا را  وموزی  هازانداش ، ا زااه  و هاز و دک جهت اساتید -

 ت وات و حماات از اساتید جهت تلصیل د  دو   هاک وموز  شزی   -

  

  

 آموزش بالینی موضوع استراتژیک: 

 آموزشی بالینی  ها در فراینداستاندارد  ارتقای اهداف:

 

  استراتژی:



گذراندن آموزش  -کنفرانس بخش -یت موجود فرایندهای آموزشی در حال اجرا در بالین)مانند: ژورنال کالببررسی وضع -

 درمانگاهی (

 ه دانشجویان و اساتیدگایددبررسی مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای آموزش بالینی از 

 فعالیت ها

 ساح اسژاندا دهاک هالیا تدوا  شرسشاامه ا زااه  وضعیت کرااادهاک وموز  هالیا  هر ا-

 هه اساتیدرزا   صبلااه   -ژو نا  کاب -وضعیت کرااادهاک وموز  هالیا   از قبیل  اند وموزی ا ائه هاز و د نژااج هر س  -

 

 

 

  

 

 توانمند سازی دانشجویانموضوع استراتژیک: 

  

 پایه جهت شرکت در آزمون علومپزشکی  پایه علوم دانشجویان بنیه ارتقای اهداف:

  استراتژی:

 دانشجویی در توسعه آموزش در فرایند توانمند سازی دانشجویان علوم پایهنقش همکاری کمیته 

دانشجویان استعداد درخشان  علوم پایه ورودی های ارتقای بنیه دانشجویان علوم پایه با بهره گیری از توانمندی اساتید  

 پیشین

 با شرح وظایف کمیته دانشجویی درتوسعه آموزش در مرکز آموزش همتایان ساب گروه تعریف 

جویان مقاطع باالتر در مرکز آموزش )استفاده  از دانشطرح استفاده از همتا به عنوان مشاور و حامی علمی شکل گیری  -

 همتایان

 تعامل  علمی بین سر گروه های همتایان و اساتید  جهت در یافت نظرات مشورتی 

 فعالیت:

 لووپ شااه سا  ا یر 44ات لووپ شااه هر س  ترند نمر- -

 اجراک شروژ  اقداپ ش وهش  هه ماظو  هررزا ک کاح هاک مو د نیاز دانشجواا  لووپ شااه-

 اجراک شروژ  وموز  همژااا  توسط دانشجواا  لووپ شااه لضو کمیژه دانشجوا  د  توسعه وموز   -



 

  

 

 ایهعلوم پوانمند سازی دانشجویان تموضوع استراتژیک: 

  با محیط بالینی پایه  علوم دانشجویانایجاد زمینه آشنایی  اهداف:

  استراتژی:

 جهت دانشجویان علوم پایه  برنامه مواجهه زودرسطراحی و اجرای 

 آموزش مواجهه زودرس در کوریکولوم پزشکی  ارایه برنامه درسی  لحاظ شدن  

 علوم پایه ترم 4طی  4تا  1 داب پزشکی  اجرای برنامه مواجهه زودرس آموزش بالینی در درس آ

کمیته دانشجویی در توسعه لینکی بین اجرای برنامه مواجهه زودرس و ساب کمیته آموزش همتایان در ایجاد 

 آموزش 

 فعالیت :

در ترم اول  آموزش مهارت های عملی پروسیجرال به دانشجویان مقطع علوم پایه توسط مرکز مهارت های بالینی-

 ویانورود دانشج

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

 جهت دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژی

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

 نشجویان از یک راند بالینی  برحسب بخش های ماژور از ترم سوم و چهارم اجرای برنامه بازدید دا -

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

 در مقطع علومپایه

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

 همتایان

 

 



 رشته های علوم پزشکی توانمند سازی دانشجویان موضوع استراتژیک: 

  ارتقای توانمندی بالینی دانشجویان اهداف:

 برگزاری کارگاههای آموزشی توسط مرکز مهارتهای بالینی استراتژی:

 کاری کمیته دانشجویی و مرکز توسعه برگزاری کارگاههای آموزشی بصورت وبیناری/ غیر حضوری با هم

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

و مرکز مطالعات )گروه آموزشی زبان معاونت آموزشی بین بخشی در  با همکاری  انگلیسی  زبان زاری کالسهای تقویتبرگ- -

 (زش پزشکیوتوسعه آمو

  

 

 

 

 هرنامه لمویات  و اسژرات ا 

 دانشجویی در توسعه آموزشفعال سازی کمیته های موضوع استراتژیک: 

طبق کوریکولوم پزشکی با استفاده از همکاری  مورد انتظارتوانمندی های دانشجویان درجنبه های مختلف بنیه ارتقای  اهداف:

 دانشجویان عضو کمیته و عالقمند

 

  ی:استراتژ

 دانشجویی در توسعه آموزش با انجام انتخابات دانشجوییکمیته  تعیین دبیر -

 ر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکیهای کمیته دانشجویی درتوسعه آموزش د کمیتهو زیر ایجاد ساختار -

 با مشارکت دانشجویان رشته های مختلف فعالیت زیر کمیته های وابسته تعریف -

 دانشجویی در توسعه آموزشنامه های کمیته تدوین اهداف و بر-

 فعالیت :

 فعال نگه داشتن مرکز آموزش همتایان -

 آماده نمودن دانشجویان مقطع علوم پایه با برگزاری کالسهای فوق برنامه توسط دانشجویان همکار یا عضو کمیته-

 طمشارکت دانشجویان عضو کمیته یا همکار در کمیته در کنگره و همایشهای مرتب-

 انجام نیازسنجی از دانشجویان جهت برنامه ریزی کارگاههای مورد نیاز-

مهارت -مهارتهای بالینی-حمایت از کمیته دانشجویی در راستای تقویت توانمندی ها)مهارتهای برقراری ارتباط با تیم درمان-



الینی و...( با برگزاری کارگاه و دورههای استدالل ب-تعهد حرفه ای-برقراری مراقبت بیمار از جنبه تشخیصی، درمانی و بازتوانی

 مرتبط

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه طرح های پژوهش در آموزشموضوع استراتژیک: 

 طرح های پژوهش در آموزش ارتقای کمی و کیفی  اهداف:

 نیازسنجی از گروه های آموزشی / اساتید در خصوص طرح های پژوهش در اموزشستراتژی: ا

 در آموزش  تعیین اولویت های پژوهش

 تدوین طرح های پژوهش در آموزش جهتدر اساتید شی انگیزمشوق های  ایجاد 

مشارکتی با مرکز توسعه/  تدوین طرح های پژوهش در آموزشایجاد انگیزه  جهت تعامل و همکاری بیشتردانشجویان در

 اساتید/ گروه های آموزشی

 اساتید طرح پژوهش در آموزش در ترفیع ساالنهشدن امتیاز  پررنگ-

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

 توانمند سازی اساتید درخصوص طرح های پژوهش -

 جذب  گرنت های اختصاصی به طرح های پژوهش در اموزش  -

 طراحی طرح های پژوهش درآموزش بصورت تیمی -

 ترغیب دانشجویان با طرح های پژوهش در آموزش آشنایی و -

 طرح های پژوهش در آموزش تحول در آموزش نسبت به اهمیت نگارشطرح  هایترغیب مسئولین بسته -

 



 

 

 فعالیت های دانش پژوهی طرح های نوآورانه در آموزش و موضوع استراتژیک:

 لیت های دانش پژوهی آموزشیفعاارتقای کمی و کیفی طرح های نوآورانه در اموزش و  اهداف:

 استراتژی: 

 تعیین اولویت ها د رخصوص  طرح های تواورانه در آموزش  -

 تدوین طرح های نوآورانه در آموزشتوانمند سازی اساتید در خصوص برکزاری دوره های  -

 تعریف ساختاری در زمینه تسهیل فرایند تدوین و داوری طرح های نوآورانه  در آموزش -

 مرکز نصر طرح های نوآرانه در آموزشو گرنت جهت  لی حمایت ماجذب  -

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

 اساتید طرح های نواورانه در کسب امتیازات دانش پژوهی  در تغییر رتبه و ارتقایپررنگ شدن امتیاز 

  :فعالیت -

ت از اساتید درخصوص انجام مداخالت هدفمند و دارای معیارهای گالسیک در آموزش به منظور ارتقای حمای -

 آموزش

 آشنایی اساتید با شیوه نامه فعالیت های دانش پژوهی -

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

 ریافت گرنت جهت طرح های نوآورانه در آموزشآشنایی اساتید با سامانه نصر به منظور د -

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

 تعامل اعضای کمیته دانش پژوهی دانشگاه با مرکز مطالعات و توسعه  -

 تعامل اعضای کمیته دانش پژوهی دانشگاه با کمیته ارتقای دانشگاه -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 هرنامه لمویات  و اسژرات ا 

  یاددهی یادگیری  روش های توسعه  موضوع استراتژیک:

 روش های تدریس ترکیبی ارتقای کمی و کیفی بکارگیری  اهداف:

  استراتژی:

 عقد تفاهم نامه بین مرکز مطالعات وتوسعه آموزش با مرکز مجازی در -

 یب ایجاد زمینه طراحی و اجرای روش های تدریس ترک -

 جذب حمایت معاونت آموزشی در توسعه زیر ساخت های آموزش غیر حضوری

 برگزاری کارگاه در خصوص روشهای آموزش ترکیبی باحمایت مرکز آموزش های مجازی-

 فعالیت :

 استفاده از روش نوین ترکیبی در کالس های درس باحمایت مرکز آموزش های مجازی

 مدیران گروه های علوم پایه و بالینی-دفاتر توسعه–طالعات وتوسعه تعامل مرکز آموزش های مجازی و مرکز م-

 باحمایت مرکز آموزش های مجازی حمایت از اساتید درخصوص چگونگی تولید محتوای مجازی-

 با مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و کمیته ترفیعاهمیت استفاده از روشهای تدریس ترکیبی در ترفیع ساالنه اساتید -

 امانه نوید جهت بارگذاری فعالیت های انجام شده باحمایت مرکز آموزش های مجازیمعرفی س -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نظام ارزیابی و انواع آزمون ها   موضوع استراتژیک:

  و انواع آزمونها از یادگیری و توانمندی دانشجویان  روش های ارزیابی ارتقای کمی و کیفی   اهداف:

  استراتژی:

 نظام ارزیابی، انوان آزمون ها مبتنی بر حضور د ردوره های و کارگاهها ی توانمند سازیاساتید در خصوص توانمند سازی -

توانمند سازی اساتید در خصوص انواع روش های ارزیابی مبتنی بر تدوین  پروژه های نوآورانه / طرح های پژوهش در  -

 اموزش

 آموزشی  ی اده ها و گروه هبا دانشکگاه و تعامل در دانش پویا استقرار یک نظام ارزیابی

 تعامل کمیته نظام ارزیابی و ازمونها  با  مرکز سنجش  و دایر امتحانات در حوزه معاونت آموزشی 

 فعالیت : 

 استقرار برگزاری ازمونهای عینی  در گروه های آموزشی

 روش های ارزیابی مبتنی برمحیط بالینی باهدف ارائه بازخورد توسعه کمی

 از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی mini-cex ,DOPS مانند :روش های ارزیابی مبتنی بر محیط کار  آموزش-

 ی یا پایان نامه دانشجوییبرگزاری پروژه های ارزیابی مبتنی بر محیط کار در قالب طرح های پژوهش-

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

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

 مدیران و اساتید بالینی

 توسط اساتید گروه دانشجویان پزشکی اجرای روشهای ارزیابی داپس و مینی سی ایکس درپایان دوره های بالینی-

 

 

 

 



 توسعه مرکز مهارت های بالینی ستراتژیک: موضوع ا

 مبتنی بر شبیه سازی ها در مرکز مهارت ها  روش های ارزیابی ارتقای کمی و کیفی اهداف:

 

 روش های ارزیابی مبتنی بر محیط شبیه سازی با استفاده از اسکیل لبتوسعه   استراتژی:

 از طریق برگزاری کارگاه های آموزشیتاندارد اساتید بالینی با اجرای یک آزمون آسکی استوانمند سازی -

 ارتقای کمی و کیفی موالژها و مانکن  

 استقرار برنامه برگزاری آزمونهای صالحیت بالینی کشوری وآسکی درون دانشگاهی  درمرکز مهارت های بالینی-

ز نظر فضا و امکانات، موالژ با ا و دانشکده پرستاری و پیراپزشکی بیمارستان ها سطح کز مهارتهای بالینی درتوسعه مرا-

 حمایت معاونت آموزشی دانشگاه

 استقرار برگزاری برنامه  مهارتها آموزی  جهت دانشجویان قبل از بالین با تاکید برمواجهه زودرس

 استفاده از مرکز مهارت های بالینی د رآموزش های دوره کارآموزی  دانشجویان

 رید شبیه ساز هاجذب حمایت ها وزارتی و دانشگاهی جهت  خ

 ایجاد نگرش استفاده از شبیه سازها  در برگزاری آزمونها ی درون دانشگاهی

 آموزش مهارتها در مرکز مهارتهای بالینی همکاری و  جهت توانمند و عالقمند استفاده از اساتید -

 ایجاد راهکار و برنامه ای جهت تربیت بیمار نما 

 فعالیت: 

 اکسترنی و اینترنی جهت دانشجویان بالینی-رتهای مورد نیاز برحسب دوره های استیودنتیبرگزاری کالسهای آموزش مها-

 توانمندشدن دانشجویان در حوزه های مختلف توانمندی-

 سال اجرا گردیده است(2برگزاری آزمون آسکی آمادگی توسط مرکز مطالعات وتوسعه یکبار درسال)تاکنون -

 ر آسکی در قالب طرح های پژوهشی یا پایان نامه دانشجوییبرگزاری پروژه های ارزیابی مبتنی ب-

 در محیط بالین و اساتید طراح سواالت ایستگاه جهت ارائه بازخورد به دانشجویان  آسکیاهمیت اجرای ارزیابی -

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

 بالینی

 کشوری قبل از آزمون صالحیت بالینی  آمادگی برگزاری آزمون آسکی-

 آمادگی دانشگاه جهت آزمون آسکی کشوری با خریداری موالژهای مختلف و حمایت و آموزش به بیمارنما-



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

 آسکی دستیاری ن آنالینبرگزاری آزموامکان -

 

 

 دانشگاه  توسعه مرکز مهارت های بالینی موضوع استراتژیک: 

 آموزش مبتنی بر شبیه سازی ها در مرکز مهارت ها  روش هایارتقای کمی و کیفی  اهداف:

 استراتژی:

 طایجاد نگرش و اهمیت استفاده از شبیه سازها در آموزش دانشجویان  با برگزاری کارگاه های ذیرب

 جلب همکاری اساتید  و دانشجویان خالق و توانمند جهت تهیه شبیه سازها

 تعامل با شرکت های دانش بنیان / مرکزمجازی  در خصوص حمایت از  برنامه آموزشی با استفاده از شبیه سازها  

 ایجاد مشوق های انگیزشی  جهت  تبدیل فکر به عمل در حوزه دانشگاه 

 در خصوص شبیه سازها ای  فناورانه با تعامل بین بخشی و پروژهطراحی طرح های نوآورانه  

 استفاده از تجارب دانشگاههای پیش رو در بکارگیری شبیه سازها

 ایجاد فرصت جهت مشارکت اساتید  و دانشجویان عالقمند در دوره های اختصاصی یا فلوشیپ 

 جذب حمایت ها وزارتی و دانشگاهی جهت  خرید شبیه ساز ها

 نگرش استفاده از شبیه سازها  در برگزاری کالس های آموزشی درون دانشگاهیایجاد 

 آموزش مهارتها در مرکز مهارتهای بالینی همکاری و  جهت توانمند و عالقمند استفاده از اساتید -

 

 

 فعالیت :

 زشیاز طریق برگزاری کارگاه های آموهای سازی اساتید الینی با اجرای یک آزمون آسکی استاندارد  

 ارتقای کمی و کیفی موالژها و مانکن  

 استقرار برنامه برگزاری آزمونهای صالحیت بالینی کشوری وآسکی درون دانشگاهی  درمرکز مهارت های بالینی-

اونت توسعه مراکز مهارتهای بالینی درسطح  بیمارستان ها و دانشکده پرستاری و پیراپزشکی از نظر فضا و امکانات، موالژ با حمایت مع-

 آموزشی دانشگاه



 استقرار برگزاری برنامه  مهارتها آموزی  جهت دانشجویان قبل از بالین با تاکید برمواجهه زودرس

 استفاده از مرکز مهارت های بالینی د رآموزش های دوره کارآموزی  دانشجویان

 

 

 دوره های  کوتاه مدت آموزش پزشکی جهت دستیاران موضوع استراتژیک :

 ازهای آموزشی آناندستیاران متناسب با نیی پزشکی ویژه موزشآ کمی و کیفی برگزاری دوره توانمند سازی ایهدف: ارتق

  

 ی:  برررسی نیاز های آموزشی دستیاران از طریق هماهنگی مرکز توسعه با مدیر گروه و اساتید گروه های آموزشی ذیربطژاسترات

 اساتید گروه ذیربط و سایر اساتید همکار با مرکز توسعه برگزاری کارگاه دوره آموزش پزشکی با همکاری 

 آموزشی اطفال و بیهوشی جهت مشارکت در برگزاری کارگاه تعامل بین بخشی مرکز توسعه با گروه های  

 جهت مشارکت در برگزاری کارگاه اساتید علوم پایه و بالینی سایر گروه های آموزشیتعامل با  

 و مسول پزشکی قانونی  جهت مشارکت در برگزاری کارگاه شگاه دان معاونت پژوهشیتعامل با 

 ارزشیابی کارگاه های برگزار شده از دیدگاه مشارکت کنندگان

 

 

 

 

 

 

 شوریصالحیت بالینی کآزمون های  مشارکت کننده درجهت  دانشجویان  آمادگیموضوع استراتژیک:  

 زمون های صالحیت بالینی کشوریهدف : ا افزایش توانمندی دانشجویان مشارکت کننده در آ

 

 :استراتژی 

 اکسترنی و اینترنی جهت دانشجویان بالینی-مورد نیاز برحسب دوره های استیودنتی توانمند سازی با همکاری اسایتید علوم پایه  برگزاری کالسهای

 گروه ماژور و گروه های مینور بالینی 4ا همکاری و توسعه بآتوسط مرکز مطالعات درون دانشگاهی در مقطع استیودنتی برگزاری آزمون آسکی --



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

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

 آزمون های کشوری یج بازنگری طرح دوره های بالینی توسط اساتید گروه ها  برحسب نتا 

 توسط ارزیابان ارایه بازخورد به دانشجویان مشارکت کننده در آزمون ها 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بر استانداردها موضوع :  پایش عملکرد گروه های آموزشی  علوم پایه و بالینی منطبق

تالش در جهت ارتقای کیفی آموزش با توجه به انجام خود ارزیابی)ارزیابی درونی( گروههای آموزشی علوم هدف : ارتقای کمی و کیفی روند ارزیابی بیرونی درون انشگاهی 

 پایه و بالینی

 

 

 

 

 آموزش پاسخگو تالش در راستای افزایش تعامل بین بخشی جهت دستیابی به شاخص هایموضوع : 

 اهداف : ارتقای تحقق شاخص های بسته آموزش پاسخگو

 استراتژی :  دستیابی به شاخص ها مبتنی بر تدوین پروژه های مرتبط 

 فعالیت: تدوین پروژه مواجهه زودرس

 پروزه اموزش همتایان

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی و استراتژیک

 ار بخشی استانداردهای اعتب موضوع استراتژیک:

 

 استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای استقرار  اهداف:

  استراتژی:

فرصت و تهدیدها( از دیدگاه -ضعف-و علوم پایه به منظور تحلیل وضعیت موجود)تعیین نقاط قوت درونی بخش های بالینی ماژور و مینور ارزیابیانجام -

 بخشیاساتید هرگروه براساس شاخص های استانداردهای اعتبار

گروه های علوم پایه و بالینی ازدیدگاه اساتید درون دانشگاهی و خارج از گروه براساس شاخص های استانداردهای دانشگاهی  ارزیابی بیرونی درونانجام -

 اعتباربخشی

و  بیمارستان ،استاندارد موسسه شاخص های  اهمیت دستیابی بهدر خصوص  دانشجویان و مسئولین و...(-کلیه ذینفعان )اساتیدآموزش اطالع رسانی و -

 برنامه دوره پزشکی عمومی به سمت یک دانشگاه استاندارد

 حمایت از راهکارهای رفع نقاط ضعفو تهدیدها توسط مسئولین ارشد دانشگاه-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه عملیاتی و استراتژیک

 دفاتر توسعه در دانشگاهموضوع استراتژیک: 

 

 دفاتر توسعه تقویت ساختار اهداف:

 
  استراتژی:

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

 توسعه تجهیزات دفاتر توسعه در دانشکده ها و بیمارستان ها-

 جذب نیروی فعال)کارشناسان( جهت دفاتر توسعه-

 برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با اهداف دفاتر توسعه-

 دفاتر توسعه طبق شرح وظایف ارسالی از وزارت متبوعتعیین شرح وظایف -

 EDCتقویت ساختار ارتباطی دفاتر توسعه با -

 از دفاتر توسعه در راستای تحقق وظایف EDCحمایت -

 EDCنظارت و ارزیابی فعالیت های جاری در -

 بررسی رضایت ارباب رجوع-

 ت تعامالت درون دانشگاهی و خارج از دانشگاهحمایت از راه اندازی سایت دانشکده پزشکی و دفاتر توسعه جه-

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 برنامه عملیاتی و استراتژیک

 دفاتر توسعه دانشکده و بیمارستانتامین منابع موضوع استراتژیک: 

 منابع دفاتر توسعه دانشکده و بیمارستان  افزایش اهداف:

  استراتژی:

 توسط مسئولین ذیربطتعیین جایگاه دفاتر توسعه در ساختار دانشگاه -

 EDOبه کارگیری افرادی با تخصص های مرتبط با آموزش پزشکی در -

 به فعالیت های مرتبط EDO تخصیص ردیف های اعتباری-

 شناسایی افراد توانمند و خالق در زمینه آموزش پزشکی-

 اری به منظور اجرای شرح وظایف مرتبط و با کیفیت و پیشگیری از موازی ک EDCبا EDOتعامل -
 از دفاترتوسعه نوبنیاد EDCحمایت -

 برنامه عملیاتی و استراتژیک

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

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

 استراتژی: 

 EDOوEDCتحلیل موفقیت وضعیت موجود -

 ه ریزی جهت تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت ها و کاهش ضعف ها و تهدیداتبرنام-

 به صورت چند نفر در هسته EDOوEDCجذب اساتید فعال و عالقمند به همکاری در کمیته های -

 دانشجویان(-نیازسنجی از ذینفعان )اساتید-

 برگزاری کارگاه های دوره های آموزشی جهت اساتید-

 اعتباربخشیاستانداردهای  ارتقای شاخص های-

 و دفاتر توسعه اصالح ساختار مرکز توسعه-

  

 

 

 

 

 

 



 آمدیها و توانمندیهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم در بسته مرجعیت علمیاستراتژیک مرتبط به سر موضوعات

 

 

 

 

 منابع مورد استفاده جهت تدوین برنامه استراتژیک  :*** 
 شکی جهرمبرنامه راهبردی دانشگاه علوم پز .1

 تحت سرپرستی معاونت آموزشی دانشگاهمرجعیت علمی  طرح تحول نتایج جلسات بسته .2

)معاونتهای   نفعانیذ دگاهیاز د تحلیل موقعیتدانشگاه براساس  نقشه راه و تدوین  سرآمدیهای یبررس   "پروژه  مرجعیت علمی تحت عنوان  نتایج اجرای .3
 توسط مرکز مطالعات وتوسعه  ": گامی بسوی آینده نگاری 69، در سال (کارشناسان ن،یمسئولمختلف ، 

 69و69نتایج جلسات ارزیابی درونی گروههای بالینی و علوم پایه طی سال .4

 69و  69نتایج جلسات ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروههای علوم پایه طی سال .5

 مسائل و مشکالت آموزشی  نتایج جلسات گروه های مختلف با ریاست دانشگاه و معاونت آموزشی درخصوص .9

 نتایج جلسات شورای آموزشی دانشگاه .9

 براساس ماموریتهای ویژه کالن منطقه .9

 1444براساس اسناد باالدستی .سند .6

 براساس برنامه عملیاتی دانشگاهی ارسالی از وزارتخانه .14

–توسعه راهبردها -زیرساخت-مرجعیت علمی-هزاره سومدانشگاه های -آموزش پاسخگو-براساس اهداف و نتایج شاخص های بسته های نظام ارزیابی آزمون .11

 آموزش مجازی و بسته طرح تحول اعتباربخشی 

 مرکز مطالعات وتوسعه آموزشی دانشگاه شرح وظایف  .12

 
 تهیه و تنظیم نهایی: مدیر مرکز مطالعات و توسعه دکتر نجفی پور


