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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 89اردیبهشت

 



 
 گروه اطفالراه اندازی سامانه الگ بوک الکترونیک جهت دستیاران و اساتید -

در راستای  والگ بوک الکترونیک جهت دانشجویان دستیاری و تحصیالت تکمیلی سامانه با توجه به الزام وزارتخانه مبنی بر راه اندازی 

این مرکز اقدام به خرید سامانه مربوطه و راه اندازی آن جهت اساتید و دانشجویان دستیاری اطفال نمود. الزم به ذکر  ،طرح تحول در آموزش

 این سامانه جهت برقراریاست که این سامانه از دو سال پیش جهت دانشجویان دستیاری بیهوشی نیز راه اندازی شده است. همچنین 

 .و انگل شناسی نیز در دستور کار قرار دارددانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری 

 چاپ نشریات ویژه مرکز -

این مرکز  ،ی پیش روهاال انجام مرکز مطالعات و برنامهبا توجه نیاز مبرم به اطالع رسانی اساتید و دانشجویان در ارتباط با فعالیتهای در ح

 ماهه اول عبارتند از: 6نماید. نشریات چاپ شده در به چاپ ویژه نامه در این خصوص میهای مختلف اقدام در حیطه

 چاپ مستندات جهت جشنواره شهید مطهر شامل کتابچه، پمفلت و بنر-

 چاپ مستندات جهت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود اعم از کتابچه، پمفلت و بنر-

 و عملکرد مرکز مطالعات و توسعه EDCچاپ معرفی کمیته های -

 استعداد درخشان چاپ ویژه نامه معرفی-

 های مختلف المپیاد چاپ ویژه نامه معرفی حیطه-

 چاپ  نشریه علمی خبری با عنوان ویژه نامه دانش پژوهی-

 

 طرح درس از دانشکده پرستاری 68طرح درس از طرح درسهای گروههای علوم پایه و  26دریافت و جمع آوری -

طرح از  62طرح از گروههای علوم پایه و  66نگری طرح درس موجود انجام شد، تعداد اساتید به تدوین یا بازاین کار که به منظور ترغیب 

 آوری گردید.ی جمعدانشکده پرستار

 تن از اساتید متقاضی ارتقاء در کمیته دانش پژوهی 9بررسی پرونده -

تن از از اساتید متقاضی ارتقاء پس از بررسی مدارک در کمیته منتخب  8به طول انجامید، پرونده  29تا شهریور  26که از اسفندماه این بررسی 

های مربوطه در وزارتخانه، جناب آقای دکتر یوسفی متخصص محترم یورولوژی دانشگاه به وزارتخانه ارسال گردید که پس از بررسی پرونده

 موفق به کسب رتبه دانشیاری شدند. 

 

 

 

 

 

 



 

 اخبار دانشجویی

 مرکز آموزشی درمانی پیمانیهگزارش مربوط به بازدید دانشجویان جدید الورود از -

 6و پیش بینی آن در طرح درس آداب پزشکی هرچه بیشتر دانشجویان جدید الورود با مراکز درمانیبا توجه به لزوم مواجهه زودرس و آشنایی 

 اریخپیمانیه در ت توسعه برنامه بازدید از مرکز آموزشی درمانیلعات و مرکز مطا و با همکاری توسط مسئول درس )سرکار خانم نجفی پور(

)ورودی  26نفر از دانشجویان پزشکی  79ساعته که با حضور 6. در این بازدید هت دانشجویان پزشکی فوق در نظر گرفته شدج 11/2/29

ری مارستان بازدید نمودند. در این بازدید ابتدا استاد شاکبیمارستان پیمانیه از بخشهای مختلف بی بهمن( انجام شد، دانشجویان با حضور در

متخصص محترم داخلی با حضور در اتاق کنفرانس بیمارستان با ذکر تجربیات خود در مورد اهمیت برقراری ارتباط صحیح با بیماران و پرسنل 

توضیحاتی ارائه دادند. سپس دانشجویان به همراه استاد  استدر بدو ورود به محیط درمانی موظف به رعایت آنه که هر دانشجوو اصولی 

شاکری از قسمتهای مختلف بخش داخلی بازدید نموده و ضمن حضور بر بالین بیماران به ارائه توضیحات مختصری در ارتباط با بیماری آنها 

پور کارشناس محترم اورژانس جناب آقای تقی زدید کردند کهو نحوه درمان آنها پرداختند. در ادامه دانشجویان از بخش اورژانس نیز با

 های بستری آشنا نمودند. caseدانشجویان را با قسمتهای مختلف اوژانس و نحوه تریاژ و تقسیم بندی بیماران و 

 

 

 

 مرکز آموزشی درمانی پیمانیهویان جدید الورود از بازدید دانشج -

 و پیش بینی آن در طرح درس آداب پزشکی دانشجویان جدید الورود با مراکز درمانیهرچه بیشتر با توجه به لزوم مواجهه زودرس و آشنایی 

 پیمانیه در توسعه، برنامه بازدید از مرکز آموزشی درمانیمرکز مطالعات و  و با همکاری توسط مسئول درس )سرکار خانم نجفی پور(

نفر از دانشجویان  78ساعته که با حضور  4. در این بازدید در نظر گرفته شد 29هت دانشجویان پزشکی ورودی مهر ج 16/16/29تاریخ

انم دکتر خبیمارستان پیمانیه از بخشهای مختلف بیمارستان بازدید نمودند. در این بازدید ابتدا  پزشکی انجام شد، دانشجویان با حضور در

ک و اهمیت آن و چگونگی برگزاری امتحان در بخشهای عباس زاده پزشک محترم عمومی در مورد لزوم برقراری ارتباط موثر بین بیمار و پزش



 
بالینی صحبت کردند و سپس دانشجویان در دو گروه مجزا از بخش اورژانس بیمارستان پیمانیه بازدید کردند. در این بخش نیز خانم دکتر 

ر با دستگاهای مختلف، عبیری متخصص محترم طب اورژانس ضمن ارائه توضیحات مبسوط راجع به قسمتهای مختلف اورژانس و کا

آقای دکتر  ،با حضور در اتاق کنفرانس بیمارستاندانشجویان را با مراحل پذیرش بیماران و چگونگی تریاژ آشنا نمودند. و در مرحله آخر نیز 

ا زمان فارغ تدانشجویان را با شرایط و خصوصیات محیط بالینی و مراحلی که دانشجو با ذکر تجربیات خود  طریقت متخصص محترم داخلی 

  کند را بیان نمودند. التحصیلی باید طی 

 

 

 کمیته پژوهش در آموزش

 تعداد طرح و پایان نامه 98جلسه از جلسات کمیته پژوهش در آموزش و بررسی 5برگزاری  -

می عضو کمیته در ، معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی، مدیر آموزش مجازی و اعضای هیات علEDCدر طی این جلسات که با حضور مدیر 

طرح مصوب  9پایان نامه آموزشی مصوب و  7جلسه  5،  در طی 29ماهه نخست سال  6در گردد، طالعات و توسعه برگزار میم محل مرکز

 است. طرح در جریان مورد بررسی قرار گرفته 5و 

 برگزاری کارگاه ایده پردازی پژوهش در آموزش-

 دانشجویان از جمعی حضور با در سالن شهید ایرانمنش دانشگاه  6۲/8/29کارگاه ایده پردازی پژوهش در آموزش پزشکی در روز یکشنبه مورخ 

باحث پیرامون م خانم دکتر نجفی پور بودند آن سرکارکه مدرس  نفر( به مدت سه ساعت برگزار گردید. در این کارگاه64) مختلف های رشته

brain storming  اکثرا در جهت افزایش کیفیت آموزشو ایده های پژوهش در آموزش صحبت شد. ایده های بحث شده در این کارگاه، 

عنوان طرح تحقیقاتی  61مشکالت آموزش و برطرف کردن آنها و بکارگیری شیوه های نوین در آموزش پزشکی بود و نهایتا از این جلسه 

 پژوهش در آموزش استخراج شد.



 

 

 

 

 اساس استانداردهای ارزیابی برنامهیابی برنامه دوره پزشکی عمومی برارز

 تهیه استانداردهای کالبدی تمامی گروههای علوم پایه و بالینی مربوط به دوره خود ارزیابی پزشکی عمومی-

و انجام ارزشیابی دانشگاهها در آینده نزدیک، مرکز مطالعات و  ی استانداردهای دوره پزشکی عمومیبا توجه به الزام وزارتخانه مبنی بر اجرا

آوری و تهیه لیست تمامی تجهیزات و امکانات گروههای مختلف علوم علوم پایه و بالینی اقدام به جمعتوسعه با کمک گروههای مختلف 

  .پایه و بالینی نموده و به همراه تمامی مستندات به وزارتخانه ارسال نموده است

 یارزیابی برنامه دوره پزشکی عموم رگزاری کارگاه اعتباربخشی و ضرورتب-

توسط مرکز مطالعات و توسعه جهت  67/7/29  در تاریخ "اعتبار بخشی و ضرورت ارزیابی برنامه دوره پزشکی عمومی "کارگاه 

عتباربخشی، و فرایندهای ا اجزا معرفی اعتبار بخشی،: حث تدریس شده در این کارگاه شاملکلیه استاد بالینی و علوم پایه برگزار گردید. مبا

  .بیری بودندخانم دکتر عسرکار نجفی پور و دکتر خانم سرکار خودارزیابی و ارزیابی بیرونی، استانداردهای کالبدی و ..... بود. مدرسین کارگاه 

 

 

 

 



 

 جشنواره شهید مطهری

و جشنواره شهید مطهر و برپایی غرفه در اردیبهشت شرکت دانشگاه علوم پزشکی در کنگره همایش آموزش پزشکی -

 89ماه 

نمود که امسال برای  29مرکز مطالعات و توسعه همانند سالهای پیش اقدام به برپایی غرفه در یازدهمین جشنواره شهید مطهر در اردیبهشت 

معرفی فلت و کتابچه رک برگزار نمودند. چاپ پمغرقه مشت 5دانشگاههای کالن منطقه ه علوم پزشکی جهرم به همراه کلیهاولین بار دانشگا

 باشد.اند از نمونه کارهای ارائه شده میچند کتاب که توسط اساتید این دانشگاه چاپ شده ها و اهم فعالیت آنها و عرضهکمیته

 

 

 



 
 حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه در جشنواره شهید مطهری و همایش آموزش پزشکی به عنوان ارزیاب -

در این  انتخاب پوستر برتر توسعه به عنوان یکی از ارزیابان ارشد در حیطهر نجفی پور مدیر مرکز در جشنواره شهید مطهر سرکار خانم دکت

 .جشنواره حضور داشتند

 مرکز مهارتهای بالینی و آزمون آسکی

 :89در اردیبهشت ماه  )آسکی( کشوری ابی صالحیت بالینیبرگزاری آزمون ارزی-

ایستگاه و با حضور اساتید گروههای مختلف بالینی که به  92و در  89نفر از دانشجویان پزشکی  79آزمون  با حضور این 

 .عنوان ارزیاب حضور  داشتند برگزار شد

 

 :89 بهمن ماهبرگزاری آزمون ارزیابی صالحیت بالینی کشوری )آسکی( در-

به ارائه مهارتهای عملی ایستگاه برگزار شد که طی آن دانشجویان در حضور اساتید  16در  21این آزمون که با حضور دانشجویان پزشکی 

 پرداختند.

 

 



 
 :89برگزاری آزمون آسکی ویژه  دستیاران دراسفندماه-

و  برگزار شد، مهارتهای عملی با همکاری تمامی اساتید گروه بیهوشی ین آزمون آزمایشی که با حضور دانشجویان دستیاری بیهوشی و ا

 .ایستگاه مورد ارزیابی قرار گرفت 16حل مسئله دانشجویان در 

 

 

 تهیه بانک سواالت آزمون صالحیت بالینی )آسکی( در دانشگاه-

ه تهیه اقدام ب آزمونها واالت آزمون جهت استفاده درتهیه سید به وجود یک منبع مناسب جهت لعات و توسعه با توجه به نیاز اساتمرکز مطا

بانک سواالت با همکاری اساتید گروههای بالینی نمود. این بانک شامل تمامی سواالت آزمونهای آسکی اعم از آسکی آمادگی و سواالت 

  .باشدکنون میات 86شده از طرف اساتید از سال  آزمونهای صالحیت بالینی کشوری در ادوار مختلف و سواالت طراحی

 

 ساعت کالس آموزشی جهت دانشجویان و گروههای آموزشی در مرکز مهارتهای بالینی679برگزاری -

ماهه اول  6مرکز مهارتهای بالینی اقدام به برگزاری کالسهای آموزشی جهت دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی نموده است. در 

 ساعت کالس آموزشی جهت دانشجویان برگزار شده است. 17۲حدود  29ماهه دوم سال  6و در  ساعت1۲۲حدود  29سال

زمان  تاریخ

 )ساعت(

 عنوان کارگاه گروه هدف

دانشجویان علوم  6 79فروردین 

 79آزمایشگاهی

 BPکنترل عالیم حیاتی و 

دانشجویان علوم  6 79/20/7979

 79آزمایشگاهی

 IM،ID,IV,SQتزریقات 

 تزریقات و سرم وصل کردن دانشجویان کلیه رشته ها 72 02/0/7979

 آزمون آسکی کشوری 72دانشجویان پزشکی ورودی  8 09/20/7979

9/9/7979-

72/9/7979 

دانشجویان علوم  02

 79آزمایشگاهی

کنترل عالیم حیاتی و 

BP پانسمان،بخیه،سرم وصل کردن،احیای،

 قلبی ریوی پایه،واکسیناسیون



 
 زنان و زایمان دانشجویان فوریت پزشکی 6 28/29/7979

 تزریقات،پانسمان،سوچر، تزریقات 76دانشجویان بهداشت عمومی 6 70/29/7979

 احیای قلبی ریوی پایه 76دانشجویان بهداشت عمومی 6 79/29/7979

احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته و کار با  پرسنل بیمارستان پیمانیه 6 02/29/7979

 شوک DCدستگاه 

 احیای قلبی ریوی پایه دانشجویان کلیه رشته ها 6 76/29/7979

دانشجویان علوم  2 22/29/79

 79آزمایشگاهی

 IM،ID,IV,SQتزریقات 

 فارماکولوژی دانشجویان بهداشت عمومی 9 22/29/79

 

 

 تجهیزات، موالژها و مانکنهای مورد نیاز مرکز توسعهپیگیری تامین اعتبار جهت خرید  -

هیه تها و همچنین استفاده دانشجویان، این مرکز اقدام به نبا توجه به نیاز مرکز مهارتهای بالینی به خرید موالژهای جدید جهت برگزاری آزمو

 .باشدموالژهای مورد نیازگروه بیهوشی، زنان و کودکان مینموده است. این تجهیزات  شامل  29ماهه دوم سال  6لیست موالژ جهت خرید در 

 

 استعداد درخشان

کمک به ارائه تسهیالت رفاهی )کتابخانه، اینترنت، وام تحصیلی، کالس زبان، سفرهای زیارتی و سیاحتی، خوابگاه -

 مناسب( جهت دانشجویان استعدادهای درخشان

اقدام به  (EDC) توسعه آموزش علوم پزشکی رم تحت نظر مستقیم مرکز مطالعات ودفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی جه

، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان به دانشجویان مذکور در سال یالت آموزشیآئین نامه تسه 4ارائه تسهیالت رفاهی طبق ماده 

نفر( و اعطای وام دانشجویی مطابق با تقاضای 96نترنت)نفر( ، حجم ای96شامل تسهیالت استفاده بیشتر از کتابخانه) 29-28تحصیلی 

 دانشجویان نموده است.

 

 



 
 نفر از دانشجویان استعداد درخشان به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری 5انتخاب -

زارت وبه کمیته تحقیقات و فناوری  و ارسال مستندات ن متقاضی در مرحله درون دانشگاهیدانشجویا مدارک دهی امتیاز و بررسی از پس

ه ببند ک آئین نامه استعدادهای درخشان  ا استفاده از پنج نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم ب ی،بهداشت درمان و آموزش پزشک

کشوری  نشجویان منتخباسامی دا عنوان پژوهشگر برجسته کشوری انتخاب شدند و مشمول بند ک آئین نامه استعدادهای درخشان گردیدند.

، شیوا صالح )پزشکی (۲۹(، شهرزاد کامفیروزی )پزشکی۲۹آیدا اشرف زاده)پزشکی  د:به شرح زیر می باش 29 دانشگاه در سال

 (۲۹، سعید نیکویی )هوشبری (۲۹، وحید زارعان ) هوشبری (۲۹

 

 

 

 9789برگزاری کالس زبان ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان از مهر ماه -

 پس از تعیین سطح دانشجویان استعدادهایگردد، طالعات و توسعه برگزار میاین کالسها که با پیگیریهای واحد استعداد درخشان مرکز م

درسایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم توسط اساتید مجرب کانون  1729درخشان از طریق موسسه نوید، کالس های زبان از مهرماه

 شود.میزبان نوید برگزار 

 

 معرفی دانشجوی استعداد درخشان جهت شرکت در مدرسه تابستانه مازندران با عنوان ارتقاء سالمت کودکان-

 مرداد در هک مت کودکان در کالن منطقه یکارتقاء سال تابستانی مدرسه در پروه عبدالحکیم آقای دانشگاه، دانشجوی استعداد درخشان بالینی

 . ددنشرکت نمو برگزارگردید 29ماه

 

 



 
 معرفی دانشجوان استعداد درخشان جهت شرکت در مدرسه تابستانه قم با عنوان سالمت و دین-

قاسم دانشگر و نیما دادگر در مدرسه تابستانی فلسفه پزشکی و اخالق  دانشگاه علوم پزشکی جهرم، آقایان دانشجویان استعداد درخشان

 نمودند.مردادماه برگزار گردید شرکت  8ت لغای 6پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم که در تاریخ 

  

کارشناسی ارشد با استفاده از تسهیالت ادامه تحصیل استعداد  به مقطعاستعداد درخشان  اندانشجوی  نفر از 7راهیابی -

 ) سهمیه ورود با آزمون و بدون آزمون (درخشان

اسی ارشد نسهمیه استعدادهای درخشان در آزمون کارشناسی به کارشسه نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم موفق به استفاده از 

دانشجوی رتبه اول  سرکارخانم طناز نصیریاین دانشگاه، نفردانشجوی معرفی شده  5از بین  آزمون( گردیدند.)ورود با آزمون و بدون 

ستفاده از سهمیه ا اده دانشگاه علوم پزشکی یزد باالتحصیل رشته بهداشت عمومی موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد بهداشت خانوفارغ

، سرکارخانم ثمین قادریان جهرمی دانشجوی رتبه اول فارغ التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی موفق به قبولی در رشته کارشناسی ورود با آزمون

هراالسادات سبزواری دانشجوی رتبه اول فارغ ارشد ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون و سرکارخانم ز

اده از سهمیه ا استفب التحصیل رشته پرستاری موفق به قبولی در رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

گیرد و سال صورت می هر است اعالم اسامی از طریق دانشگاه به سازمان سنجش در مردادماه ذکرند. شایان یددورود بدون آزمون گر

 توانند از سهیمه ورود با آزمون و بدون آزمون استفاده نمایند.شرایط تحصیلی و امتیازات خود می دانشجویان استعدادهای درخشان متناسب با

 سهیالت کتابخانه و اینترنت و وام دانشجویی جهت دانشجویان استعداد درخشانتارائه -

( اقدام به EDCتوسعه آموزش علوم پزشکی ) دانشگاه علوم پزشکی جهرم تحت نظر مستقیم مرکز مطالعات ودفتر استعدادهای درخشان  

، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان به دانشجویان مذکور در سال آئین نامه تسهیالت آموزشی 4ارائه تسهیالت رفاهی طبق ماده 

نفر( و اعطای وام 96، حجم اینترنت)نفر(96استفاده بیشتر از کتابخانه) تشامل تسهیال نموده است. این تسهیالت 29-28تحصیلی 

دادهای جهت دانشجویان استع کالس زبانهمچنین این دفتر در ترم جاری اقدام به برگزاری  است.  دانشجویی)مطابق با تقاضای دانشجویان(

 درخشان با تدریس کانون زبان نوید نیز نموده است.

 :است آمده، پژوهشی و رفاهی ویژه دانشجویان استعداد درخشان ین نامه مرتبط به تسهیالت آموزشیآئ 4ماده  درالزم به ذکر است که 

شگاه کتابخانه ها، آزمایتسهیالت استفاده از  بن خرید کتاب و دانشگاه موظف است در راستای اعطای وام، کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه،

 .ورزشی اقدامات الزم برای دانشجویان دارای استعداد درخشان به عمل آورد ، تفریحی،ارتیامکانات زی اینترنت و ،ها، رایانه

 

ژوهشگر پ "پذیرفته شدن دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جهرم به عنوان دانشجویان استعداد درخشان طبق بند ک -

 "برجسته کشوری

شگر پژوهحجتی از دانشجویان رشته هوشبری مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه علوم پزشکی جهرم به عنوان  جناب آقای سیدحامد

شایان ذکراست پس از بررسی و امتیاز دهی مدارک   گردیدند. بند ک آئین نامه استعدادهای درخشانانتخاب و مشمول کشوری  برجسته

به کمیته تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال و  دانشجوی متقاضی در مرحله درون دانشگاهی، مدارک فوق

چنانچه دانشجویان حائز شرایط الزم باشند به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری و به عنوان دانشجوی دفتر استعدادهای درخشان انتخاب و 

خرید  بن مچون اعطای وام، کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه،)اعم از تسهیالت آموزشی، رفاهی ه از تسهیالت این دفتر چه در زمان تحصیل

رای ورزشی، کمک هزینه های الزم ب ،اینترنت و امکانات زیارتی، تفریحی رایانه،، ده از کتابخانه ها، آزمایشگاه هاتسهیالت استفا کتاب و

، نخارج از کشور، استفاده از کالس های آموزش زبا پایان نامه های تحقیقاتی، حضور در کنفرانس های علمی و کارگاه های آموزشی داخل و



 
بر حسب شرایط دانشگاه و مطابق با آئین نامه کشوری استعدادهای درخشان( همچنین روش تحقیق و...  ،مدیریتمهارت های رایانه ای، 

رخوردار دامه تحصیل در مقطع دستیاری( ب)اعم از کارشناسی به کارشناسی ارشد و تسهیالت ا تسهیالت ادامه تحصیل دانشجو در مقاطع باالتر

 خواهند گردید. همچنین این امتیاز در جهت ارتقاء رتبه دانشگاه به لحاظ آموزشی و پژوهشی نیز موثر خواهد بود.

 

 برگزاری جلسه استعدادهای درخشان-

اساتید گرامی خانم در سالن آمفی تئاتر دانشگاه با حضور  12الی  19از ساعت  16/2/29جلسه استعدادهای درخشان در روز دوشنبه مورخ 

ارشناسان ، آقای تفویضی و کدکتر جوشقانی، آقای دکتر علیپور، آقای دکتر موسوی، آقای ، آقای دکتر کوهپیماحامدی، آقای دکتر نجفی پور

علمی و کمیته استعدادهای درخشان و کمیته مشورتی  خانم ها کرم زاده و مهربان با هدف کلی آشنایی دانشجویان با حوزه های المپیادمرکز 

 برگزار گردید. انشجویان کلیه رشته های دانشگاهنفر از د 4۲با شرکت  EDCدانشجویی

 

 



 
 تقدیر از دانشجویان فعال آموزشی دانشگاه-

تا سوم تمامی رشته های تحصیلی  در مراسمی که در سالن شهید قادری دانشگاه برگزار شد از دانشجویان فعال آموزشی و رتبه های اول

 دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

نفر دانشجو با رتبه های باال در دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: امسال عالوه بر  98دکتر اباذر روستازاده معاون آموزشی دانشگاه از تعداد 

 ون های پیش کارورزی و آزمون علوم پایه نیز تقدیر شد.تقدیر از سه نفر برتر در رشته های مختلف دانشگاه از نفرات اول تا سوم آزم

وی برگزاری این مراسم را برای تشویق دانشجویان در راستای تالش بیشتر و ارتقا سطح کیفی یادگیری دانست و افزود: رقابت سالم در بین 

 دانشجویان نیز موجب پیشرفت در دستاوردهای مهم آموزشی می شود.

، توسعه و تامین منابع آموزشی است که توجه زشمعاونت آموزشی یکی از مهم ترین نهادهای دانشگاه در جهت آمووی در ادامه بیان کرد: 

 به فرایندهای آموزشی و ارتقا آن باعث بهبود کارایی و تشویق دانشجویان به امر درس و پژوهش می شود.

 

 

 

 



 
  کسب موفقیت بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری-

در کمیته کشوری  69، دانشجو رشته اطاق عمل مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه علوم پزشکی جهرم با کسب امتیاز علی رازقی دودمانی

  ، به عنوان پژوهشگر برجسته کشوری شناخته شدتحقیقات دانشجویی

کمیته کشوری تحقیقات  در 64/9۲با کسب امتیاز  نیز ، دانشجو رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جهرمبهاره رازقی حقیقی

 برجسته کشوری شناخته شد پژوهشگر  ، به عنواندانشجویی

ن . اسامی ایدانشجوی دیگر به شرح زیر نیز عنوان پژوهشگر برجسته کشوری را کسب نموده اند 6، 1729شایان ذکر است از ابتدای سال 

 دانشجویان عبارتند از:

سعید نیکویی ( / 26وحید زارعان )هوشبری( / 27شیوا صالح )پزشکی( / 26)پزشکی شهرزاد کامفیروزی( / 26آیدا اشرف زاده )پزشکی

 (24سید حامد حجتی )هوشبریو   (26)هوشبری

 

 

 

 علمی المپیاد

حیطه جهت دانشجویان  2برگزاری آزمون انتخابی و غربالگری دهمین المپیاد سراسری در دانشگاه علوم پزشکی در -

 79/9/89دانشجویان دانشگاه آزاد در تاریخ دانشگاه علوم پزشکی و 

دانشجوی ثبت نامی  48از بین  29فروردین ماه  71 در روزآزمون مرحله انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور 

 املزمونی شرکت کنندگان شآ هایحیطه. نفر از دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم برگزار شد 65با حضور 

ستدالل ها، آموزش پزشکی و حیطه اکارآفرینی در بستر دانشگاه فلسفه پزشکی، مدیریت نظام سالمت،در علوم پایه،  تفکر علمی حیطه6

 باشد.میبالینی 

 



 
لوم عراهیابی دانشجویان برگزیده دانشگاه علوم پزشکی جهرم به مرحله گروهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان -

 پزشکی

در حیطه  27در حیطه استدالل بالینی و آقای سهند گودرزی دانشجوی پزشکی ورودی  2۲خانم زهرا فراحی دانشجوی پزشکی ورودی 

در مرحله انفرادی که  و یافته راه کشوری مرحله به  29مدیریت در نظام سالمت پس از قبولی در آزمون غربالگری سراسری در فروردین ماه 

 .برگزار گردید موفق به راهیابی به مرحله گروهی این آزمون گردیدند 17/5/29در تاریخ 

 

 گودرزی سهند آقای توسط علمی المپیاد برنز مدال کسب-

 ندانشجویا ویژه سالمت نظام در مدیریت حیطه در علمی المپیاددهمین  انفرادی مرحله در گودرزی سهند آقای 27 ورودی پزشکی دانشجوی

 .گردید انفرادی مرحله برنز مقام کسب به قموف پزشکی علوم دانشگاههای

 

 

 89جلسه بررسی راهکارهای افزایش حضور دانشجویان در المپیاد علمی-

 EDCدر دفتر 11الی  2از ساعت  14/2/29در روز چهارشنبه مورخ  28جلسه بررسی راهکارهای افزایش حضور دانشجویان در المپیاد علمی

ی ابا حضور مسئولین محترم حوزه های مختلف آموزشی المپیاد و اساتید همکار در المپیاد : خانم دکتر نجفی پور ، خانم دکتر مصلی نژاد ، آق

 ندکتر حامدی ، آقای دکتر کوهپیما ، آقای دکتر جوشقانی ، آقای دکتر علیپور ، آقای دکتر موسوی و خانم کرم زاده برگزار گردید که در ای

ی نجلسه به حمایت از برگزیدگان این المپیاد و بهره مند شدن آنان از امتیازات ادامه تحصیل تاکید شد هدف از برگزاری این جلسه اطالع رسا

، برنامه ریزی برای حمایت های  28دقیق ، طراحی مناسب کالس و دوره های آموزشی برای تقویت دانشجویان شرکت کننده در المپیاد

 گزیدگان و راه یافتگان به مرحله گروهی المپیاد می باشد.شایسته از بر

 



 
 برگزاری کارگاه المپیاد

ه طکارگاه المپیاد علمی حیطه علوم پایه با حضور اساتید گرامی: جناب آقای دکتر حامدی ، دکتر جوشقانی ، دکتر علیپور و دانشجویان این حی

 .سایت پردیس دانشگاه برگزار گردیددر سالن ایرانمنش  29/1۲/16در روز چهارشنبه مورخ 

 

 

 دومین فراخوان یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور-

 8و  18و  68این فراخوان که به منظور تشویق و حمایت از دانشجویان جهت شرکت در المپیاد علمی برگزار شد  مقرر شد به ترتیب مبلغ 

میلیون ریال به برندگان اول تا سوم المپیاد کشوری  6۲و  4۲و  5۲المپیاد درون دانشگاهی و مبلغ  آزمون میلیون ریال به نفرات اول تا سوم

 به همراه لوح تقدیر اهدا گردد.

 

 



 

 کارگاههای توانمندسازی اساتید

 دوره کارگاه مقدماتی آشنایی با مفاهیم آموزش پزشکی با موضوعات: 5برگزاری -

 62/6/89در تاریخ  پزشکی آموزش مفاهیم با آشنایی مقدماتی دوره جلسه اولین برگزاری-9

 این در. یدگرد برگزار توسعه و مطالعات مرکز مدیریت دفتر محل در پزشکی آموزش مفاهیم با آشنایی مقدماتی دوره کارگاهی جلسه اولین

 لسهج یک سازماندهی نحوه و حاضر عصر دانشجویان هایویژگی دانشگاه، مدرس هاینقش: قبیل از مفاهیمی با مند،عالق اساتید کارگاه

خانم سرکار و  رپو نجفی دکتر خانم سرکار کارگاه مدرسین. گرفت قرار بررسی و بحث مورد موضوع با مرتبط سناریوی دو. شدند آشنا آموزشی

 .بودند نژادمصلی دکتر

 

 79/6/89در تاریخ  پزشکی آموزش مفاهیم با آشنایی مقدماتی دوره جلسه دومین برگزاری-6

 این در .یدگرد برگزار توسعه و مطالعات مرکز مدیریت دفتر پزشکی در محل آموزش مفاهیم با آشنایی مقدماتی دوره کارگاهی جلسه دومین

 و صیاختصا اهداف روزانه، و دوره درس طرح: قبیل از مفاهیمی با مندعالق اساتید نژاد بودند،مدرس آن سرکار خانم دکتر مصلی هک کارگاه

 . گرفت قرار بررسی و بحث مورد موضوع با مرتبط کارگروهیو  شدند آشنا تدریس در مدرس مهارتهای و رفتاری

 

 

 79/6/89در تاریخ  پزشکی آموزش مفاهیم با آشنایی مقدماتی دوره جلسه سومین برگزاری-7

 این در. ردیدگ برگزار توسعه و مطالعات مرکز مدیریت دفتر محل در پزشکی آموزش مفاهیم با آشنایی مقدماتی دوره کارگاهی جلسه سومین

 بحث مورد موضوع با مرتبط کارگروهی. شدند آشنا روش و الگو و محتوا تدوین ها، استراتژی: قبیل از مفاهیمی با مند، عالقه اساتید کارگاه

 .بودند دهقانی دکتر آقای ونژاد مصلی دکتر ،پور نجفی دکتر سرکار خانمها کارگاه مدرسینکه  زم به ذکر استال .گرفت قرار بررسی و



 
 

 2/7/89در تاریخ  پزشکی آموزش مفاهیم با آشنایی مقدماتی دوره جلسه چهارمین رگزاریب-2

 دراین. ردیدگ برگزار توسعه و مطالعات مرکز مدیریت دفتر محل در پزشکی آموزش مفاهیم با آشنایی مقدماتی دوره کارگاهی جلسه چهارمین

 سخنرانی: قبیل از مفاهیمی با مندعالقه اساتید نژاد بر عهده داشتند،دکتر مصلی پور وها دکتر نجفیسرکار خانم تدریس آن را که کارگاه

 . گرفت قرار بررسی و بحث مورد موضوع با مرتبط کارگروهیو  شدند آشنا دانشجو ارزشیابی و تعاملی سنتی، سخنرانی

 

 

 9/7/89در تاریخ  پزشکی آموزش مفاهیم با آشنایی مقدماتی دوره جلسه پنجمین برگزاری-5

 این در. ردیدگ برگزار توسعه و مطالعات مرکز مدیریت دفتر محل در پزشکی آموزش مفاهیم با آشنایی مقدماتی دوره کارگاهی جلسه پنجمین

 تاکید با واالتس استانداردسازی: قبیل از مفاهیمی بامند عالقه اساتیدنژاد تدریس شد، که مباحث آن توسط سرکار خانم دکتر مصلی کارگاه

  .شدند آشنا  Multiple Choice سواالت بر

 67/7/89در تاریخ  عمومی پزشکی دوره برنامه ارزیابی ضرورت و اعتباربخشی کارگاه برگزاری-2

 پایه علوم و بالینی استاد کلیه جهت توسعه و مطالعات مرکز توسط "عمومی پزشکی دوره برنامه ارزیابی ضرورت و بخشی اعتبار " کارگاه

 بیرونی، یابیارز و خودارزیابی اعتباربخشی، فرایندهای و اجزای بخشی، اعتبار معرفی:  شامل کارگاه این در شده تدریس مباحث. گردید برگزار

 .بودند عبیری دکتر و پور نجفیدکتر  هاخانمسرکار  کارگاه مدرسین. بود.....  و کالبدی استانداردهای

 

 

 



 

دومین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه دستیاران بیهوشی و اطفال با همکاری اساتید و مرکز مطالعات -

 و توسعه دانشگاه برگزار شد

برگزار گردید. در  29/9/11لغایت  29/9/8دومین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی و مهارت آموزی ویژه دستیاران بیهوشی و اطفال در تاریخ 

طراحی  مفاهیممعاونت آموزشی دانشگاه اجرا گردید  و، مرکز مطالعات و توسعه یهمکاری اساتید علوم پایه و بالیناین دوره آموزشی که با 

، فالطاتیم درمان با تاکید بر تخصص ، ، مهارت های ارتباطی بین پزشک و بیماراصول تهیه اسالید، ، معرفی رسانه های آموزشیآموزشی

، معرفی پایگاه های اطالعاتی  PBL/، روش تدریس در گروه های کوچکراند آموزشی، یادگیری ترکیبی، ، ژورنال کالبحگاهیگزارش صب

 آموزش نرم افزار ،مدیریت خطاهای پزشکی، الگ بوک و پورتفولیو، کلیات اخالق پزشکی، ، قصور پزشکیپروپوزال نویسی، و طریقه جستجو

End Note کیآس، روشهای ارزیابی فراگیر در محیط بالینی، ، تدوین طرح درسایشک، مستندسازی، اخالق حرفهش های یک پز، نق 

/Dops mini/Cex  اجرا شد. 

 

  

 



 

 89شناسنامه کارگاههای توانمندسازی مرکز توسعه در سال 

تعداد  عنوان کارگاه 

شرکت 

 کنندگان 

 تاریخ برگزاری

 مفاهیم آموزش پزشکی )جلسه اول(:دوره مقدماتی آموزش 

 ار آموزشی یک جلسه نقش هاي مدرس دانشگاه/ ویژگی هاي دانشجویان عصر حاضر/ چگونه

 کنیم؟ سازماندهی

11 82/8/79 

 دوره مقدماتی آموزش مفاهیم آموزش پزشکی )جلسه دوم(:

 -طرح درس/ استراتژیهاي آموزشی –هدف نویسی/ طرح دوره  -برنامه ریزي آموزشی

 مفاهیم اولیه ارزیابی -مدیریت کالس -سخنرانی تعاملی

9 03/8/79 

 دوره مقدماتی آموزش مفاهیم آموزش پزشکی )جلسه سوم(:
 روش تدریس / ویژگی محتوا / رسانه و انواع آن / ارزشیابی دانشجو 

2 01/8/79 

 )جلسه چهارم(:دوره مقدماتی آموزش مفاهیم آموزش پزشکی 
 سخنرانی سنتی و سخنرانی تعاملی / روش هاي ارزیابی دانشجو 

9 6/0/79  

 دوره مقدماتی آموزش مفاهیم آموزش پزشکی )جلسه پنجم(: 

 Multiple Choiceاستانداردسازي سواالت 

9  9/0/79  

 80/0/79 88 عمومی پزشکی دوره برنامه ارزیابی ضرورت و اعتباربخشی کارگاه

 81/2/79 81 کارگاه آموزش آئین نامه ارتقاء

 03/2/79 12 کارگاه آموزش آئین نامه ارتقاء،فرایندهاي جشنواره و دانش پژوهی 

 Mendeley   (2افزار مدیریت منابع و رفرنس نویسی با نرمنرم افزار آموزش کارگاه کارگاه 

 جلسه(

 1/11/79 نفر   82
6/11/79 

 شده: سازی شبیه محیط و بالینی محیط در ارزیابی های روش با آشنایی دوره
 کارگاه ویژگی ابزارهاي ارزیابی -1

 Mini-Cexو  Dopsمعرفی روش هاي  -2

 کارگاه معرفی الگ بوک و آسکی  -3

 کارگاه چگونگی تعیین حد نصاب نمره -4

 یادگیري ترکیبی -5
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 و ارزیابی گروههای آموزشی ارزشیابی اساتید

 انجام ارزیابی درونی گروه اطفال و گروه زنان  بر اساس نظر خواهی از ذینفعان)دانشجویان بالینی(-

از اهداف عمده ارزشیابی درونی، ایجاد فرصت برای گروههای آموزشی جهت تدوین و تعیین اهداف آموزشی گروهها به تفکیک سطوح 

تدبیر در جهت رفع مشکالت آموزشی توسط سیستم آموزشی علمی در بررسی وضعیت موجود گروه و  جلب مشارکت اعضای هیاتفراگیران، 

فعالیت خود را با ارزیابی گروههای جراحی و اطفال آغاز کرد. از  86کمیته ارزیابی درونی مرکز مطالعات و توسعه از سال باشد. دانشگاهها می

ارزیابی شامل)پزشکی اجتماعی، چشم، پوست، جراحی، اطفال،  65بی از گروههای بالینی و علوم پایه به تعداد ارزیا 26تا سال  87سال 

نیز ارزیابی درونی گروههای اطفال  29و در سال زیولوژی و بیوشیمی( انجام گرفته بیهوشی، زنان، داخلی، معارف اسالمی، آناتومی، زبان، فی

برنامه آموزشی، ارزیابی دانشجو، دانشجویان، هیات علمی، ارزشیابی دوره و بازنگری مستمر با همکاری  حیطه رسالت و اهداف، 2نان در و ز

اساتید بالینی گروهها و مرکز مطالعات شروع شده که بخشی از آن که شامل نظرسنجی از دانشجویان بالینی است به اتمام رسیده و بررسی 

 انجام است.های دیگر نیز در حال استانداردها در حوزه

 به صورت فایل اکسل 82تا  89جمع آوری و تدوین میانگین نمرات ارزشیابی اساتید از سال -

ابی میانگین نمرات ارزشیعاتی کامل جهت بهره برداری الزم، با توجه به لزوم جمع آوری اطالعات ارزشابی اساتید به صورت یک بانک اطال

 گردید.تهیه  26تا  2۲اساتید علوم پایه از سال 

 برگزاری جلسه بازنگری فرم های ارزشیابی اساتید علوم پایه و بالینی دانشکده پرستاری-

در دفتر  16:7۲الی  11ساعت  64/9/29جلسه بازنگری فرم های ارزشیابی اساتید علوم پایه و بالینی دانشکده پرستاری در روز سه شنبه مورخ 

رخانم دکتر نجفی پور و با حضور مدیران گروه های علوم پایه و معاون دانشکده پرستاری، مدیریت مرکز مطالعات و توسعه با مدیریت سرکا

دکتر روستازاده، دکتر صلح جو، دکتر جوشقانی، دکتر شریفی، دکتر هاشمی طیر، دکتر پور احمدی، دکتر اسالمی، دکتر کاظمی، دکتر آتش 

ه پرستاری تئوری و بالینی دانشکد-شیابی اساتید علوم پایه در دروس نظریپور تشکیل گردید. در این جلسه براساس نظرات جمعی فرم ارز

 یمورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی در فرم ایجاد گردید و هم چنین در زمینه نحوه ارائه بازخورد نتایج به اساتید و دانشجو و زمان اجرا

رد و هم چنین نتایج پس از بازنگری به شورای آموزشی دانشگاه جهت ارزشیابی و تعداد دانشجو در جلسات بعدی مورد بحث و بررسی قرار گی

 تصویب ارسال گردد و فرم نهایی به کلیه اساتید اطالع رسانی شود.

 برگزاری جلسه ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه پزشکی اجتماعی-

با حضور  EDCدر دفتر 16الی  1۲از ساعت  6۲/2/29جلسه ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه پزشکی اجتماعی در روز سه شنبه مورخ 

آقای  دکتر کوهپیما ، ، اقاییاب آقای دکتر روستازادههمراه با تیم ارزو آقای رحمانیان  و اجتماعی آقای دکتر رحمانیان اعضای گروه پزشکی

 آقای دکتر دهقانی برگزار گردید. و دکتر شریفی

دبیر جلسه خانم دکتر نجفی پور درخصوص اهمیت ارزیابی براساس شاخصها و استانداردها از دیدگاه ارزیابان بیرونی مواردی را مطرح و هدف 

مه های نا، برص اهداف گروهدند و هم چنین درخصواز انجام ارزیابی بیرونی را ارتقای کیفی آموزش و افزایش تعامل بین گروهی مطرح نمو

راهکارهایی برای رفع و .. بحث و تبادل نظر شد . ، آموزشی در روشهای تدریس، برنامه های مدیر گروه و چالش ها، نقاط قوت و ضعف

 کاستی ها در جلسه عنوان گردید.

 

 



 

 برگزاری جلسه ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه بهداشت-

با حضور  EDCدر دفتر 7۲/17الی  7۲/16از ساعت  18/2/29جلسه ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه بهداشت در روز یکشنبه مورخ 

وستازاده، ر ر، خانم ها جمالی و برقرار و حسینی همراه با تیم ارزیاب آقای دکتیفی، آقای دکتر کوهپیماآقای دکتر شر اعضای گروه بهداشت

 آقای کوثری برگزار گردید.و، آقای رحمانیان پورخانم دکتر آتش 

دبیر جلسه خانم دکتر نجفی پور درخصوص اهمیت ارزیابی براساس شاخصها و استانداردها از دیدگاه ارزیابان بیرونی مواردی را مطرح و هدف 

مه های نا، برچنین درخصوص اهداف گروه دند و هماز انجام ارزیابی بیرونی را ارتقای کیفی آموزش و افزایش تعامل بین گروهی مطرح نمو

ف، راهکارهایی برای رفع ، نقاط قوت و ضع.. بحث و تبادل نظر شد و چالش ها، برنامه های مدیر گروه و .آموزشی در روشهای تدریس

 ها در جلسه عنوان گردید.کاستی

 

 

 برگزاری جلسه ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه فیزیولوژی-

با حضور  EDCدر دفتر 7۲/2الی  7۲/8از ساعت  6۲/2/29جلسه ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه فیزیولوژی در روز سه شنبه مورخ 

، روستازاده آقای دکتر، آقای کوثری همراه با تیم ارزیاب ، آقای دکتر عابدی، خانم دکتر رنجبریآقای دکتر جوشقاناعضای گروه فیزیولوژی : 

 آتش پور برگزار گردید. خانم دکتر 

دبیر جلسه خانم دکتر نجفی پور درخصوص اهمیت ارزیابی براساس شاخصها و استانداردها از دیدگاه ارزیابان بیرونی مواردی را مطرح و هدف 

مه های نا، برهدند و هم چنین درخصوص اهداف گرواز انجام ارزیابی بیرونی را ارتقای کیفی آموزش و افزایش تعامل بین گروهی مطرح نمو

ی رفع ، راهکارهایی برا.. بحث و تبادل نظر شد و چالش ها، نقاط قوت و ضعف، برنامه های مدیر گروه و .آموزشی در روشهای تدریس

 ها در جلسه عنوان گردید.کاستی

 

 

 



 

 بسته طرح تحول در آموزش 

 بسته 5بارگزاری مستندات ماهیانه در سامانه پایش برنامه عملیاتی در -

های تحول در عملکرد بسته شود، مستندات مربوط بهانجام می hopکه در بازه زمانی اول تا دهم هرماه در سامانه پایش این بارگزاریها 

شامل بسته اعتباربخشی موسسه، اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی، آموزش پاسخگو، نظام ارزیابی آزمونها و بسته آینده نگاری و آموزش 

 .باشدمی مرجعیت علمی

 در فسا  5شرکت در جلسات بررسی بسته های تحول در آموزش کالن منطقه -

که هر روز به یک بسته اختصاص  معین چند روزطی درشهرستان فسا برگزار شد نمایندگان دانشگاه در  29این جلسات که در مردادماه 

 با دیگر دانشگاهها پرداختند. های مربوطه و و تبادل نظرتهبه ارائه گزارش عملکرد در مورد بس داشت

 مشارکت در انجام اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی و جمع آوری مستندات مربوطه-

های مهم طرح تحول در آموزش محسوب شده و در آینده نمرات ارزشیابی به عنوان یکی از مالکهای آنجا که اعتبار بخشی یکی از بستهاز 

بیمارستانهای پیمانیه و شهید مطهری با کمک معاونت  edoسوب خواهد شد، مرکز مطالعات و توسعه و بندی بیمارستانهای آموزشی مح رتبه

را در این راستا انجام داده که عمده فعالیتها شامل شرکت در جلسات کالن منطقه  آموزشی و روسای بیمارستانها اقدامات و تالشهای زیادی

هنگی و کمک به رفع نواقص، دعوت تیم ارزیاب کالن منطقه جهت کمک به رفع نواقص و و تهران و برگزاری جلسات متعدد به منظور هما

 . باشدآوری مستندات مربوطه می جمع

 جلسه( 5) برگزاری جلسه کمیته اعتباربخشی موسسه ای-

هر تک ه ببه طور موردی و تک  این جلسات که با مشارکت نمایندگان کلیه معاونتها و زیر نظر رئیس دانشگاه برگزار می گردد، در هر جلسه

 گردد.مورد بررسی قرار می گیرد و گزارش پیشرفت کار توسط نمایندگان مربوطه ارائه میو راههای رفع نواقص آن استاندارد 

 جلسه(2برگزاری جلسات کمیته آموزش پاسخگو )-

 موارد زیر بررسی و به تصویب رسید: ررگزار شد، پس از بحث و اتفاق نظدر جلسه کمیته آموزش پاسخگو که با حضور اعضا ب

 

 



 
 جلسه اول:

 تاکید بر توجه بیشتر به بایدهای آموزشی و تعامل بیشتر بین اساتید -

به دلیل زیاد بودن حجم درسها، در کمیته آموزش پاسخگو به این مسئله پرداخته شود و کارگروه ویژه جهت بررسی محتوای درسی  -

 تشکیل گردد.و استاندارد سازی کوریکولوم درسی 

 فرایند کار کمیته استانداردسازی و فرایند انجام برنامه ریزی درسی در جلسات آینده تعیین گردد.   -

  جلسه دوم:

احد وبهداشی و درمان دانشگاه از جمله  واحدهای معاونتد علوم پایه و پیشنهاد شد با هماهنگی با ریاست دانشگاه لینک بین اساتی-

 و شرکت در کارگاههای مربوطه ایجاد شود.  بیماریهاسرطان و مبارزه با 

ید آموزشهای کنند ایجاد شود تا اساتکه آنها تدریس میوسی پیشنهاد شد لینک بین اساتید علوم پایه و واحدهای عملیاتی مربوط به در-

 الزم را به کارمندان آن واحدها ارائه دهند. 

 ار کوریکولوم در تغییر ایجاد امکان آن مطالعه با اساتید تا گردد ارسال اعضاء ههم جهت سالمت اجتماعی مولفه 54 لیست شد مقرر-

 .نمایند بررسی

 .نمایند ارسال edc جهت اندداده انجام کوریکولوم محتوای یا واحدها چینش در تغییری اگر که مضمون این با اساتید به نامه ارسال-

 

 جلسه سوم:

ای در کمیته آموزش پاسخگو حضور داشته باشد و مکاتبات الزم با این دو معاونت درمان نمایندهمقرر شد از معاونت بهداشت و  -

 انجام شود

مقرر شد بسته آموزش پاسخگو جهت معاونت درمان و بهداشتی ارسال گردد تا این دو معاونت نظرات خود را در زمینه کاستیهای  -

 .بسته ارائه دهند



 
موضوع به اشتراک گذاری بسته آموزش پاسخگو در هیات رئیسه  ،معاونتهای بهداشتی و درمان مقرر شد جهت تعامل بیشتر با -

 دانشگاه مطرح گردد.

 مقرر شد جهت عقد تفاهم نامه، چارچوب تفاهم نامه از معاونت پژوهشی اخذ گردد. -

 جلسه(5برگزاری جلسات کمیته اعتباربخشی موسسه ای )-

 

 جلسه اول:

)سرکار خانم  5 با حضور نمایندگان قطبو  مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی جهرمدر محل موسسه ای جلسه اعتبار بخشی 

ی که از نظر میزان انطباق در یدر این جلسه در حوزه های مختلف، استانداردها .دکتر رضایی، خانم اسماعیل زاده و خانم شیعه( برگزار شد

 ردید.استاندارد مطرح گ به وردی و تک تک بحث و بررسی شد و پیشنهاداتی در جهت دستیابیم به صورت بودند وضعیت نسبتا کامل

 جلسه دوم:

جلسه کمیته اعتبار بخشی موسسه در محل مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی جهرم و با حضور رابطین اعتباربخشی معاونتهای 

 .توسعه، پژوهشی و آموزشی برگزار شد

تدوین تفاهم نامه بین معاونت توسعه، درمان و آموزشی انجام شود و اساس آن راجع به رسالت و اهداف در راستای اعتباربخشی پیشنهاد شد -

 .موسسه باشد و در هیات رئیسه دانشگاه نیز مطرح و تصویب گردد

 جهت خریداری از طریق معاونت پیگیریمقرر شد لیست موالژهایی که نداریم بر اساس آزمونهای ارزیابی صالحیت بالینی تهیه شود و  -

 .شود

 مقرر شد طرحهایی که دیتاهای آن از طریق مدارس جمع آوری شده جهت بهره برداری از آنها مشخص شوند-

فرایند و شیوه نامه نوشته شده و در سایت مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی نیز بارگذاری شده است و مقرر شد توسط معاونت  -

 پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد

 

 



 
 جلسه سوم:

 

بواسطه محدودیتهای ساختاری و در هیات امنا در مواردی که  سه دانشگاه و یا به ضرورتئیدر هیات ر تصویبتدوین شیوه نامه ها و  -

جویان نامه آشنایی دانشلزوم وجود شیوه نامه از حوزه آموزش مانند شیوهنامه وزارت متبوع اقدام نماییم، توانیم مطابق با شیوهسازمانی نمی

دانشجویان در  شرکت وه نامهشی، شیوه نامه کمیته تخلفات دانشجویی، dress codeجدید الورود با قوانین و مقررات دانشگاه، شیوه نامه 

 و بارگذاری در سایت دانشجویانها، پذیرش دانشجویان، نظام ارزیابی کنگره

 آماده شده است. RFPمستندات کارگاههای آموزشی و لیست قراردادهای بین صاحبان طرح و معاونت پژوهشی و آیین نامه ها و فرمهای -

در  فرایند تهیه شده ولی شیوه نامه هنوز نوشته نشده و. تحصیالت تکمیلی و بارگذاری در سایتتدوین کلیه فرایندهای پایان نامه های -

 دستور کار قرار دارد.

 جلسه( 7برگزاری جلسات کمیته اعتباربخشی بیمارستانهای آموزشی )-

 جلسه اول:

انشگاه علوم پزشکی جهرم و با حضور نمایندگان در مرکز مطالعات و توسعه د 29اولین جلسه اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی در سال 

این جلسه که با هدف بررسی نتایج اعتبار بخشی بیرونی و  )سرکار خانم دکتر رضایی، خانم اسماعیل زاده و خانم شیعه( برگزار شد. 5قطب 

 ای در ارتباط وضعیت کنونی بیمارستانها و نتایج اعتبار بخشیتدا سرکار خانم دکتر عبیری مقدمهبررسی مشکالت و نواقص انجام شد، اب

ع جهت رف (عهیش خانم پور، لیاسماع خانم ،ییرضا دکتر خانم)بیرونی ارائه دادند و در ادامه نیز راهکارهای الزم از طرف نمایندگان قطب 

 نواقص و انجام اقدامات اصالحی ارائه شد.

از  % 7/52از استانداردهای کامال ضروری و  % 6/67اندارد و سنجه دارد که بیمارستان پیمانیه است 21حیطه و  2اعتبار بخشی آموزشی  

 از استانداردهای توسعه ای را کسب کرده است. %5/5استانداردهای ضروری و 

 



 
 دوم:جلسه 

 ت مورنینگ و گزارش صبحگاهی تهیه گردد.مستندا-

 .گرددبرگزار میژورنال کالب بین گروه جراحی و طب اورژانس نیز -

 .مقرر شد عکسهای برگزاری ژورنال کالب بین بخشی و مورنینگ در سایت معاونت آموزشی بارگزاری گردد-

 تایید و صادر گردد. edcآن توسط  certificateبرگزار شود و  edoمقرر شد کارگاههای تخصصی جهت دانشجویان پزشکی توسط -

 نصب گردد. edoمقرر شد برنامه کارگاه در بیمارستانها و در بورد -

 باشد و مستندات نیز تهیه شده استطرح منتورشیپ به صورت بارش افکار در حال اجرا می-

 را گردد.اجنه آموزش بالینی است با خانم دکتر عبیری تعامل ایجاد شده و مصوب در شورای پژوهشی که در زمی مقرر شده که در مورد طرح-

فارماکولوژیست بالینی از این ماه یک جلسه در اورژانس راند انجام میشود و مستندات آن تهیه خواهد شد )شامل دعوت نامه، نتیجه، گزارش -

 به معاونت آموزشی بیمارستان و عکس( edoمدیر 

 ارسال گردد.  edcبه  morningمقرر شد گزارشات حضور و غیاب اساتید در برنامه های ژورنال کالب و -

 

 

 

 

 

 



 
ت و توسعه با حضور مدیران گروهها و معاونت آموزشی ابرگزاری جلسات کمیته نظام ارزیابی آزمونها در مرکز مطالع-

 جهت راه اندازی مرکز سنجش آزمونها در دانشگاه

 جلسه اول:

 راه اندازی مرکز آزمون و سنجش )شکل ساختاری( و حمایت از آن-

 تعیین مسئول جهت مرکز آزمون و سنجش )متبحر در زمینه علمی و اجرایی( -

 اختصاص امکانات و تجهیزات مورد نیاز مرکز اعم از کامپیوتر،دوربین و ...جهت برگزاری ازمون   -

 تعیین و تامین نیروی تمام وقت و امین در مرکز مورد نظر -

 تعیین شرح وظایف مرکز آزمون و سنجش -

 استانداردسازی سواالت و آزمون ها -

 بررسی و سطح بندی سواالت از نظر بلوم -

 جلسه دوم:

ارسال  EDCهای آموزشی ارسال و سپس نظرات گروه های مختلف به ن استاندارد و انتظارات جهت گروهتعریف دقیق از آزمو -
 گردد.

 پایه، بالینی و ...تشکیل چند کارگروه نظام ارزیابی آزمون ها در گروههای مختلف علوم  -

 درجلسات کارگروه یک نفر از آموزش دانشگاه حضور داشته باشد.و  بستر آزمون ها باید آماده گردد -

 (مدیران گروه اغلب صورت نمی پذیرداستاندارد نمودن برنامه امتحانات )هماهنگی درخصوص امتحانات از سوی آموزش با گروه و  -
 آزمون هالحاظ نمودن توالی و 

 خصوص برخوردمراقبین و...پیش بینی و آمادگی الزم در ، امکانات ،صندلی،هماهنگی تاریخ، زمان، ساعت، مکان هر آزمونالزام  -
 زمان هرسوال  انجام آزمون درساعات مشخص،با مشکالت احتمالی از جمله تقلب، 

 رد که در خصوص زمان و برنامه امتحانطرح برنامه امتحانی گروه علوم پایه در شورای آموزشی دانشکده پزشکی و تصویب این مو -
 درجلسه کلی با مدیرگروه و اساتید برنامه ریزی صورت گیرد.

 ریزی امتحان مدنظر قرار گیرد.زمان برنامه باشد که درداخل تاریخ و زمان دروس عمومی مییکی از مشکالت در خصوص ت -

 کز مهارتهای بالینیتالش در جهت تجهیز مر -

 اتاق آزمون ها تاکید بر ایزوله کردن -

 :جلسه سوم

در بدو ورود دانشجویان در هربخش آگاهی و بینش الزم درخصوص فلسفه بخش و گروه دید مناسب را پیدا نمایند. سپس دوره آنها -
 شرع گردد.

 های مختلف به دانشجویانمعرفی کمیته -

 های روز آموزشرفع اشکال برنامه -



 
 .گردد بررسی ساختار و چارچوب نظر از سواالت و باشد داشته قرار EDC در سواالت نمونه -

 چارچوب تنظیم سواالت درسایت دانشگاه قرار گیرد. -

 .شود استفاده استاد حضور عدم درصورت که محرمانه صورت به دانشگاه در سوال نمونه یک وجود -

 .استاندارد سازی سواالت از گروه آناتومی شروع گردد -

 

 جلسه(7درسی )برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی 

 جلسه اردیبهشت ماه:

 در این جلسه مقرر گردید.

 . و بصورت تم طولی برگزار گرددای درس آداب  از دیدگاه حرفه -

 سال برای دانشجو و در ترمهای مختلف برگزار شود. 9طول  در -

 بررسی چالشها  -

 تغییر ترمی درس آداب پزشکی -

 ای برگزار گردد.بصورت پروژه -

 جلسه خرداد ماه:

 :این جلسه مقرر گردیددر 

 9( ارائه گردد. تا دانشجویان ترم 9و6و4و6ترم ) 4در مورد تغییر زمان درس آداب پیشنهاد شد بدین صورت برگزار گردد که در  -

 و هفته سوم هر ماه در یک ترم درس آداب ارائه گردد.آمادگی الزم را داشته باشند ی بالین هنگام ورود به محیط

و بصورت ایفای نقش تعامل پزشک، بیمار و تیم کاربردی انجام شود و همچنین بصورت کارگاهی و بصورت تیمی و گروهی  -

 درمان ارائه گردد.

 26ان بهمن ای باشد و برای دانشجوی(برگزار شود و بصورت پروژه 9و6ی ) در ترم ها 4و  7آداب  26برای دانشجویان مهر  -

 ای و کارگاهی ارائه گردد. بصورت پروژه ()علوم پایه 6و 1آداب 

برای  قالب فیلم پزشک بالینی در جنبه های مختلف دررول مدل بودن  ودن درس آداب، اساتید سعی نمایندای نمعالوه بر پروژه -

 تا فرصتی جهت آشنایی بیشتر با اخالق حرفه ای فراهم گردد. دانشجو ارائه نمایند

 گردد. دانشگاه ثبت اماساتید و بعد به ن ضرورت تدوین درسنامه توسط -

 ضرورت برگزاری کارگاه یک روزه برای اساتید در خصوص الگو بودن و ارتباط با همکار و ارتباط با تیم درمان -

 

 جلسه تیرماه ماه:

 و نحوه برگزار شدن 26جهت دانشجویان پزشکی مهر و بهمن  4و7و  6و  1در این جلسه در مورد موضوعات طرح درس آداب پزشکی 
 گردید. تبادل نظربحث و 


