
 

 

 معاونت آموزشی 

 EDC 
 

 و مطالعات مرکز عملکرد گزارش 

 پزشکی آموزش توسعه

 8933لغایت بهمن ماه 8931بهمن ماه  

 در بحران کرونا
 

 9911بهمن



 اساتید سازی توانمند کمیته  
 برگزاری اولین جلسه کارگاه توانمندسازی اساتید به صورت مجازی 

مرکز مطالعات و توسعه با توجه به بحران کرونا تصمیم به حفظ تعامل با اساتید از طریق برگزاری کارگاهها به صورت مجازی نموده  

ای جهت برگزاری کارگاههای مورد نیاز اساتید تنظیم گردیده که شامل کارگاههای مورد نیاز در زمینه است. در این راستا برنامه

 باشد. تدریس متناسب با دوران کرونا و آموزش نرم افزاریهای تولید محتوا و .....میآموزش پزشکی و روشهای 

 یک نقشهایو توسط مرکز مطالعات و توسعه برگزار شد. موضوع کارگاه  42/3/99اولین جلسه از سری از این کارگاهها در تاریخ  

بود که توسط خانم دکتر نجفی پور و خانم دکتر مصلی نژاد جهت اساتید  دانشگاهی با تاکید بر زمان بحران کرونا مدرس

و نرم افزار مورد استفاده vc.jums.ac.ir/jums1 علوم پایه و بالینی تدریس شد. ضمنأ لینک دسترسی به کارگاه به آدرس 

adobe connect باشد.می 

 برگزاری جلسه دوم کارگاه توانمندسازی اساتید به صورت مجازی 

 یک برنامه چطورو توسط مرکز مطالعات و توسعه و به صورت مجازی برگزار شد مباحثی چون  33/3/99ن کارگاه که در تاریخ ای 

ای کرن( مرحله 6گام  هاردن  و 01نمائید )با تاکید بر برنامه ریزی  تنظیم را درسی واحد یک یا کالس جلسه

توسط خانم دکتر نجفی پور و خانم دکتر  ت سامانه نویدچگونگی تهیه طرح درس با تأکید بر آموزش مجازی جهو 

 مصلی نژاد جهت اساتید بالینی و علوم پایه تدریس شدکه با استقبال مناسب اساتید روبرو شد.

 برگزاری جلسه سوم کارگاه توانمندسازی اساتید به صورت مجازی 

آیا تغییر روش تدریس امکان و با موضوع  31/2/99سومین جلسه از سری کارگاههای مجازی توانمندسازی اساتید در تاریخ  

این  گزار شد.برپذیر است؟ با تاکید بر روشهای آموزشی نو: ) تدریس به روش کالس وارونه( و یادگیری ترکیبی 

وارونه الس پور عنوان کتوسط مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه و با مشارکت اساتید محترم برگزار شد، خانم دکتر نجفی کارگاهها که 

 نژاد عنوان یادگیری ترکیبی را تدریس نمودند.و خانم دکتر مصلی

  



  
  

 برگزاری جلسه چهارم کارگاه توانمندسازی اساتید به صورت مجازی 

و توسط مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه  42/2/99چهارمین جلسه از سری کارگاههای مجازی توانمندسازی اساتید در تاریخ  

ان چگونه در دانشجویبرگزار شد. در این کارگاه که سرکار خانم دکتر مصلی نژاد به عنوان مدرس حضور داشتند مبحث 

 تدریس شد. 3331به مدت  ایجاد انگیزه نماییم

  

  



  
 برگزاری جلسه پنجم کارگاه توانمندسازی اساتید به صورت مجازی 

توسط مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه برگزار شد.  33/2/99پنجمین جلسه از سری کارگاههای مجازی توانمندسازی اساتید در تاریخ  

توسط سرکار  3331به مدت  املیخصوصیات یک سخنرانی تعدر این کارگاه که با حضور قابل توجه اساتید همراه بود، مبحث 

 پور جهت شرکت کنندگان تدریس شد. خانم دکتر نجفی

  
  



  
 برگزاری جلسه ششم کارگاه توانمندسازی اساتید به صورت مجازی 

به صورت مجازی توسط مرکز مطالعــات و توسعه  7/5/99ششمین جلسه از سری کارگاههای مجازی توانمندسازی اساتید در تاریخ  

 م افزاررــموزش نآدانشگاه برگزار شـــد. در این کارگاه که سرکار خانم دکتر مصــلی نژاد به عنوان مدرس حضور داشتند مبحث 

Studio Articulate   ساعت جهت اساتید محترم علوم پایه و بالینی تدریس شد. 3331به مدت 

  

  



 برگزاری کارگاه اخالق پزشکی به صورت مجازی 

با توجه به الزام دستیاران بیهوشی و اطفال به شرکت در کارگاه اخالق در طول دوران تحصیل جهت ارتقاء و به دلیل عدم امکان  

توسعه اقدام به برگزاری این کارگاه به صورت مجازی جهت دانشجویان نمود. در برگزاری کالس به صورت حضوری، مرکز مطالعات و 

و به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد مباحثی چون چگونگی برخورد با چالشهای اخالقی و بررسی  3/5/99این کارگاه که در تاریخ 

ترین تصمیم با توجه به مالحظات اخالقی توسط معضالت اخالقی از منظر قانونی، شرعی، فرهنگی، جامعه شناسی و ... و اتخاذ به

 مدرس کارگاه جناب آقای تفویضی تدریس شد.

  

  
 برگزاری جلسه هفتم کارگاه توانمندسازی اساتید به صورت غیرحضوری 

توسط مرکز مطالعــات و توسعه  32/5/99هفتمین جلسه از سری کارگاههای غیرحضوری توانمندسازی اساتید در تاریخ  
نفری اساتید محترم و همکاری بین بخشی معاونت آموزشی و توسعه  33برگزار شـــد. در این کارگاه که با مشارکت دانشگاه 

 چگونگی ارزیابی دانشجو و آشنایی با استانداردهای آزموندانشگاه برگزار شد، موضوع  ITو پشتیبانی بخش 

 ساعت تدریس گردید. 4نژاد به مدت پور و خانم دکتر مصلیتوسط خانم دکتر نجفی
  



  

  
 برگزاری جلسه هشتم کارگاه توانمندسازی اساتید به صورت غیرحضوری 

توسط مرکز مطالعــات و توسعه  31/5/99هشتمین جلسه از سری کارگاههای غیرحضوری توانمندسازی اساتید در تاریخ  

گونگی چشـــد. در این کارگاه که با مشارکت اساتید محترم و استاد مدعو دانشگاه تهران برگزار شد، موضوع  دانشگاه برگزار

 ساعت تدریس گردید. 4توسط جناب آقای دکتر معصومی به مدت دستیابی به بهترین شواهد در آموزش پزشکی 

  



 رت غیرحضوریبرگزاری جلسه نهم، دهم و یازدهم کارگاه توانمندسازی اساتید به صو 

( در ispringسه جلسه از سری کارگاههای غیرحضوری توانمندسازی اساتید با موضوع آموزش نرم افزار تولید محتوا )  
مرداد ماه توسط جناب آقای دکتر معصومی استاد دانشگاه تهران و از طرف مرکز مطالعــات و  42و 45و  43تاریخهای 

انجام شد چگونگی  skyارگاه که با مشارکت اساتید محترم و با استفاده از نرم افزار توسعه دانشگاه برگزار شـــد. در این ک
 تولید محتوا به عالقمندان آموزش داده شد که با استقبال قابل توجه اساتید روبرو شد.

  

  
 برگزاری جلسه دوازدهم کارگاه توانمندسازی اساتید به صورت غیرحضوری 

توسط مرکز مطالعــات و توسعه  33/1/99دوازدهمین جلسه از سری کارگاههای غیرحضوری توانمندسازی اساتید در تاریخ  

و ابزارهای  micro learningدانشگاه برگزار شـــد. در این کارگاه که با مشارکت اساتید محترم برگزار شد، موضوع 

 ت تدریس گردید.ساع 4توسط سرکار خانم دکتر مصلی نژاد به مدت آن 

  



  

  
 برگزاری جلسه سیزدهم کارگاه توانمندسازی اساتید به صورت غیرحضوری 

توسط مرکز مطالعــات و توسعه  43/1/99سیزدهمین جلسه از سری کارگاههای غیر حضوری توانمندسازی اساتید در تاریخ  

دانش پژوهی چیست؟ دانش شد، موضوع  دانشگاه برگزار شـــد. در این کارگاه که با مشارکت اساتید محترم برگزار

ساعت تدریس  4توسط سرکار خانم نجفی پور و جناب آقای دکتر موسوی به مدت پژوهی از منظر آیین نامه ارتقاء 

 گردید.



  

  
 برگزاری جلسه پنجم دور دوم کارگاه توانمندسازی اساتید به صورت غیرحضوری 

توسط مرکز مطالعــات و  32/9/99پنجمین جلسه از سری کارگاههای غیر حضوری دوره دوم کوتاه مدت آموزش پزشکی در تاریخ  

فی معرتوسعه دانشگاه برگزار شـــد. در این کارگاه که با مشارکت اساتید محترم و به صورت غیر حضوری برگزار شد، موضوع 

توسط جناب آقای دکتر رعیت دوست معاون آموزشی دانشگاه، جناب آقای دکتر عه فرصتهای بالقوه در مرکز مطالعات و توس

اسالمی اکبر معاون آموزشی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، سرکار خانم دکتر نجفی پور مدیر مرکز مطالعات و توسعه و سرکار خانم 
 ساعت تدریس گردید. 4دکتر مصلی نژاد مدیر مرکز آموزش مجازی به مدت 

 

 

 

 

 

  



 موضوع اساتید ردیف

 آقای دکتر رعیت دوست -0

 )معاون آموزشی دانشگاه(

در ارتقاء فردی، گروهی و دانشگاهی هر عضو هیات علمی/ نحوه همکاری  EDCاهمیت تعامل با 
 اساتید 

 خانم دکتر نجفی پور -2

 )مدیر مرکز توسعه دانشگاه(

ها مرکز توسعه محلی برای اتاق فکر  و برای ارتقاء3 شرح مختصری از اقدامات انجام شده، چالش
 و نیازها 

 آقای دکتر اسالمی اکبر -3

 (پرستاری )معاون آموزشی دانشکده

اهمیت تعامل دفاتر توسعه دانشکده ها با مرکز مطالعات و توسعه و تاثیر مثبت آن در ارتقاء کیفی 
 آموزش

 خانم دکتر مصلی نژاد -4

 مرکز آموزش مجازی()مدیر 

اهمیت فرایند تعامل مرکز آموزش مجازی با مرکز توسعه در راستای ارتقاء کیفی آموزش و ارتقاء 
 فردی هر عضو هیات علمی

  

  



  

  
 33در سال  برنامه برگزارشده دوره توانمندسازی اساتید به صورت غیر حضوری 

 ساعته( 93)دوره  

تاریخ برحسب  و عنوان کارگاه/ دوره  موضوع ردیف

 ماه

تعداد  مدرس/ارائه کننده مدت زمان

شرکت 

 کننده

نقش های یک مدرس دانشگاهی با تاکید بر زمان  8

 بحران کرونا

 خانم دکتر نجفی پور مدیر 3399-1399 42/9/8933
(EDC) 

 دکتر مصلی  نژاد

 

3 



ا ر چطور برنامه یک جلسه کالس یا یک واحد درسی 4

گام  هاردن  89تنظیم نمائید)با تاکید بر برنامه ریزی 

 مرحله ای کرن(؟ 6و 

 و

چگونگی  تهیه طرح درس  با تاکید  بر آموزش 

 مجازی جهت سامانه نوید

 

 خانم دکتر نجفی پور مدیر 1399-8999 98/9/8933
(EDC) 

 و

خانم دکتر مصلی نژاد)مسول مرکز 

 مجازی(

83 

امکان پذیر است؟) با تاکید آیا  تغییر روش تدریس  9

بر روشهای آموزشی نو3) تدریس به روش کالس 

 وارونه( و یادگیری ترکیبی

 خانم دکتر نجفی پور مدیر 89-82399 89/2/33
(EDC) 

خانم دکتر مصلی نژاد)مسول مرکز 

 مجازی(

83 

نژاد)مسول مرکز خانم دکتر مصلی  82399-89 42/2/33 چگونه در دانشجویان انگیزه ایجاد نماییم؟ 2

 مجازی(

83 

 خانم دکتر نجفی پور مدیر 82399-89 98/2/33 خصوصیات یک سخنرانی تعاملی 3
(EDC) 

 

48 

 Studio Articulate آموزش نرم افزار 6

 

خانم دکتر مصلی نژاد)مسول مرکز  89-84 7/3/33

 مجازی(

46 

چگونه یک دانشجو را ارزیابی نمائیم؟ آشنایی با  7

 آزمون استانداردهای

 انواع ازمون ها متناسب با  آموزش مجازی

 خانم دکتر نجفی پور 89-84 82/3/33

 خانم دکتر مصلی نژاد
 

43 

چگونگی دستیابی به بهترین شواهد در آموزش  1

 پزشکی

 آقای دکتر معصومی 89-84 86/3/33

 )استاد مدعو(

47 

 ispringآموزش نرم افزار تولید محتوا ) 3

suite)جلسه دوم() 

 آقای دکتر معصومی 89-84399 48/3/33

 )استاد مدعو(

29 

 ispringآموزش نرم افزار تولید محتوا ) 89

suite)جلسه دوم() 

 آقای دکتر معصومی 88-89 43/3/33

 )استاد مدعو(

94 

 ispringآموزش نرم افزار تولید محتوا ) 88

suite)جلسه سوم() 

 آقای دکتر معصومی 89-84399 41/3/33

 مدعو()استاد 

98 

84 micro learning و ابزارهای آن 

 

 خانم دکتر نجفی پور مدیر 89-84399 88/6/33
(EDC) 

خانم دکتر مصلی نژاد)مسول مرکز 

 مجازی(

48 



دانش پژوهی چیست؟ دانش پژوهی از منظر آیین  89

 نامه ارتقاء

 خانم دکتر نجفی پور 89-84 49/6/33

 آقای دکتر موسوی فرد

87 

افزار اسکایپ جهت اجرای کالس  آموزش نرم 82

 آنالین

 42 خانم صباغی 89-84 8/7/33

 33برگزاری دومین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ادامه دوره غیر حضوری  ویژه اساتید در سال 

 ( ساعته 39دوره  -بالینی -)ویژه اساتید علوم پایه 

و عنوان   موضوع ردیف

 کارگاه/ دوره

ساعت 

 برگزاری

تاریخ 

برحسب 

 روز

مدرس/ارائه 

 کننده

مخاطب/گروه 

 هدف

تعداد 

شرکت 

 کننده

روش 

 -ارایه

معرفی دومین دوره  1

کوتاه مدت  توانمند 

چگونه با   -سازی

دانشجویان نسل هزاره 

 سوم تعامل نماییم

11-11 11/8/99 

 

 دکتر نجفی پور

 دکتر مصلی  نژاد

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 53

 

گام های تدریس به  1

کالس وارونه  روش 

 چگونه هست

آیا در آموزش غیر 

 ؟حضوری کاربرد دارد

11-11 12/8/99 

 سه شنبه

 

 دکتر نجفی پور

 

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 21

 

تهیه یک پاورپوینت  5

استاندارد بر مبنای 

 معیارهای مولتی مدیا

اعضای هیات  دکتر مصلی نژاد 2/9/99 11-11:11

 علمی

 غیرحضوری 58

 

آموزش نوین روشهای  2

در آموزش مجازی 

)تآکید بر واقعیت 

 افزوده و مجازی(

اعضای هیات  دکتر مصلی نژاد 11/9/99 11-11:51

 علمی

 غیرحضوری 18

 

معرفی فرصتهای  3

 بالقوه در مرکز توسعه

 دکتر نجفی پور 18/9/99 11-11

 دکتر مصلی  نژاد

دکتر رعیت 

 دوست

دکتر اسالمی 

 اکبر

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 52

 



آموزش رفرنس نویسی  6

 به شیوه مندلی

 

اعضای هیات  آقای حامدی 13/9/99 11-11

 علمی

 غیرحضوری 19

 

آموزش نرم افزار  2

 اکسل

خانم دکتر  1/11/99 11-11

 زاهدی

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 12

 

آموزش نرم افزار  8

کمتژیا جهت تهیه 

محتوای استاندارد 

 آموزشی )قسمت اول(

 دکتر مصلی  نژاد 16/11/99 11-11

 

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 12

 

آموزش نرم افزار  9

کمتژیا جهت تهیه 

محتوای استاندارد 

 آموزشی )قسمت دوم(

 دکتر مصلی  نژاد 15/11/99 11-11

 

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 11

 

 دکتر مصلی  نژاد 2/11/99 11-11 بازی در آموزش 11

 

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 16

 

مروری بر تکنیک های  11

تعاملی در یک کالس 

 غیر حضوری

آشنایی با انواع روش 

 ارایه بازخورد

 دی ماه 11-11

 

 دکتر مصلی  نژاد

 

 دکتر نجفی پور

 

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 

 

برگزاری کالس به  11

در فضای  PBLروش 

 مجازی

 دی ماه 11-11

 

 دکتر نجفی پور

 

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 

 

چگونه یک طرح  15

نوآورانه در آموزش و 

یک فعالیت دانش 

 پژوهی تدوین شود

 

 دی ماه 11-11

 

 دکتر نجفی پور

 

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 

 

تهیه محتوای مجازی با  12

 استوری الین

اعضای هیات  دکتر مصلی نژاد بهمن ماه 11-11

 علمی

 غیرحضوری 

 

 چگونه از توانمندی 13

دانشجویان اطمینان 

حاصل کنیم؟ )بررسی 

روشهای  ارزیابی  از 

 توانمندی دانشجویان(

 دکتر نجفی پور بهمن ماه 11-11

 (EDC )مدیر 

 

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 

 



چگونه سواالت  16

استاندارد کتبی را 

 طراحی نماییم

اعضای هیات  دکتر مصلی نژاد بهمن ماه 11-11

 علمی

 غیرحضوری 

 

ارزیابی توانمندی  12

دانشجو در محیط 

 شبیه سازی شده

 دکتر نجفی پور بهمن ماه 11-11

 

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 

 

تحلیل آزمونها و  18

تدوین سواالت 

 استاندارد

 دکتر نجفی پور بهمن ماه 11-11

 و

خانم دکتر 

 زاهدی

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 

 

تاثیر بازاندیشی در  19

 آموزش

و تعامل در  بازاندیشی

 آموزش مجازی

 دکتر اسالمی بهمن ماه 11-11

 دکتر مصلی نژاد

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 

 

 اصول مولتی مدیا - 11

زیر نویسی فیلم ها  -

به زبان ساده  و 

 کاربردی

 دکتر مصلی نژاد اسفندماه 11-11

 

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 

 

آموزش آیین نامه  11

 ارتقاء

دکتر موسوی  اسفندماه 11-11

 فرد

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 

 

آشنایی با آیین نامه  11

ارتقاء: چگونگی کسب 

امتیاز از فعالیتهای 

 پژوهشی

اعضای هیات  دکترعبدلی اسفندماه 11-11

 علمی

 غیرحضوری 

 

 کتابخانه دیجیتال 15

 

 دکتر شکوهی اسفندماه 11-11

 خانم آزموده

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 

 

آموزش  رفرنس  12

 نویسی به شیوه مندلی

 

اعضای هیات  اقای حامدی اسفندماه 11-11

 علمی

 غیرحضوری 

 

مروری بر اخالق  در  13

 آموزش مجازی

 

 دکتر مصلی نژاد اسفندماه 11-11

 

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 

 

 دکتر عابدی اسفندماه end note 11-11آموزش  16

 

اعضای هیات 

 علمی

 غیرحضوری 

 

  



تشکیل و شروع به کار رسمی کروه آموزش پزشکی و تصویب   

 89333در شورای آموزشی دانشگاه در آبان ماه 

 3کمیته بصورت کلی پیامدهای جلسات  

 صدور ابالغ جهت عالقه مندان و تحصیل کردگان آموزش پزشکی در سطح دانشگاه -

 در دوزان کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی 99جلسه از آذر لغایت بهمن4برگزاری  -

 گروه آموزش پزشکی و دورنما در رسالت ،تصویب چارت -

 تدوین شرح وظایف گروه آموزش پزشکی  -

  EDCسازوکارفعالیت و حضور اساتید گروه در  -

 تهیه برنامه زمانبندی حضور اعضای گروه آموزش پزشکی در دفتر این گروه  -

سعه درخصوص تصویب چارت و تعیین جایگاه این گروه در چارت نامه نگاری با معاونت تو -

 دانشگاه و دانشکده پزشکی 

 جهت اطالع رسانی و ایجاد احساس نیاز در اساتید EDCبرگزاری وبینار معرفی  -

 تعریف یک دوره توانمندسازی با رویکرد کاربرد ابعاد آموزش در پژوهش -

 اطالع رسانی جهت هیات رئیسه -

 وبینار جهت گزارش کمیته هابرگزاری دوره ای  -

استفاده از نیروی انسانی فعال درحوزه آموزش پزشکی بااستفاده از تقویت عوامل انگیزشی  -

 جهت اساتید

 جهت بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش 3 کاربرد جلسات کمیته

قرار دادن محتوای جلسات کمیته جهت اتاق فکر و آموزش پاسخگو و بسته مرجعیت علمی و  -

 اعتباربخشی

 



 

   



   

   



   

   
در شرایط کرونا  8933 آذرماه در EDCبرگزاری جلسات شورای عالی   

 بصورت حضوری3



   
برگزاری جلسات منظم کارگروه ارزیابی نظام آزمون ها جهت تهیه دستورالعمل  برگزاری آزمون های 

 کرونا3 با توجه به بحران 8933غیر حضوری در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در خردادماه 
تهیه دستورالعمل استاندارد جهت آزمون های غیرحضوری از سوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مرکز آموزش مجازی 

 مورد و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه و اجرا در دوران شیوع کرونا21ماده و 1مشتمل بر 

 



شگاه دانبرگزاری جلسه کمیته سیاستگذاری ارتقای کیفیت آموزش    

با توجه به شیوع کرونا  8933علوم پزشکی جهرم در اردیبهشت ماه

 بصورت حضوری و وبیناری در اتاق عملیات دانشگاه 3

   

 
   



   

   

   



 تدریس کیفیت ارزشیابی کمیته   

 ارزشیابی اساتید و ارزیابی گروههای آموزشی

 بالینیانجام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید بالینی از دیدگاه دانشجویان  -

 انجام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید علوم پایه ، پرستاری از دیدگاه دانشجویان -

بصورت الکترونیکی  99-0411انجام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید بالینی از نیمسال دوم  -

 از طریق سامانه پایش ماد

ر سال ازی دبازنگری و تغییر فرمهای ارزشیابی به دلیل بحران کرونا بصورت غیرحضوری و مج -

 99-0411و نیمسال اول  99-99نیمسال دوم 

 بازخورد نتایج نمرات ارزشیابی از دیدگاه دانشجویان به اساتید گروههای آموزشی علوم پایه -

و بارگذاری اطالعات و مستندات مربوط به هر کمیته جهت اعتباربخشی  EDCبررسی سایت  -

 EDCدوره پزشکی عمومی و اعتباربخشی 

 

 31-33ت دانشجویان در نیمسال اول تعداد مشارک

 درصد مشارکت مشارکت دانشجو در ارزشیابی تعداد دانشجویان نام دانشکده ردیف

 22 011 390 دانشکده پزشکی 0

 44 14 023 دانشکده پرستاری 2

 31 32 021 دانشکده پیراپزشکی 3

 11 10 010 عمومی 4

 242 مشارکت دانشجو جمع

 

 39/33: در دانشگاه  درصد مشارکتکل 

 241:  تعداد دانشجویان مشارکت کننده در ارزشیابی

 

 سامانه الکترونیکی پایش ماد جهت ارزیابی کیفیت تدریس اساتید



 

 دوره/  برنامه ارزشیابی کمیته  
-99ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه های علوم پایه از جمله پزشکی اجتماعی ،بهداشت، فیزیولوژی در سال   

و ارسال به گروههای آموزشی علوم پایه جهت بازبینی مجدد و ارسال گزارش نهایی به مرکز مطالعات و توسعه 99

 آموزش علوم پزشکی 

با حضور ارزیابان جناب آقای دکتر   01-02ساعت  0/00/99ز سه شنبه جلسه ارزیابی بیرونی گروه انگل شناسی رو 

روستازاده، سرکار خانم دکتر حق بین، سرکار خانم دکتر آتش پور، سرکار خانم دکتر مصلی نژاد، جناب آقای دکتر 

تر نم دکهاشمی، جناب آقای دکتر کاظمی وجناب آقای حامدی، آقای ستوده و اساتید گروه انگل شناسی و سرکار خا

 به پایان رسید. 99نجفی پور بعنوان دبیر ارزیابی بیرونی برگزار گردید و تا خرداد 

و بارگذاری اطالعات و مستندات مربوط به هر کمیته جهت اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی و  EDCبررسی سایت  

  EDCاعتباربخشی 

اساتید گروه بیوشیمی و تیم ارزیاب  03-04ساعت  03/00/99جلسه ارزیابی بیرونی گروه بیوشیمی روز دوشنبه مورخ  

 برگزار می گردد. 

با مدیر گروه و اعضای گروه آناتومی در  03-04ساعت  21/00/99جلسه ارزیابی بیرونی گروه آناتومی روز دوشنبه  

 برگزار خواهد شد . EDCدفتر مدیریت 

 زیابی بیرونی گروه انگل شناسیار



 

 هدف از ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی 3 

ارزشیابی مبتنی بر استاندارد به منظور بررسی وضعیت موجود گروههای آموزشی دانشگاه و تعین فاصله 

تا استانداردها ،تعین نقاط قوت و نکات قابل بهبود،انتقال تجارب و افزایش تعامل بین بخشی ،دریافت 

 هکارهای قابل اجرا و علمی با تعامل بین بخشی را

 گروه آموزشی علوم پایه3 3نتایج هر 

گانه استانداردی انتخاب شد و همچنین استانداردهای کالبدی نیز از نظر فضا ،  9ابتدا از حوزه های 

امکانات و توزیع هیات علمی و دانشجویان در گروه ذیربط مد نظر قرار گرفت .سپس در ادامه گروههای 

های یه نمودن گروهعلوم پایه را براساس برنامه زمانبندی به مرکز توسعه دعوت گردید به منظور توج

هدف ،خالصه ای از استانداردها برای گروه مورد ارزیابی ارسال شد.همچنین از بین اساتید مرتبط به 

گروه ذیربط ارزیابانی انتخاب شدند که قبل از شروع ارزیابی توجیه گردید.و بعد از اتمام آن بازخورد 

       ارزیابی بیرونی به مدیر و اعضای محترم گروه انجام گردید.

 

 دانشگاهی دردانشگاه جهرم  روند ارزشیابی بیرونی درون

 سال  نام گروه ردیف



 99 بازنگری بهداشت 3

 99 بازنگری پزشکی اجتماعی 4

 99 بازنگری فیزیولوژی  3

 99 انگل شناسی  2

 99 میکروب شناسی  5

 99بهمن ماه شروع ارزیابی بیرونی گروه آناتومی  1

 99بهمن ماه  بیرونی گروه بیوشیمیشروع ارزیابی  7

 3 بالینی مهارتهای مرکز و بالینی های صالحیت آزمون  

بهمن  در کشوری بالینی هایصالحیت آزمون نوزدهمین و بیست و یکمین برگزاری -  

  ربحران کروناد 1599و خردادماه 1598ماه 

 محترم معاونت به بالینی های صالحیت های آزمون نتایج تحلیل و بازخورد ارائه-  

 بالینی های گروه مدیران و پزشکی دانشکده معاونین و آموزشی،ریاست

 

 3 بالینی مهارتهای مرکز  
 نیازسنجی از گروه های آموزشی جهت خرید موالژها و مانکن های مورد نیاز -  

 99تکمیل فرایند خرید مرحله اول مانکن ها و موالژهای آموزشی در سال -  

 99الزم و تامین اعتبارجهت خرید مرحله دوم در سالانجام پیگیری های  -  

 تعداد شرح کد گروه کاال شماره 

1 LF01008U 3 مدل آموزش تزریقات داخل جلدی 

2 LF01028U 3 مدل آموزش سوچر دست 

3 LF01034U 3 مدل آموزش سوچر پا 

4 LF01121U  مدل دست آموزش تزریقاتSQ-ID-IV-IM  3 ورید اصلی 9با 



 3 مدل آموزش آسپیراسیون مایع بین مفصلی زانو با قابلیت سونوگرافی 70103 5

 3 مدل آموزش تزریقات بین مفصلی مچ 30031 6

 3 مدل آموزش تزریقات بین مفصلی آرنج 30080 7

 3 مدل آموزش تزریقات بین مفصلی شانه 30010 8

9 L230 3 مدل نمایش سرجنین در لگن 

   

 (3آسکی) بالینی های صالحیت آزمون  

 تاریخچه ای از برگزاری آزمون آسکی برحسب تعداد و گروههای شرکت کننده در آزمون 

 نوع آزمون محل اجرا گروه هدف تاریخ ردیف

مرکز مهارتهای بالینی کلینیک  81دانشجویان اینترن پزشکی  19/8/86  .1

 هنری

-درون دانشگاهی )آزمایشی(

 طرح تحقیقاتی مصوب

بخش داخلی بیمارستان  81اینترن پزشکیدانشجویان  11/11/86  .1

 پیمانیه

–درون دانشگاهی )آزمایشی( 

 طرح تحقیقاتی مصوب

مرکز مهارتهای بالینی کلینیک  81دانشجویان اینترن پزشکی  82/ 11/11  .5

 هنری

–درون دانشگاهی )آزمایشی( 

 طرح تحقیقاتی مصوب

-دانشگاهی )آزمایشی( درون  سایت پردیس 85دانشجویان اینترن پزشکی  51/5/88  .2

 پایلوت

مرکز مهارتهای بالینی سایت  83دانشجویان اینترن پزشکی  51/2/91  .3

 پردیس

 درون دانشگاهی )آزمایشی(

مرکز مهارتهای بالینی سایت  86دانشجویان اینترن پزشکی  51/2/95  .6

 پردیس

 درون دانشگاهی )آزمایشی(

مهارتهای بالینی سایت مرکز  82دانشجویان اینترن پزشکی  12/11/95  .2

 پردیس

 درون دانشگاهی )آزمایشی(

مرکز مهارتهای بالینی سایت  88دانشجویان اینترن پزشکی  11/12/92  .8

 پردیس

 درون دانشگاهی )آزمایشی(

مرکز مهارتهای بالینی سایت  88دانشجویان اینترن پزشکی  1/11/92  .9

 پردیس

 آزمون صالحیت بالینی کشوری



مرکز مهارتهای بالینی سایت  89دانشجویان اینترن پزشکی  15/11/93  .11

 پردیس

 آزمون صالحیت بالینی کشوری

مرکز مهارتهای بالینی سایت  دانشجویان رزیدنت بیهوشی 13/11/93  .11

 پردیس

 درون دانشگاهی )آزمایشی(

مرکز مهارتهای بالینی سایت  89دانشجویان اینترن پزشکی  11/11/93  .11

 پردیس

 بالینی کشوری آزمون صالحیت

مرکز مهارتهای بالینی سایت  89دانشجویان اینترن پزشکی  12/15/96  .15

 پردیس

 آزمون صالحیت بالینی کشوری

مرکز مهارتهای بالینی سایت  91دانشجویان اینترن پزشکی  16/11/96  .12

 پردیس

 درون دانشگاهی )آزمایشی(

سایت مرکز مهارتهای بالینی  93دانشجویان پزشکی  11/11/96  .13

 پردیس

درون دانشگاهی )آزمایشی(گروه 

 اخالق

مرکز مهارتهای بالینی سایت  91دانشجویان اینترن پزشکی  19/11/96  .16

 پردیس

 آزمون صالحیت بالینی کشوری

مرکز مهارتهای بالینی سایت  دانشجویان رزیدنت بیهوشی 51/11/96  .12

 پردیس

 درون دانشگاهی )آزمایشی(

مرکز مهارتهای بالینی سایت  91اینترن پزشکی دانشجویان  12/11/92  .18

 پردیس

 آزمون صالحیت بالینی کشوری

مرکز مهارتهای بالینی سایت  91دانشجویان اینترن پزشکی  13/11/92  .19

 پردیس

 آزمون صالحیت بالینی کشوری

مرکز مهارتهای بالینی سایت  دانشجویان رزیدنت بیهوشی 11/11/92  .11

 پردیس

 )آزمایشی(درون دانشگاهی 

 

 تعداد دانشجویان نوع آزمون محل اجرا گروه هدف تاریخ ردیف

مرکز مهارتهای  91و 91دانشجویان اینترن پزشکی  13/11/98  .11

 بالینی سایت پردیس

آزمون صالحیت بالینی 

 کشوری

21 

مرکز مهارتهای  دانشجویان رزیدنت اطفال 19/11/98  .11

 بالینی سایت پردیس

 آزمون صالحیت بالینی 

 انالین

5 



 پزشکیو اکسترن دانشجویان اینترن  13/11/98  .15

 95و91

مرکز مهارتهای 

 بالینی سایت پردیس

درون دانشگاهی 

 )آزمایشی(

21 

مرکز مهارتهای  دانشجویان رزیدنت بیهوشی 13/11/98  .12

 بالینی سایت پردیس

درون دانشگاهی 

 )آزمایشی(

6 

و  91دانشجویان اینترن پزشکی  12/11/98  .13

  دانشجویان مهمان از بوشهر و شیراز

مرکز مهارتهای 

 بالینی سایت پردیس

آزمون صالحیت بالینی 

 کشوری

12 

صالحیت های بالینی  سالن آزمون آنالین دانشجویان رزیدنت اطفال 18/15/99  .16

 آسکی آنالین

8 

و  95دانشجویان اینترن پزشکی  11/15/99  .12

دانشجویان مهمان از 

 شیراز،یزد،سمنان،کازرون،بوشهروبندرعباس

مرکز مهارتهای 

 بالینی سایت پردیس

آزمون صالحیت بالینی 

 کشوری

11 

 KFP  8آزمون  سالن آزمون آنالین دانشجویان رزیدنت اطفال 19/12/99  .18

 KFP  8آزمون  سالن آزمون آنالین دانشجویان رزیدنت اطفال 13/12/99  .19

 8  آزمون درون بخشی سالن آزمون آنالین رزیدنت اطفال 16/12/99  .51

مرکز مهارتهای  دانشجویان اینترن پزشکی 51/11/99  .51

 بالینی سایت پردیس

آزمون صالحیت بالینی 

 کشوری

11 

 
 
 



 
 
 
 



 89333خردادماه  یآزمون صالحیت های بالین

 

 



 

 



 

 
 



و آزمون درون بخشی  KFPنالین ، آصالحیت های بالینی  برگزاری آزمون 

 3 جهت دستیاران گروه اطفال به صورت آنالین
و آزمون درون بخشی جهت دستیاران گروه اطفال ، به صورت آنالین و همزمان  KFP برگزاری آزمون

 : با دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 صبح 31الی  2از ساعت  99تیرماه  KFP  339 آزمون

 صبح 31الی  2از ساعت  99تیرماه  KFP  345 آزمون

 صبح 34الی  31از ساعت  99تیرماه  41آزمون درون بخشی 3 

)مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی( و با همکاری مرکز آموزش  EDC توسط دانشکده پزشکی ،
درسالن آزمون های آنالین سایت پردیس باحضور دانشجویان رزیدنت  دانشگاهو دفاتر توسعه مجازی 

 .اطفال برگزار گردید

 



 

 

 



 3 درآموزش تحول طرح بسته
بازدید رئیس سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی کشور جناب آقای دکتر حیدرزاده از دستاورد ها و 

و بسته های طرح تحول  EDCفضای آموزشی معاونت آموزشی ، 

 در ابتدای شیوع کرونا 3 83/88/31ونوآوری در آموزش در تاریخ 
جناب آقای دکتر  سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورئیس ر

و بسته های طرح تحول ونوآوری  EDCحیدرزاده از دستاورد ها و فضای آموزشی معاونت آموزشی ،
 بازدید نمود. 35/33/92در آموزش در تاریخ 

برود؛  ه سمت رنکینگ دانشگاهیگفت3 اعتبار بخشی دانشگاه ها نباید ب 3ایشان در روند بازدید گفت
 هدف اعتبار بخشی، توسعه و رفع چالش ها است.

در جمع مدیران آموزش و اعضای هیئت علمی دانشگاه اظهار داشت3 هدف از اعتبار بخشی دانشگاه 
 .ها توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش و رفع چالش ها در حوزه های مختلف است

د ارزشیابی دانست. داشتن نگاه سلبی در آن روشی بسیار غلط است زیرا وی گفت3 اعتبار بخشی را نبای
 .پایه و اساس اعتبار بخشی توسعه است

وی در ادامه افزود3 چارت آموزشی کم ترین وزن را در اعتبار بخشی دانشگاه ها دارد. در اعتبار بخشی 
 .تمام هدف متمرکز بر سنجش کیفیت است تا کمیت

اتید و اضافه شدن رشته نانو فناوری پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد در وی با اشاره به جذب اس
ظرفیت برای جذب اساتید وجود دارد  4111 دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت3 در حال حاضر در کشور

که این منوط بر وجود امکانات و زیر ساخت های آموزشی هر دانشگاه و وجود هیئت علمی رشته های 
 .در خواست شده است

در ادامه بیان کرد3 انگیزه و اشتیاق اساتید و اعضای هیئت علمی علوم پایه و بالینی این دانشگاه در 
پژوهش و تحقیقات ستودنی است. با توجه به وجود زیر ساخت های آموزشی و پژوهشی و اعضای 

م این یهیئت علمی در رشته در خواست شده چون نانو فناوری پزشکی امید است با رای زنی ها بتوان
 .رشته را در این دانشگاه داشته باشیم



گفتنی است رئیس سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت بعد از این جلسه در جمع تعدادی از 
دانشجویان پزشکی دانشگاه حضور پیدا کرد و به بررسی مشکالت آنان در حیطه آموزش پرداخت. وی 

زئونوز، مرکز مهارت های بالینی دانشگاه، همچنین از آزمایشگاه های تحقیقات بیوشیمی، میکروب، 
ویی توسعه و فضای کمیته دانشج اتاق پراتیک دانشکده پرستاری و پیراپزشکی و فضای این دانشکده

 بازدید و فضای مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی )مدیریت و کارشناسان( EDCآموزش در 
ئولین بسته های طرح تحول و نوآوری در درپایان نیز به بررسی و ارائه گزارش توسط مس. نمودند

آموزش از گزارش عملکرد بسته های مذکور پرداختند . همچنین مدیر محترم مرکز مطالعات توسعه 

 .نیز پرداختند EDC سرکارخانم دکتر نجفی پور به ارائه گزارش عملکرد

 

 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 مرکز مدیر میرزازاده عظیم دکتر آقای جناب وبیناری بازدید

 دانشگاه EDC از دکترشوقی سرکارخانم و بهداشت وزارت مطالعات

 در ابتدای شیوع کرونا 3 99/84/8931تاریخ در

 از جهرم (EDC) پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز از مجازی صورت به که بازدید این در
 آموزش وتوسعه مطالعات مدیرمرکز میرزازاده عظیم دکتر آقای جناب ، شد انجام 31الی33ساعت

 گزارش و فعالیتها بررسی به وزارت EDC همکاران از شوقی دکتر سرکارخانم و بهداشت وزارت

 جهرم پزشکی علوم دردانشگاه EDC جایگاه و توسعه دفاتر و مرکز این اقدامات اهم و عملکرد
 و نقش درخصوص آموزشی محترم معاون روستازاده دکتر آقای جناب آن از پس.  پرداختند

 سرکارخانم ادامه در. نمودند ایراد سخنانی جهرم پزشکی علوم دانشگاه آموزش در EDC جایگاه

 در نوآوری و تحول های بسته و  EDC عملکرد درخصوص ،EDC محترم مدیر پور نجفی دکتر
 های دانشکده توسعه دفاتر. نمودند ارائه گزارش آموزشی معاونت درسطح دانشگاه، آموزش
 دانشجویی وکمیته پیمانیه ، مطهری آموزشی های بیمارستان ، پیراپزشکی و پرستاری پزشکی،

 دکتر آقای جناب سپس. گردید ارائه گزارش مذکور های کمیته مسئولین توسط آموزش توسعه
 و ها کاستی نمودن برطرف جهت سازنده و موثر راهکارهای ، قوت نقاط بیان به میرزازاده

 . پرداختند EDC ارتقای

 لیدرشیپ یک عنوان به بایستی توسعه مراکز که داشتند تاکید مهم نکته براین وزارت محترم مدیر
 وظایف رحش با مرتبط برامور نظارت ، مشاوره ارائه نقش و داشته فعالیت دانشگاه درسطح آموزشی

 باشند شتهدا حمایتی نقش بایست می آموزشی ای گروه کنار در نیز توسعه دفاتر بعالوه. دارند را
 ، مشورت نقش بالینی و پایه علوم آموزشی های گروه برای توسعه دفاتر و توسعه مرکز و

 .دارند رعهدهب را امور بیشتر مسئولیت و نمایند می ایفا را توانمندسازی و نظارت ، هدایت،کنترل

اعضای حاضر در جلسه فوق به شرح زیر می باشد 3 جناب آقای دکتر روستازاده)معاون محترم 
آموزشی(،جناب آقای دکترصلح جو)معاون محترم پژوهشی دانشگاه(،سرکارخانم دکتر نجفی 

جناب آقای کوثری )عضو محترم هیات علمی و مسئول بسته ارتقای  ، ( EDC پور)مدیر محترم
زیرساخت طرح تحول ونوآوری(،جناب آقای دکتر دهقانی)عضومحترم هیات علمی و مسئول 



دانشگاه( ،جناب آقای دکتر فاصله)رئیس محترم دانشکده پرستاری و مرکز آموزش مداوم 
پیراپزشکی( ، جناب آقای دکتر اسالمی اکبر)معاون محترم آموزشی دانشکده پرستاری و 
پیراپزشکی(،جناب آقای صدرنشین )دبیرمحترم کمیته دانشجویی توسعه آموزش(، سرکارخانم 

دانشکده پزشکی و بیمارستان  EDOدکتر عبیری )عضو محترم هیات علمی و مسئول

دانشکده پرستاری و  EDO پیمانیه(،سرکارخانم فروزان)عضو محترم هیات علمی و مسئول
پیراپزشکی( و سرکارخانم دکتر راسخ )مسئول محترم بیمارستان پیمانیه( و کارشناسان 

خاتمه 35.31سرکارخانم ها کرم زاده و احسانیان( حضور داشتند. جلسه درساعت) EDC محترم
 یافت.

 

 
 



 

 
و اعالم نتایج رتبه 8933طرح راد در اردیبهشت سال   مستندات تهیه و آمادگی -

 دانشگاه دربین مراکز غیر استانی 2و کسب رتبه  8933بندی آموزشی در آذرماه 

در بسته های طرح تحول ونوآوری و حوزه های عملکردی، دانشگاه های 

 3مرجع،دانشگاه های پیشتاز با رهیافت و همگرایی علوم



 
 

 
 



بسته های طرح و چالش ها و مشکالت و راهکارهای ارسال گزارش عملکرد  -

 0399، آبان و آذرماه آمایشی در مرداد1به کالن منطقه تحول و نوآوری در آموزش 

مرجعیت علمی در بحران کرونا در راستای تهیه و تدوین متعدد برگزاری جلسات -

 رسالت تمایز در دانشی های حوزه انتخاب برای گیری تصمیم ومزیت های رقابتی 

و ارسال نتایج به وزارت و تدوین کتاب  31در پاییز  در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 3 و توسعه راهبردی زرد در راستای مرجعیت علمی

 
 مرجعیت علمی صورتجلسه : فرم شماره

 ( 33سال در 9شماره) جلسه

 

 جهرمی پزشک علوم دانشگاه

 یآموزش معاونت

   26/19/99 تاریخ:

 /آ/د3900شماره اندیکاتور: 

دبیر جلسه : خانم دکتر نجفی  

 پور

ساعت شروع  04ساعت خاتمه : 

 :02 

دکتر : رئیس جلسه  EDCمکان جلسه:  01/19/99تاریخ جلسه : 

 نجفی پور

 نیغائب ---
 : جلسه

دکتر رعیت دوست ، دکتر نجفی پور ، دکتر مصلی نژاد،  :ها سرکارخانم و انیآقا جناب
 دکتر بادیه پیما، دکتر موسوی فرد

 : جلسه نیحاضر



با هدف هم اندیشی درخصوص بررسی کتاب قرمز ارسالی از وزارتخانه جهت تایید 33درسال سومین جلسه آینده نگاری و مرجعیت علمی 3  جلسه شرح -
در اتاق مدیریت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه با حضور اعضاء 82الی  84نهایی و ارسال موارد اصالحی به مرکز نصر از ساعت 

 تشکیل گردید. 

 اهداف جلسه 3 هدف هم اندیشی درخصوص بررسی کتاب قرمز ارسالی از وزارتخانه جهت تایید نهایی و ارسال موارد اصالحی به مرکز نصر 

دریافتی از واحد آمار موارد -لمی(طبق بحث و بررسی تمامی آیتم های مورد نظر ارسالی از معاونت پژوهشی)رزومه پژوهشی اساتید(،مرکز امور هیات علمی )درخصوص اعضای هیات ع -

دانشگاه مرتبط بودند، بررسی و مقرر گردید یکسری اطالعات دیگر نیز به آن اضافه  4و شماره 3)تعداد دانشجویان( و سایر اطالعات دریافتی از اساتیدی که به نوعی در فرم های شماره 

 گردد و فایل تکمیلی جهت وزارت هرچه سریعتر ارسال گردد.

سما کارخود را ر دبیر کمیته آینده نگاری و رمجعیت علمی نیز مقرر گردید که به صورت کامال شفاف از این پس دبیرمحترم کمیته سرکارخانم دکتر بادیه پیما درخصوص شرح وظایف -

 ارسال گردد. EDCشروع کرده و گزارشات مربوطه به معاونت آموزشی و 

  

تشکیل کارگروه شفاف سازی فرایندهای آموزشی معاونت آموزشی و - 

 برگزاری جلسات درخصوص بررسی سنجه های شفاف سازی

  



 

  

  
  



 8933تدوین و به روز رسانی برنامه استراتژیک معاونت آموزشی در آذرماه - 

و ارسال به ریاست جهت تدوین برنامه و برگزاری جلسات دراین خصوص 

 دانشگاهاستراتژیک 

 

بارگذاری ماهانه مستندات بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش در سامانه  

 3در بحران کرونا پایش برنامه عملیاتی وزارت 

 

 



 
 

 یپژوه دانش/   درآموزش پژوهش کمیته
بصورت  باتوجه به شیوع کرونا 99-99در سال آموزش در پژوهش جلسه1 برگزاری-

 حضوری 

داور در ابتدای شیوع کرونا جهت تسریع در روند 3تحقیقاتی توسط بررسی طرح های -

 بصورت غیر حضوری بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی

  یتحقیقات های طرح کارشناسان توسط مذکور جلساتدر تحقیقاتی طرح 9 شدن مطرح -

 طرح تحقیقاتی در شورای پژوهش درآموزش از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 1 تصویب-

: پس از نیازسنجی از کلیه گروه 99تهیه لیست اولویت های پژوهش در آموزش درسال-

 های آموزشی دانشگاه ، اعم از علوم پایه،بالین و پرستاری و پیراپزشکی

: شامل گزارش عملکرد فعالیتهای انجام  0399تهیه گاهنامه پژوهش در آموزش در سال-

 تا کنون 0392شده در این کمیته از سال



شی و   - سه هم اندی ستای  تعامل و برگزاری جل تعریف و اجرای دوره کوتاه مدت تبادل نظر در را

سنجی و تعیین اولویت های پژوهش     و پژوهش در آموزش صوص نتایج نیاز  صمیم گیری در خ ت

 0399در دیماهدر آموزش 

 

 



 دانش پژوهی آموزشی 

 برگزاری جلسات وبینار دانش پژوهی از طرف وزارت -

نفر از اساتید متقاضی ارتقاء دانش پژوهی آموزشی و محاسبه امتیازات آنان طبق آیین  5بررسی پرونده  -

نامه داخلی دانشگاهی و آیین نامه کشوری مطابق با معیار شش گانه گالسیک و تعامل بین دانشگاهی 

 در سطح کالن منطقه با نظر هیات ممیزه شیراز 

 نفر فراخوان هیات علمی  5قاضی تبدیل وضعیت و نفر از اساتید مت 2بررسی پرونده  -

و بارگذاری اطالعات و مستندات مربوط به هر کمیته جهت اعتباربخشی دوره  EDCبررسی سایت  -

  EDCپزشکی عمومی و اعتباربخشی 

جلسه کمیته دانش پژوهی آموزشی در خصوص محاسبه روند امتیازات دانش پژوهی طبق شیوه نامه  -

آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی براساس معیار گالسیک  4ماده  1ی دانش پژوهی بند ارزشیابی فعالیتها

نفر از اساتید  2برگزارگردید . و پرونده  EDCبا حضور اعضای کمیته در دفتر مدیریت   44/7/99در تاریخ 

اخلی نامه دجناب آقای دکتر دهقانی ، دکتر سبحانیان ، خانم سنایی و دکتر مصلی نژاد  براساس آیین 

مورد بررسی قرار گرفت و امتیازات جهت کمتیه ارتقاء  5دانشگاهی و آیین نامه ارتقاء کشوری و کالن منطقه 

 ارسال گردید.

 

 

 99و  99ارتقاء اساتید در سالهای 
 های بررسی شده جهت ارتقاءتعداد پرونده ارتقاء اساتید از مرتبه استادیاری به دانشیاری سال ردیف

 5 متقاضی ارتقاء )دکتر روستازاده،دکتر مصلی نژاد، دکتر رحمانیان، دکتر کاووسی(   92 3

 5 متقاضی ارتقاء )دکتر مصلی نژاد، دکتر روستازاده، دکتر سبحانیان، دکتر دهقانی، خانم سنایی( 99 4

 متقاضی تبدیل وضعیت 99 3
 فراخوان جذب هیات علمی

2 
5 



 با نظر هیات ممیزه شیراز 3منطقه فرم دانش پژوهی در سطح  کالن 

 

 تبصره/ بند

  نام و نام خانوادگي : گروه :

    :                                                   تاريخ تصويب :دانشكده 

 موارد
امتیاز 

 مصوب

     كيفلوشیپ يادگیري الكترونی«/ فلوشیپ آموزش پزشكي»دوره يكماهه توانمندي سازي اساتید   7-1

6-1 

 الف

تدوين استانداردها وبرنامه هاي آموزشي كشوري در دوره هاي آموزشي مختلف با تايید دبیرخانه 

 ذيربط معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

براي  امتیاز 11 تا سقف

 هر نفر در زمان ارتفاء

به ازاي هر  امتیاز 1/1

 برنامه يا رشته تحصیلي

دبیرخانه با تايید 

 مربوطه

     طراحي و پیاده سازي برنامه آموزشي رشته تحصیلي    1

     بازنگري برنامه آموزشي رشته تحصیلي 2

     تدوين استانداردهاي يك رشته تحصیلي  3

     برنامه ريزي راهبردي يك رشته تحصیلي  4

     طراحي برنامه تحول و نوسازي نظام آموزش علوم پزشكي كشور  1

     طراحي برنامه  هاي ملي به منظور ارتقاء جايگاه اخالق و معنويت در علوم پزشكي  6

6-1 

 ب

 پیاده سازي روش هاي نوين آموزشي در برنامه ريزي ، اجرا و ارزيابي فعالیت هاي آموزشي 

 امتیاز 22تا سقف 

   

 ارائه و پیاده سازي  1-6-1

     طرح دوره 

     طرح درس 

     طراحي، بازنگري و اجراي طرح دوره هاي جديد   2-6-1

     طراحي و اجراي برنامه آموزشي يك رشته جديد يا مقطع جديد در سطح دانشگاه 3-6-1

     بازنگري برنامه آموزشي يك رشته تحصیلي در سطح دانشگاه  4-6-1



 اجراي روش هاي نوين آموزشي 1-6-1

     اجراي روش جديد تدريس 

تولید و به كار گیري مواد آموزشي ) فیلم، 

محتواي الكترونیك، خودآموز، مولتي مديا، 

دستورالعمل عملكرد بالیني، راهنماي 

 مطالعه، آموزش از راه دور، ....(

    

6-6-1 
طراحي و پیاده سازي روش هاي نوين ارزيابي  فراگیران، 

 اعضاي هیأت علمي و دوره هاي آموزش

كارگیري روش ها و ابزار هاي تهیه و به 

نوين ارزيابي فراگیران )شامل الگ بوك ، 

 Dops ،Mini پورت فولیو، آسكي ،

CEX ،Cbd  ،360 ثبت الكترونیكي،

 اعمال جراحي و ...(

    

     ارزشیابي و ارتقاي كیفیت آزمون ها 

طراحي و اجراي روش هاي نوين 

 ارزشیابي استاد

    

 برنامه ريزي براي ارتقاءكیفیتارزشیابي و 

دوره ها ، گروه ها ، مراكز و موسسات 

)ارزيابي دروني ، برنامه راهبردي، ارزيابي 

 بیروني ، ارتقاء شیوه مشاوره دانشجويان و.(

    

 

 



 

 و طرح درس3 درسی ریزی برنامه کمیته  
مکاتبات اداری در خصوص ارسال تدوین طرح درسهای گروههای بالینی و علوم پایه و پرستاری به مرکز  

 مطالعات و توسعه جهت ارتقاء واعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی 

و بارگذاری اطالعات و مستندات مربوط به هر کمیته جهت اعتباربخشی دوره پزشکی  EDCبررسی سایت  

  EDCبخشی عمومی و اعتبار

 

 

 
 
 
 

 ردیف سال تعداد طرح درس
12 3392 3 

91 3399 4 



 توسعه مرکز در دانشجویی کمیته  

کمیته آموزش همتایان )ساب کمیته دانشجویی برگزاری جلسات وبیناری  -

 باتوجه به شیوع کرونا 8933در سال (توسعه آموزش 

زش توسعه آمو برگزاری کارگاه های دانشجویی با همکاری کمیته دانشجویی - 

 و دفتراستعدادهای درخشان

برگزاری جلسه مدیریت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی با دبیر کمیته  -

  8933دانشجویی توسعه آموزش در دی ماه

 

 



 
   

   

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 



 8933دیماه "آشنایی دانشجویان با جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی  "وبینار

 

 



 
 8933دی ماه "دانشجویان با علوم پایهآشنایی  "وبینار 

 



 8933آذرماه "آموزش همتایان شامل چه طیفی می باشد و آشنایی با مرکزآموزش همتایان"وبینار 

 

 

 



 8933وبینار تحلیل کیفیت آموزش غیرحضوری در ترمی که گذشت در آبان ماه

 

 
 8933آذرماه " چگونگی تهیه یک پاورپوینت استاندارد"کارگاه آموزشی 

 



 
 8933آذرماه ")مقدماتی( Mendeley "کارگاه آموزشی 

 



 
معرفی کتابخانه دیجیتال و روش های سرچ موضوع در پایگاه اطالعاتی "کارگاه آموزشی 

 8933دی ماه  "اسکوپوس 

 

 



 
 8933دی ماه   "طراحی پرایمر"کارگاه آموزشی 

 



 
 8933دی ماه  "دیجیتال معرفی کتابخانه  "کارگاه آموزشی 

 



 

 دانشجویان علوم پزشکی 3 علمی المپیاد

المپیاد سراسری در دانشگاه  دوازدهمینبرگزاری آزمون انتخابی و غربالگری - 

حیطه جهت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشجویان  6علوم پزشکی در 

آموزش  مرکز مطالعات وتوسعه با همکاری 8933مردادماه  دانشگاه آزاد در 

ا بآموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  و مدیر کل امور  کمیته المپیاد، پزشکی 

و دانشجویان مهمان از سایر شهرهای پیراپزشکی ،حضور دانشجویان پزشکی 

 3  ت کلیه پروتکل های بهداشتیبا رعای کشور

مردادماه،  37آزمون مرحله غربالگری دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، روز جمعه،  

در شش حیطه شامل استدالل بالینی و آموزش پزشکی،  متقاضی، 21همسو با سراسر کشور و با شرکت 

مت یریت نظام سالتفکر علمی در علوم پایه، کار آفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم، مد

 .برگزار شد و مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سالمت

شیراز،  در این آزمون عالوه بر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، متقاضیانی از دانشگاههای علوم پزشکی 

 .به صورت میهمان نیز شرکت نمودند الر، تهران، یزد، کرمان و دانشگاه آزاد اسالمی

پروتکل های بهداشتی بر اساس دستورالعمل های ابالغی از سوی وزارت متبوع در مراحل مختلف انجام تمامی �� 
نمایندگان بهداشتی از محل برگزاری آزمون المپیاد دانشجویان دانشگاه علوم  این آزمون رعایت گردید و ناظران و

 نظارت داشتند. 39-پزشکی جهرم بازدید و بر بررسی روند اجرای پروتکل های بهداشتی کووید



ات وتوسعه زیر نظر مستقیم مرکز مطالع شایان ذکر است کمیته المپیادعلمی از اولین سال شروع به فعالیت تاکنون، 
 ( فعالیتهای خود را انجام داده است .EDCآموزش پزشکی )

 

  

  



  
  

ایجاد  و المپیاد توسط اساتید دانشگاهدوازدهیمن  برگزاری کالسهای آمادگی ویژه- 

ز ا شرایط مناسب جهت حضور دانشجویان در سایر دانشگاه های کالن منطقه آمایشی

توسط کمیته المپیاد مرکز مطالعات و توسعه آموزش  8933لغایت دیماه 8931سال

به  و این کالسها که به همت کمیته المپیاد مرکز مطالعات و توسعه 3پزشکی 

منظور کسب آمادگی بیشتر دانشجویان جهت شرکت در مرحله دوم المپیاد 

 :برگزار گردیداساتید محترم دانشگاه  و توسط های زیربرگزار شد در حیطه 

 مسئول کمیته استعداد و جناب آقای محمدعارف باقرزاده جناب آقای پژمان حامدی :

 لمی در علوم پایهحیطه تفکر عدر 49دانشجوی پزشکی ورودی درخشان و 

 مدیر نجفی پور:  صدیقهسرکارخانم دکترEDC حیطه آموزش پزشکیدانشگاه در 

 حیطه مسئول کمیته دوازدهمین المپیاد علمی در:فرد جناب آقای دکتر موسوی

 کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

  کوهپیما: حیطه مدیریت نظام سالمتوحیدجناب آقای دکتر 

  حیطه فلسفه پزشکیآقای تفویضیجناب مصلی نژاد و لیلی سرکارخانم دکتر : 



 جناب آقای دکتر رحیم رئوفی : درحیطه استدالل بالینی 

 ونفر ازدانشجویان برگزیده دانشگاه علوم پزشکی جهرم به مرحله گروهی 3راهیابی  

و شرکت در آزمون مرحله  المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشوری دوازدهمین

 3 8933گروهی و کشوری در دی ماه

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم به مرحله گروهی یازدهمین المپیاد کشوری 5
 دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور راه یافتند.

در حیطه استدالل بالینی، حسام محیط گندمانی  94محمد حیدرنژاد دانشجوی پزشکی ورودی 
در حیطه 92و مریم معصومی دانشجوی کارشناسی اتاق عمل ورودی 97دانشجوی پزشکی ورودی 

درحیطه 95وحید رجب پور دانشجوی پزشکی ورودی کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم، 
 طه مدیریت نظام سالمت درحی95فلسفه پزشکی و محمد جمشیدی دانشجوی پزشکی ورودی 

پس از کسب موفقیت در آزمون غربالگری به مرحله گروهی یازدهمین المپیاد کشوری دانشگاه 

 .های علوم پزشکی سراسر کشور راه یافتند
در آزمون مرحله گروهی دوازدهمین المپیاد  3399شایان ذکراست دانشجویان مذکور در دی ماه 

 گروهی مشخص نگردیده است.شرکت نمودند که هنوز نتایج مرحله 

 3392انجام تقدیر از دانشجویان برگزیده درون دانشگاهی و اساتید همکار در سال -

شروع ثبت نامه سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی از ابتدای بهمن 

 حیطه 3 6در  8933ماه

انجام اطالع رسانی سراسری در گروه های دانشجویی و بیمارستان های آموزشی بصورت  -
 غیرحضوری 

 3399در بهمن ماه م الکترونیک از دانشجویانثبت ناانجام   -

 

 

 



 3 درخشان استعداد
استعداد درخشان و کمیته دانشجویی توسعه  اندانشجوی معرفی و شرکت-

ک الکرتونیشرکت در مدرسه تابستانه دانشگاه جهت  EDCآموزش از طرف

  8933در مهرماهشیراز 

از  دانشجویان استعداد درخشان از رشته های مختلف به  نفر1 معرفی-

مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از تسهیالت ادامه تحصیل استعداد 

دانشگاه  EDC(از طرف درخشان ) سهمیه ورود با آزمون و بدون آزمون 

 8933شهریور ماهدر

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم جهت استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان  2

در آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد از طرف کمیته استعداد درخشان دانشگاه به سازمان 

محدثه مصلی نژاد دانشجوی رشته بهداشت و سررکارخانم فاطمه سنجش معرفی گردیدند. خانم 

اره بهخانم جهت استفاده از سهمیه بدون آزمون و سرکار دانشجوی اتاق عمل کهن فتح آبادی

رازقی کارشناس علوم آزمایشگاهی،جناب آقای محمد دالئی میالن و جناب آقای علی رازقی 

سلیمه حسنی،فاطمه گودرزی،مارال قدسی  اتاق عمل، سرکارخانم هاکارشناس دودمانی 

آزمون از طرف کمیته استعداد  بافاده از سهمیه جهت استو هوشبری اتاق عمل  کارشناسان

 درخشان به سازمان سنجش معرفی شدند. 

 دفتر در 98ماه آبان در درخشان استعدادهای کمیسیون جلسات برگزاری- 

 تصویب و کمیسیون اعضای و معاونین حضور با دانشگاه محترم ریاست

  دانشجویان ویژه رفاهی و فرهنگی و ،پژوهشی آموزشی تسهیالت



 حجم همچون تسهیالتی: شدن اجرایی جهت محترم معاونین همکاری- 

 التتسهی از بها،استفاده نیم و رایگان تغذیه رایگان، باالتر،استخر اینترنت

 1599-1598در سال برگزیده دانشجویان از ،تقدیر کتابخانه

 11درصد،1تقدیر از دانشجویان برگزیده استعدادهای درخشان،رتبه های برتر )

درصد ( و دانشجویان برگزیده آزمون های جامع پیش کارورزی و علوم پایه در 

 1599سال

 دانشجویان ویژه 89333از نیمه دوم سال آموزشی های کارگاه برگزاری  

 مهارتهای مرکز و آموزش توسعه دانشجویی کمیته-درخشان استعدادهای

  بالینی

 3 التربا مقاطع به تحصیل ادامه تسهیالت از استفاده جهت دانشجویان معرفی-  

 آزمون جهت نفر1 و1598سال دستیاری آزمون جهت نفر6 دستیاری

 99دستیاری

   

سه  از اختصاص تسهیالت جدید جهت دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

 تاکنون8931ماهه دوم سال

تسهیالت رفاهی  92و97سالبا توجه به مصوبه کمیسیون استعدادهای درخشان دانشگاه در 

جدیدی جهت دانشجویان استعداد درخشان اختصاص یافت. این تسهیالت که از اردیبهشت ماه 

اینترنت اضافه بر سهمیه عادی، ارائه غذا به صورت  2Gسال جاری اجرایی شد شامل اختصاص 

نیم بها، پرداخت هزینه اردو ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان، گرفتن کتاب بیشتر از 

 بود.فرهنگی -کتابخانه و خوابگاه مناسب مطابق با مقررات معاونت دانشجویی

 

 



حضور مسئول دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در -

 "پزشک پژوهشگر"کارگاه

 "پزشک پژوهشگر"مسئول دفتراستعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در کارگاه

درسالن والیت برگزار گردید حضور داشتند. دراین جلسه  33الی 2ازساعت3392که در بهمن ماه 
که تمامی مسئولین استعدادهای درخشان و مسئولین کمیته تحقیقات دانشجویی کالن منطقه 

کشوری حضور داشتند ، جناب آقای دکتر حیدرزاده ریاست محترم سازمان سنجش به عنوان 5
 . وهشگر و رفع ابهامات آن پرداختندمدرس حضور داشته و به بیان آئین نامه پزشک پژ

 

 پزشکی آموزش همایش و مطهری شهید جشنواره  
 آموزش همایش و بیست ودومین یکمین و بیست به مقاله ارسال و رسانی اطالع -

 در بحران کرونا پزشکی

 رهجشنوا و چهاردهمین  سیزدهیمن به دانشگاهی درون برتر اموزشی فرایند 9ارسال  -

  مطهری شهید آموزشی

 همایش آموزش پزشکی بصورت کامال غیر حضوری در بحران کرونا برگزاری -

 0399در سال دانشگاه مطهری شهید جشنواره کمیته اعضای تعیین  -

 0399در سال آموزشی های فرایند تدوین جهت اساتید به مشاوره ارایه -

 اساتید با جلسات آموزشی،برگزاری فرایندهای ارسال خصوص در مکاتبات انجام -

 اهیدانشگ درون برگزیده فرایندهای انتخاب و آموزشی فرایندهای عالقمند،امتیازدهی

 

در همایش آموزش پزشکی و جشنواره  جهرم شرکت دانشگاه علوم پزشکی-

بصورت مجازی و مشترک  و برپایی غرفه عملکرد های آموزشی یشهید مطهر

 8933تیرماهدر  کشوری3با قطب 



شهید  جشنواره سیزدهمینمرکز مطالعات و توسعه همانند سالهای پیش اقدام به برپایی غرفه در 
باتوجه به بحران کرونا با مدیریت سرکارخانم دکتر نجفی پور نمود که  3399سالدر  یمطهر

ارائه عملکرد و محصوالت برگزار گردید و به  5کلیه دانشگاههای کالن منطقه بصورت مشترک با
  .آموزشی دانشگاه پرداختند 

 3 همایش آموزش پزشکی انتخاب تجربه موفق جهرم در بیست و یکمین-

  جشنواره شهید مطهری که در  سیزدهمینهمایش آموزش پزشکی و  در بیست و یکمین
 آموزشیتجربه برگزار شد، و بصورت کامال مجازی باتوجه به بحران کرونا  3399تیرماه 

 بیمار اب زودرس تماس برنامه تاثیر بررسی"باعنوان دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

یط مح نسبت به پایه مقطع علوم پزشکی درک و تجربه دانشجویان بر

 صدیقهخانم دکتر که از طرف "دانشگاه علوم پزشکی جهرم بیمارستان

تجربه به عنوان دانشگاه  EDCو مدیر عضو هیات علمی دانشگاه  نجفی پور

 .شد و ارائه انتخاب موفق

 



جلسات پس از برگزاری 3397شایان ذکراست فرایندهای برگزیده درون دانشگاه در آذرماه 

و درسایت و انتخاب به عنوان فرایندهای برگزیده  EDCدرون دانشگاهی توسط

همچنین مقاالت متعددی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم همایش بارگذاری گردید.
 گردید.پرشکی جهرم در کنگره ارائه 

برگزاری وبینار آشنایی با روند برگزاری و "شرکت در جلسه وبیناری با عنوان 

نحوه داوری جشنواره اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند آتا دانشجویان علوم 

  " اجتماعیپزشکی در تحقق پاسخگویی 
اشتراک گذاری تجربه های  "برگزاری وبینار آشنایی با روند برگزاری و نحوه داوری جشنواره 

 12/12/3399در تاریخ  " ارزشمند )آتا( دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی
کمیته استعدادهای دانشگاه، دبیر EDCحضور مدیر  بابصورت مجازی  33الی 33از ساعت 

 برگزار گردید. EDCدرخشان و دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش در

 
 
 
 
 



 3 پزشکی آموزش وتوسعه مطالعات مرکز خبری علمی نشریه 
 کیپزش آموزش وتوسعه مطالعات مرکزسوم  ماهه سه خبری علمی نشریه مطالب نمودن آماده -

 3399سوم سال و سه ماهه اول الی 92سالدر  مرکز این اقدامات و اخبار کلیه شامل

 

 3کشوری توسعه و مطالعات مرکز یها پروژه اجرای 

 وزارت  EDC از ارسالی استاداردهای بر مبتنی اموزش کیفیت ارزشیابی ارسال  -

 در بحران کرونا کشوریEDC مدیران ماهانه وبینارهای در مشارکت  -

 آموزش همایش دومین و بیست علمی کمیتهجلسات غیر حضوری  در مشارکت  -

 در بحران کرونا علمی کمیته عضو عنوان به پزشکی

 8944و 8941در سال پزشکی آموزش همایش کنگره مقاالت داوری -

 بیست ودوم آموزش پزشکی همایش در اجرایی همکاری  -

 شوریک پروژه درمدیر مرکز مطالعات وتوسعه سرکارخانم دکتر نجفی پور  مشارکت -

 قاتیتحقی طرح اعضای از یکی عنوان به توسعه مراکز وظایف شرح تدوین عنوان به

 8944در سال کشوری

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه سرکارخانم دکتر نجفی پور با مسئوالن  مصاحبه -

کشوری در راستای تدوین شرح وظایف به عنوان 5دانشگاهی و کالن منطقه 

 5نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت در کالن منطقه 

 

 

 

 

 
 



بارگذاری اطالعات و به روز رسانی اخبار و اطالعات سایت 

توسط   8933لغایت بهمن ماه 8931بهمن ماهمرکز توسعه از 
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