
 
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی

 آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه

 

 

 

 

عملکرد مرکز گزارش ای از خالصه

 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 98سال  سه ماهه دومدر
 

 

 

 

 

 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 89تابستان 

 

 



 
 

 اخبار دانشجویی

89برگزاری سومین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی و مهارت آموزی ویژه دستیاران اطفال ورودی   

، توسط مرکز ۸۹سومین دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی و مهارت آموزی ویژه دستیاران اطفال ورودي 
( و با همکاری اساتید گروه های بالینی )اطفال، EDCمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکي)

جراحي،داخلي، زنان، چشم پزشکي ( و گروه هاي علوم پايه درمحل سالن کنفرانس ديالیز بیمارستان 
 شد.شهریور ماه برگزاری  ۰۱الی۰۱و البراتوار زبان ( از تاریخ  EDCاستادمطهري و سايت پرديس )

 

 

 



 

 

 استعداد درخشان

 شیراز با عنوان دانشجو و طرح تحولمعرفی دانشجوان استعداد درخشان جهت شرکت در مدرسه تابستانه -

در محل مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه  12/5/۸۹لغایت  1۰/5/۸۹در این مدرسه تابستانی که در تاریخ 

نفر از دانشجویان استعداد درخشان و کمیته دانشجویی توسعه  ۰1شود، علوم پزشکی شیراز برگزار می

 ه دانشگاه علوم پزشکی شیراز معرفی شدند.در آموزش به نمایندگی از طرف این دانشگاه ب

 

نفر از  دانشجویان استعداد درخشان به مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از تسهیالت ادامه تحصیل استعداد  3معرفی -

 ) سهمیه ورود با آزمون و بدون آزمون (درخشان

تعدادهای درخشان سه نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم جهت استفاده از سهمیه اس

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

سنجش معرفی گرديدند. خانم صدیقه محمدی کارشناس علوم آزمایشگاه، خانم هاله اکبری کارشناس 

طرف کمیته  پرستاری و علی قانعی خو کارشناس اتاق عمل جهت استفاده از سهمیه بدون آزمون از

استعداد درخشان به سازمان سنجش معرفی شدند. شايان ذکر است اعالم اسامي از طريق دانشگاه 

گیرد و دانشجويان استعدادهاي درخشان متناسب به سازمان سنجش در مردادماه هر سال صورت مي

 استفاده نمايند.توانند از سهیمه ورود با آزمون و بدون آزمون با شرايط تحصیلي و امتیازات خود مي

 

 علمی المپیاد

 

 کسب مدال طال و لوح افتخار المپیاد علمی توسط دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جهرم- 

مرداد ماه و در محل  ۰۹مرداد لغایت  ۰1در این المپیاد علمی که مرحله نهایی یازدهمین دوره آن از تاریخ 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم موفق به دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، دو تن از 

 کسب مدال طال و دریافت لوح افتخار شدند

در حیطه تفکرعلمی در علوم پایه پس از  ۸5دانشجوی پزشکی ورودی  آقای محمد عارف باقرزاده

به مرحله کشوري راه يافت و در مرحله انفرادي  ۸۹پشت سر گذاشتن آزمون غربالگری در فروردین ماه 

ون کشوري یازدهمین المپیاد علمي دانشجويان علوم پزشکي سراسر کشور مدال طالی اين المپیاد آزم

پس از موفقیت  ۸1دانشجوی پزشکی ورودی  حسام محیط گندمانیآقای را از آن خود کرد. همچنین 

لوح  در آزمون غربالگری و راهیابی به مرحله کشوري، در مرحله انفرادي آزمون کشوري موفق به دریافت

 افتخار در حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم شد.

 

 



 

 
 

 

جهت آمادگی دانشجویان برای شرکت در المپیاد از طرف کمیته المپیاد مرکز مطالعات و همچنین 
ری جناب آقای حامدی مسئول کمیته استعداد درخشان دانشگاه و کارشناس یتوسعه که با پیگ

 ، اساتید زیر در این زمینه همکاری نمودند:برگزار شد سرکار خانم کرم زاده مربوطه

 اساتید همکار کمیته یازدهمین المپیاد علمی:

 سرکارخانم صدیقه نجفی پور/ سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد: حیطه آموزش پزشکی-

 جناب آقاي دکتر وحید کوهپیما: حیطه مدیریت نظام سالمت-

پژمان حامدی/ جناب آقای دکتر دانش جوشقانی/ جناب آقای دکترمحسن علیپور: حیطه جناب آقای -
 تفکر علمی در علوم پایه

در بستر دانشگاههای هزاره  جناب آقای دکتر ابراهیم موسوی فرد: حیطه کارآفرینی-
                                           سوم

 Health and Medicalخانم دکتر لیلی مصلی نژاد/جناب آقای منصور تفویضی: حیطه  سرکار-
Humanities )فلسفه(  

 خانم دکتر سلماآهی: حیطه استدالل بالینی سرکار-

 

 

 



 

 کارگاههای توانمندسازی اساتید

مرکز با توجه به تاکید وزارتخانه مبنی برضرورت شرکت اساتید جدید الورود در دوره توانمندسازی، 

ساعته توانمندسازی اساتید با همکاری اساتید  ۸9مطالعات و توسعه آموزش اقدام به برگزاری دوره 

شود مباحثی چون برنامه ريزي علوم پایه و بالینی نموده است. این دوره که در قالب کارگاه برگزار می

دانش پژوهي/ آموزشي/ طراحي جلسه کالسي/ روش هاي تدريس/ روش هاي ارزيابي از فراگیر/ 

 ۱۱/1/۸۹قوانین و مقررات دانشگاهي/ آئین نامه ارتقا با تاکید بر نقش هاي اعضاي هیئت علمي از تاریخ 

در  5باشد و همچنین امكان شركت اساتید عالقمند ساير دانشگاه هاي كالن منطقهدر حال اجرا می

 اين دوره آموزشي بصورت حضوري و مجازي مهیا مي باشد.

 ساعته مهارت آموزی 69دوره کارگاهی  اولینبرنامه 
 89مرتبه در تابستان  علوم پایه / متقاضی ارتقاء  ویژه اساتید جدید الورود 

 

 

 

 ردیف

 

 موضوع

 

 تاریخ

 

مدت 

 زمان

 

 مدرسین

 

تعداد 

شرکت 

 کنندگان

 

 برگزار شده 

 
1 

 
آشنایی با آئین نامه ارتقاء  -

: چگونگی کسب امتیاز 
 پژوهشی  از فعالیت های

 
2/4/89 

 
22-8 

 
 آقای دکتر عابدی

 
 نفر 29

 

√ 

 
 
2 

 

 PBLترینینگ روش 

 شامل : 

 
سناریو نویسی جهت  -

 PBLکالس 

 ویژگی های یک سناریو  -

 
 
 
3/4/89 

 
 
 
22-8 

 
 

 خانم نجفی پور 

 
 
 

 نفر 21

 
 

√ 

 
 
3 

 
نقش استاد در کالس   -

  PBLدرس به روش 

چالش ها و راهکارها و  -
شیوه های برگزاری 

PBL در کالسهای بزرگ 

 
4/4/89 

 
22-8 

 
 خانم نجفی پور

 
 

 نفر 21

 

√ 

 
 
4 

 
چگونه کالسهای بزرگ   -

را به روش تیمی اداره 

 (TBLکنیم ؟ )

 
 
8/4/89 
 
 

 
 
22-8 

 
 

 خانم نجفی پور

 
 نفر 9

 

√ 

چگونه از توانمندی  - 5
دانشجویان اطمینان 
حاصل کنیم ؟ )هرم 

تناسب ارزشیابی و -میلر

 
 
 

22/4/89 

 
 
 

23-8 

 
 
 

 خانم نجفی پور

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 سنجش توانمندی( /

 سطوح مختلف یادگیری
ارزیابی توانمندی  -

دانشجو در محیط شبیه 
سازی شده) ویژگی یک 

 آسکی روا و پایا(
تحلیل فیلم یک جلسه  -

 آزمون آسکی 
 

 
 
 
 
 
 

 

 √ نفر 11
 

چگونه سواالت استاندارد  - 6
کتبی را طراحی نمائیم؟) 

 تشریحی(-تستی
چگونه دانشجویان بالینی  -

 را ارزیابی نمائیم؟ 

LogBooK و  

Portfolio 
-  

 
 

22/4/89 

 
 
22-8 

 
 

خانم دکتر مصلی 
 نژاد

 
 
 

 نفر 22

 
 
 

√ 

ارزیابی توانمندی  - 7
دانشجو در محیط بالینی 

(/ Dops Mini-Cex) 
 

 مفهوم بازخورد چیست؟ -
 ضرورت ارائه بازخورد -

 دانشجویان به 
 

21/4/89 23-8  
 خانم نجفی پور 

 
 
 نفر 9

 
 

√ 

 
 
9 

 
ویژگی یک محتوای  -

الکترونیکی جهت 
 آموزش های مجازی

 
آشنایی با نرم افزار های  -

 تولید محتوای سریع :

 
21/4/89 

 
22-8 

 
خانم دکتر مصلی 

 نژاد 

 
 

 نفر 23

 
 

√ 

آشنایی با آئین نامه های  - 8
 اداره خدمات آموزشی 

 
آشنایی با آئین نامه استاد  -

 مشاور
 

اداره خدمات  22-8 23/4/89
آموزشی و 
تحصیالت 

 تکمیلی
 

خانم دکتر آتش 
 پور 

اقای دکتر روستا 
 زاده

 آقای دکتر شریفی 
آقای 

 عبدی

  

معرفی جشنواره شهید  - 11
مطهری و همایش 
آموزش پزشکی / 

جشنواره تعالی آموزش 
 پزشکی

 خانم نجفی پور 22-8 24/4/89
 
 
 

 خانم نجفی پور

  



 
 

طرحهای پژوهش در  -
آموزش شامل چه 

 طرحهایی است؟
 

چگونه یک طرح  -
نوآورانه در آموزش 

 بنویسیم ؟
-  

 

 
 

 خانم نجفی پور
خانم دکتر مصلی 

 نژاد

برگزاری سمینار دانش  - 21
پژوهی  بصورت مجازی 
توسط  مرکز مطالعات و 

 توسعه وزارت
-  

25/4/89 13-
31/9 

اساتید مرکز 
مطالعات و 

 توسعه وزارت
 

مکان: سالن 
تائتر آمفی 

 دانشگاه
 

  

آشنایی با ارزیابی برنامه  - 21
دوره پزشکی عمومی: با 

تاکید بر استاندارد های 
اعتباربخشی  )سومین 
 کارگاه اعتبار بخشی( 

خانم دکتر مصلی  22-8 33/4/89
 نژاد 

 خانم نجفی پور

  

 

 تکلیف پایان دوره:
 (EDC) همراه با ارائه مشاوره از طرف 

 
در آموزش یا طرح نوآورانه طراحی یک طرح پژوهش 

 توسط مشارکت کنندگان
 

 یکماه پس از پایان دوره مهلت ارسال :
 

 انجام تکلیف پایان دوره شرط الزم جهت دریافت گواهی پایان دوره:
 

  

 

 اسامی مدرسین کارگاه های این دوره : 

دانشااجوی دکتاارای آمااوزش پزشااکی( / خااانم دکتاار مصاالی نااژاد         -عضااو هیئاات علماای    -EDCخااانم نجفاای پااور )ماادیر   

دکتاارای آمااوزش مجااازی( / آقااای دکتاار عاباادی )دکتاارای فیزیولااوحی( / خااانم دکتاار حااق بااین )رئاایس       -)ماادیر واحااد مجااازی 

ی تخصااار جراحااای( / اقاااای دکتااار روساااتا زاده ) معااااون آموزشااای دانشاااگاه( / آقاااای دکتااار رئاااوف    -دانشاااکده پزشاااکی

)تخصاااار بیماریهااااای عفااااونی( / آقااااای دکتاااار صاااانیک )تخصاااار بیهوشاااای( / آقااااای دکتاااار مفضاااال )دکتاااارای علااااوم    

آزمایشااگاهی( / آقااای حاماادی )دکتاارای علااوم آزمایشااگاهی( /  اقااای دکتاار عباادلی )دکتااری ایمناای شناساای( / اقااای         

معااااون  -رای پرساااتاریرئااایس دانشاااکده پرساااتاری( / اقاااای دکتااار اساااالمی ) دکتااا     -دکترفاصاااله ) دکتااارای پرساااتاری 

آموزشاای دانشااکده پرسااتاری( / اقااای دکتاار دهقااانی )دکتااری آمااوزش پرسااتاری(/ خااانم آزمااوده )کارشااناس کتابااداری(         

/ خااانم دکتاار زاهاادی )دکتااری امااار زیسااتی(/ اقااای دکتاار شااکوهی )دکتااری  میکااروب شناساای(/ اقااای عباادی )فااوق           

فی )دکتااری آمااوزش بهداشاات(/ خااانم دکتاار اتااش پااور     لیسااانس داخلاای جراحاای امااوزش پرسااتاری(/ اقااای دکتاار شااری     

 )فارماکولوحیست(  



 
 

 ساعته جهت اساتید بالینی 89کارگاه دوره جلسه اول  برگزاری -

برگزار شد خانم  سالن دیالیز بیمارستان استاد مطهریتیرماه و در محل  2در این جلسه که درتاریخ 

 دندجهت اساتید تدریس نمو مباحث زیر را دکتر نجفی پور

 چگونه برنامه یک جلسه کالس یا یک واحد درسی را تنظیم نماید-

 نقشهای یک مدرس دانشگاهی-

 یک جلسه تعاملی را چگونه برگزار نماییم؟-

 

 

 

 

 بالینیساعته جهت اساتید  89کارگاه دوره  جلسه دومبرگزاری -

خانم برگزار شد  مطهری سالن دیالیز بیمارستان استادتیرماه و در محل  ۰۰این جلسه که در تاریخ 

 دکتر مصلی نژاد مباحث زیر را جهت اساتید بالینی تدریس نمودند:

 .چگونه باید با دانشجوی هزاره سوم تعامل نماییم-

 .چگونه باید پاورپوینت استاندارد تهیه نماییم-

 

 



 

 ساعته جهت اساتید بالینی 89وم کارگاه دوره سجلسه برگزاری -

تیرماه و در محل سالن دیالیز بیمارستان استاد مطهری برگزار شد، مبحث  ۰۹در تاریخ این جلسه که 

END NOTE  .توسط خانم دکتر نجمه صادقی جهت اساتید بالینی برگزار شد 

 

 ساعته مهارت آموزی ویژه اساتید بالینی 89دوره  ین جلسهچهارمبرگزاری -

در سالن دیالیز  ۰1/5/۸۹اساتید بالینی در تاریخ  ساعته مهارت آموزی ویژه ۸9دوره جلسه  ینچهارم 

این جلسه پس از در  .بیمارستان استاد مطهری و با حضور تعداد قابل توجه اساتید بالینی برگزار شد

مباحثی با عناوین ویژگیهای جلسه را بر عهده داشتند،  نسخنان خانم دکتر حق بین که مدیریت ای

آیین نامه   2و  1ر، چگونگی برگزاری حورنال کالب و آموزش ماده گزارش صبحگاهی و راند آموزشی موث

ارتقاء توسط مدرسین کارگاه )جناب دکتر اسکندری، جناب آقای دکتر رئوفی، جناب آقای دکتر مفضل و 

 سرکار خانم دکترمتین( تدریس شد. 

 



 

 

 بسته طرح تحول در آموزش

 کمیته های مرتبط به بسته های طرح تحول در آموزش علوم پزشکی   

 ۰۱۸1با توجه به ضرورت تحقق اهداف و دستیابی به شاخر های بسته های طرح تحول که از سال 
به دانشگاهها محول گردیده است در مرکز توسعه متناسب با بسته هاي تحول و نوآوري آموزش علوم 
پزشكي مانند بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور، ارتقای سنجش و آزمونهای علوم پزشکی، بسته 

گردیده تباربخشی موسسات و مراکز آموزش عالی سالمت، کمیته های مرتبط به شرح زیر تشکیل اع
اجرا و دستیابی به شاخصها به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است. از آنجا که مسئولیت 

 ۰۱۸1هایی در سال تاکنون انجام و پروحه ۸1لذا در راستای حصول اهداف، اقداماتی از سال ، واگذار شد
 باشد.طراحی و در مرحله اجرا می

 

 کمیته اعتبار بخشی بیمارستانهای آموزشی-1
اعتباربخشي فرايندي سیستماتیك مي باشد كه هدف اصلي آن اطمینان از كیفیت خدمات ارائه شده 

توسط هر سازمان و يا موسسه میباشد. اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني يكي از انواع 

حیطه متناسب با ارائه آموزش بالیني  ۸باشد كه ابعاد مختلف عملكرد اين مراكز را در اعتباربخشي مي

در سطوح مختلف از طريق انطباق آن با استانداردهاي تعريف شده موجود، توسط كارشناسان خبره 

 دهد.مورد بررسي قرار مي

و مشخر شدن نواقر  ۸1یمانیه در تیرماه پس از بازدید وزارتخانه از بیمارستانهای استاد مطهری و پ

استانداردهای مربوطه، این وزارتخانه با قرار دادن مهلت مقرر، مراکز آموزشی و بیمارستانهای آموزشی 

تا کنون مکاتبات فراوانی بین بیمارستانها  ۸1را موظف به انجام اصالحات الزم نمود. در این راستا از سال 

جلسه مرتبط با استانداردها و رفک نواقر مربوطه با  ۰۱و تا کنون حدود و مرکز مطالعات صورت گرفته 

بازدید مجدد وزارت  1/۸/۸1 خمسئولین مربوطه و همچنین با مسئولین کالن منطقه برگزار شده و در تاری

خانه از بیمارستان پیمانیه انجام شد که موفق به کسب گواهی تایید یکساله شد. در این راستا برنامه 

 شد.انجام  ۰1/1/۸۹تاریخ ید از بیمارستان استاد مطهری نیز در بازد

 

 بازدید تیم ارزیاب اعتباربخشی وزارت بهداشت از بیمارستان مطهری

متشکل از خانم دکتر اکرم هاشمی، خانم دکتر  اعتبار بخشی وزارت بهداشت تیم چهار نفره ارزیاب

به منظور ارزشیابی، با حضور در مرضیه توکل، خانم دکتر فاطمه بهمنی و آقای دکتر محسن اعرابی 

، عملکرد اين بیمارستان را در خصوص نحوه اجراي برنامه ۰1/1/۸۹در تاریخ  بیمارستان استاد مطهری

 مورد بررسی قرار دادندهاي موجود در حوزه آموزشي  ها و انطباق آن با استانداردها و سنجه

دکتر محمد رحمانیان، در جلسه ی آغازین که با حضور اعضای تیم ارزيابي ، معاون آموزشي، ريیس 

کارگروه اعتبار بخشي و روسا و معاونین و کارشناسان آموزشي بیمارستان استاد مطهري برگزار شد، 

از نظر میزان شاخر ها، آموزش دانشجويان، نیروهاي  مطهري راطي گزارشي وضعیت بیمارستان استاد 

 . انساني ، نحوه ارائه خدمت و ... براي حاضرين تشريح کرد

رئیس دانشگاه با اشاره به اجرای موفق طرح تحول نظام سالمت دربیمارستان های جهرم گفت:  

صت را پیدا کرد تا هرچه بیمارستان استاد مطهري با اجراي موفق طرح تحول نظام سالمت اين فر

 .در راستاي ارائه خدمات آموزش و درمان گام بردارد بیشتر



 
دکتر اکرم هاشمی سرپرست تیم بازرسی در این جلسه هدف برنامه اعتبار بخشی را کم کردن خطاها  

 و از بین و باال بردن امنیت عنوان کرد و افزود : اعتبار بخشي فرصتي است در جهت افزايش نقاط مثبت

 .بردن نقاط ضعف و در نتیجه ارتقاء سطح سالمت

دکتر هاشمی در ادامه گفت: ارزیابی بیمارستانی بر اساس استانداردهايي همچون مديريت آموزش در 

بیمارستان، پايش و ارزشیابي عملکرد سیستم آموزش، اعضاي هیات علمي، فراگیران، مديريت 

 .ي تیم بارزسي انجام مي گیردتسهیالت، فضا و تجهیزات و فرايندها توسط اعضا

و اعالم نتیجه نهايي همراه با اعضاي  نشان می گردد این تیم چهارنفره جهت نظارت و ارزیابی اطرخ 

 بازديد کردند. کمیته اعتبار بخشي آموزشي از بیمارستان استاد مطهري

  

 

 

 



 

 دوره پزشکی عمومی برنامه اعتباربخشی-2

به تصویب  رسید و  ۰۱۹5در سطح کشور، برای اولین بار در سال استانداردهای دوره پزشکی عمومی

استانداردهای مذکور مبنایی شد برای ارزشیابی های درونی و بیرونی دوره پزشکی عمومی در 

زیرحوزه است و هر زیر حوزه شامل  12حوزه و  ۸ن استانداردها شامل یدانشکده های پزشکی کشور. ا

ل که در سا استانداردهای الزامی و ترجیحی تعریف شده استسطح  تعدادی استاندارد است که در دو

ر دانشگاه . در راستای اجرای این استانداردها دهای پزشکی ابالغ شدجهت اجرا به کلیه دانشکده ۰۱۸1

ییس دانشکده پزشکی و ای متشکل از معاون آموزشی، رین منظور کمیتهعلوم پزشکی جهرم نیز بد

بالینی و علوم پایه دانشکده، رئیس مرکز مطالعات و توسعه و تمامی مدیران گروههای  معاون آموزش

کارگاهی از طرف  ۸1ابتدا در خرداد بدین منظور . علوم پایه و بالینی و اعضای هیات علمی تشکیل شد

ا تی بمرکز مطالعات و توسعه به منظور آشنایی اساتید با استانداردها برگزار شد. پس از آن نیز جلسا

و خود ارزیابی نهایی به وزارتخانه ارسال  تشکیل شدگروههای مختلف آموزشی جهت انجام خود ارزیابی 

ین راستا چند جلسه هماهنگی به منظور در ا ۸۹مهرماه  ۰2و  ۰۱گردید. با توجه به انجام ارزیابی در 

  برگزار میشود.نیز  آمادگی

 

 22/9/89مورخ  کمیته خود ارزیابی دوره پزشکی عمومی جلسه

دکتر نجفی  هاسرکار خانم آقای دکتر عیت دوست، در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر روستازاده،

خانم دکتر حق بین، خانم دکتر متین، خانم دکتر آتش پور، خانم دکتر عبیری، خانم خدا جو و خانم پور، 

 احسانیان برگزار شد، تصمیمات کلی به شرح زیر گرفته شد: 

 تشکیل کارگروه متشکل از تمامی مدیران گروههای علوم پایه و بالینی-

 الع رسانی به اساتید از طریق تشکیل گروه واتس آپیاط-

 هایی که با مشکل روبرو است مانند حوزه رسالت و اهداف و برنامه آموزشیکارکردن روی حوزه-

 سط اداره کل خدمات آموزشیتدوین فرم نظرسنجی از ارباب رجوع در مورد ارائه خدمات  تو-

 به روز شدن سایت دانشکده پزشکی-

دریافت مستندات مربوط به  طرح دوره و طرح درس ترم جاری و تجزیه و تحلیل آزمونها از گروهها و ارائه -

 گزارش آن

سواالتی که اساتید باید پاسخگو باشند به طور کلی شامل: طرح درس و دوره، طراحی آزمون، امکانات -

رفاهی موجود برای اساتید، تناسب تعداد دانشجو با کالس درس، اهداف و رسالت هر گروه و تفاوت 

 دانش پژوهی و پژوهش در آموزش هست

 جلسه با مدیران و اعضای هیات علمی-

 جلسه با گروه پزشکی اجتماعی و معاونت بهداشتی و مدیران درمانگاهها-

 هماهنگی با دانشجویان هر ورودی-

ه روسای بیمارستانها و مدیران داخلی مبنی بر بازدید از بخشهای بیمارستان و کتابخانه و مرکز نامه ب-

 مهارتهای بالینی



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 کمیته اعتبار بخشی موسسه ای-3

کمیته اعتباربخشي موسسه با توجه به ضرورت بررسی فرايندي و سیستماتیك فعالیت های آموزشی 

ارائه شده مطابق با استانداردها و تعیین نیازها جهت ارتقاء مستمر  و حصول اطمینان از كیفیت خدمات

ریزی و ارائه نقشه راه جهت تعیین كیفیت در مرکز توسعه راه اندازی شد. نقش کمیته، برنامه

باشد. لذا طی این فرايند دو مرحله های هر استاندارد و تعیین راهکار جهت حصول به آن میشاخر

باشد و مرحله دوم، ارزيابي ارزيابي )ارزيابي درونی( مي-رحله اول بصورت خودارزیابی انجام شد. م

بیروني است كه گروهي از افراد خارج از سازمان و يا موسسه مذكور به ارزيابي عملكرد براساس 

 استانداردها پرداخته شد.

ک واحد ها  در این راستا پس از تشکیل جلسات توجیهی متعدد با واحدهای مختلف دانشگاه، تک ت
اقدام به خود ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت نمودند. سپس همزمان ارائه راهکار و اصالح  فرایندها 

جام شد، مرکز ارزیابی بیرونی از طرف وزارتخانه ان 12/۰۰/۸2انجام شد. با توجه به اینکه در تاریخ 
پژوهشی،  نمایندگان معاونتهای توسعه،با  دکنون با برگزاری جلسات متعدمطالعات و توسعه تا

فرهنگی و واحدهای مختلف معاونت آموزشی اقدام به بررسی تک تک استانداردهایی که  -دانشجویی
نیاز به رفک نواقر داشتند نمود و با بازنگری مستمر اقدام به بهبود شاخر ها و  مستندات مربوطه 

 نمود.
 

 
 :31/6/89 موسسه مورخخالصه صورت جلسه کمیته اعتباربخشی -

 نکات کلی در تدوین شیوه نامه:

در نوشتن شیوه نامه دلیل تغییر نوشته شود. مثال نوشته شود به دلیل.....این تغییر در شیوه نامه به -

 وجود آمده. همچنین نوشته شود که طبق چه مصوبه یا چه جلسه ای این تصمیم گرفته شده است.

اضافه شده یک نامه گذاشته میشود و مثال نوشته می شود در  در مورد شیوه نامه هر چیزی که-

راستای برگزاری کمیته اعتباربخشی مورخ فالن مبنی بر شاخصهای استاندارد.... ضرورت پیدا کرد که 

چون شیوه نامه کمیته تحقیقات دانشجویی وجود نداشت در راستای این جلسه تدوین شد و در 

 رفت و به منظور الزم االجرا شدن تصویب شده است.  جلسه....مورد تصویب اعضا قرار گ

فرم رضایت سنجی از ارباب رجوع )اعضای هیات علمی، کارمند و دانشجو( برای همه واحدها گذاشته -

شود. فرم از اینترنت گرفته شود. و اضافه میشود که این شیوه نامه وجود نداشته و تازه تدوین شده 

اساس استاندارد حوزه......نیاز شده که تدوین و بررسی شود و این فرم است. و ذکر میکنیم این فرم بر 

در قالب این تعداد سوال تهیه شده و مورد مصوبه کمیته ...... قرار گرفت. )این مشخصات در باالی فرم 

 نوشته شود.(

 در مورد حوزه هیات علمی مقررشد:

شود مبنی بر اینکه شیوه نامه منطبق بر آیین مقرر شد نامه ای با امضای آقای دکتر روستازاده نوشته -

 نامه است

 مستندات رضایت سنجی از فرایند جذب هیات علمی و افرادی که جذب شده اند.-

 مقرر شد مشخصات اعضای هیات علمی در سایت بارگذاری شود-

ای مقرر شد نام همه اعضای هیات علمی بر روی سایت دانشکده پزشکی و پرستاری و در همه گروهه-

 آموزشی بارگذاری شود



 

 

 

 :31/6/89خالصه صورت جلسه کمیته اعتباربخشی موسسه مورخ -

 :ارائه خدمات مشاور و راهنمایی تحصیلی به دانشجویاناستاندارد در مورد 

به گفته خانم دکتر دهقانپور در حال حاضر در سیستم هم آوا سطح دسترسی به سایر اساتید مشاور جهت -

 از این سیستم عکس جهت تهیه مستندات گرفته شود. .امکان پذیر شده استآقای دکتر شریفی 

I2S6A8: 

 فرایند مشاوره و مالک تعیین استاد مشاور باید در شورای آموزشی دانشگاه تصویب گردد-

 صورت جلسه کمیته اساتید مشاور و عکس از پرونده دانشجو و گزارش از افت تحصیلی و موارد خاص-

- I3S6A8 وظایف استاد مشاور گذاشته شود: شرح 

I4S6A8-صورت جلسه کمیته مرکزی اساتید مشاور و ابالغهای کمیته مرکزی : 

I5S6A8-.مقرر شد یک جلسه توجیهی توسط آقای دکتر شریفی جهت اساتید مشاور گذاشته شود : 

I6S6A8-:  ساتید مشاور جهت فرم نظر سنجی از اساتید مشاور باید تنظیم شود. یک نامه تنظیم شود جهت ا

 نظر خواهی از اساتید.

 برگزاری جلسه با اساتید مشاور به صورت ماهیانه-

I7S6A8-:   .فرم رضایت سنجی از دانشجو باید پر شود و نتایج نیز آنالیز گردد 

I8S6A8-: شورای آموزشی دانشگاه استفاده شود تصمیمات و نتایج اداره مشاوره در بایستی از نظرات 

 تاندارد مدیریت مناسب پایان نامه های تحصیالت تکمیلی:در مورد اس

 مستندات شامل صورت جلسه فراند تخصیر بودجه، فرایند تصویب پایان نامه، عکس از سایت، صورت جلسات

:I3S10A7 باید فرایند برای سیستم پایش بنویسیم 

:I4S10A7 وجود سیستم برای نظارت شامل نامه و صورت جلسه 



 
 

 

 


