
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 و فعالیت های کمیته های ذیربط EDCبرنامه هفتگی حضور مدیر 

 

 04-05 01-04 01-01 8-01 روز

جهت  مشاوره --- شنبه
دانشجویان کمیته 

 EDCدانشجویی در 
 

جلسه با مسئول کمیته 
 استعداد المپیاد دفتر

 

 EDC جلسات تعاملی یک شنبه
با سایر بسته های 

طبق ) طرح تحول
برنامه زمانبندی با 

حضور دبیر دبیرخانه 
 (طرح تحول

جلسه کمیته طرح 
تحول اعتبار بخشی 

 موسسه

  کارگاه توانمندسازی
بین دانشگاهی با الر و 

 گراش

ارایه مشاوره جهت 
گروه های  -اساتید

 آموزشی

کمیته پژوهش در  آموزشیشورای  دو شنبه
 آموزش

  کارگاه توانمندسازی
بین دانشگاهی با الر و 

 گراش

ارایه مشاوره جهت 

گروه های  -اساتید

 آموزشی

بازدید میدانی از مرکز  سه شنبه
 مهارت های بالینی

  کارگاه توانمندسازی
 درون دانشگاهی

جلسات بین بخشی با 
شورای عالی در 

 آموزش

ارایه مشاوره جهت 

گروه های  -تیداسا

 آموزشی

جلسه یکی از  کمیته  چهار شنبه

)نظام  EDCهای 
آموزش  -ارزیابی 

برنامه ریزی  -پاسخگو
درسی..  با حضور 
مدیران گروه های 

 آموزشی(

جلسات بین بخشی با 
دفاتر توسعه / 

دانشکده ها و مراکز 
 درمانی
 

ارایه مشاوره جهت 
گروه های  -اساتید

 آموزشی

 

آزمون های آسکی درون دانشگاهی طبق  -برگزاری آزمون های علمی صالحیت بالینیت بر نظار پنج شنبه
  تاریخ مصوب شده

 



 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 کارگروه آموزش پزشکی در کمیته های مرکز توسعهاعضای هیات علمی حضور  برنامه

 مشرف به  دفتر مدیریت مرکز توسعهاتاق کار  : مکان حضور 

 

 0011شروع : اردی بهشت 

 04-01 01-04 01-01 8-01 روز

خانم دکتر رحیمی  ---- شنبه

کمیته مسول  پور 

المپیاد و استعداد 

 درخشان 

  

دکتر هاشمی آقای  EDCمدیر  یک شنبه

نظام  کمیته)طیر 

 ( ارزیابی و سنجش

  

دکتر   خانم دو شنبه

مشاوره زاهدی) 

 کمیته آماری

 پژوهش در آموزش

  کمیته ارزشیابی( 

 دکتر دهقانی آقای 

)کمیته پژوهش در 

 آموزش(

جلسه  اعضای کار 

گروه  آموزش پزشکی 

)در دفتر 

 (EDCمدیریت

 

آقای پندار )کمیته  سه شنبه

 ارزشیابی برنامه(

 آقای دکتر دهقانی 

)کمیته پژوهش در 

 آموزش(

مصلی نژاد  خانم دکتر

)کمیته یاددهی 

 یادگیری(

 

آقای کوثری  چهار شنبه

کمیته برنامه )

 (ریزی درسی

 آقای کوثری 

  (برنامه ریزی درسی)

  

  - - - پنج شنبه
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 برنامه هفتگی

 حضور در کمیته دانشجویی توسعه آموزش، دفتر استعدادهای درخشان و کمیته المپیاد علمی 

 01-04 01-01 8-01 روز

 عاطفه کرم زاده شنبه
)دبیر دفتراستعدادهای درخشان، رابط کمیته 

المپیادعلمی و کارشناس کمیته دانشجویی توسعه 
آموزش( انجام امور مربوطه و مشاوره به 

 دانشجویان

 ر صدیقه نجفی پوردکت

جهت  )مشاوره EDCمدیر 
دانشجویان کمیته دانشجویی در 

EDC) 

 دکتر صدیقه نجفی پور

)جلسه با مسئول EDCمدیر 
کمیته المپیاد دفتر 
 استعداددرخشان(

 عاطفه کرم زاده یک شنبه
)دبیر دفتراستعدادهای درخشان، رابط کمیته 

المپیادعلمی و کارشناس کمیته دانشجویی توسعه 
موزش( انجام امور مربوطه و مشاوره به آ

 دانشجویان

 دکتر مرضیه رحیمی پور
)مسئول دفتراستعدادهای 

درخشان، کمیته المپیادعلمی( 
انجام امور مربوطه و مشاوره به 

 دانشجویان

 علیرضا صدرنشین
 )دبیرکمیته دانشجویی

 توسعه آموزش(
مشاوره غیر حضوری و انجام 

 امورمربوط به کمیته

 علیرضا صدرنشین دوشنبه
 )دبیرکمیته دانشجویی

 توسعه آموزش(
 مشاوره غیر حضوری و انجام امورمربوط به کمیته

 دکتر مرضیه رحیمی پور
)مسئول دفتراستعدادهای 

درخشان، کمیته المپیادعلمی( 
انجام امور مربوطه و مشاوره به 

 دانشجویان

 عاطفه کرم زاده
)دبیر دفتراستعدادهای درخشان، 

المپیادعلمی و  رابط کمیته
کارشناس کمیته دانشجویی 
توسعه آموزش( انجام امور 

 مربوطه و مشاوره به دانشجویان

 علیرضا صدرنشین سه شنبه
 )دبیرکمیته دانشجویی

 توسعه آموزش(
 مشاوره غیر حضوری و انجام امورمربوط به کمیته

 عاطفه کرم زاده
)دبیر دفتراستعدادهای درخشان، 

می و رابط کمیته المپیادعل
کارشناس کمیته دانشجویی 
توسعه آموزش( انجام امور 

 مربوطه و مشاوره به دانشجویان

 

 مشاوره غیر حضوری چهارشنبه
 علیرضا صدرنشین

 )دبیرکمیته دانشجویی
 توسعه آموزش(

 دکتر مرضیه رحیمی پور
)مسئول دفتراستعدادهای 

 درخشان، کمیته المپیادعلمی(
 انجام امور مربوطه و مشاوره به

 دانشجویان
 

 عاطفه کرم زاده
)دبیر دفتراستعدادهای درخشان، 

رابط کمیته المپیادعلمی و 
کارشناس کمیته دانشجویی 
توسعه آموزش( انجام امور 

 مربوطه و مشاوره به دانشجویان
 

 


