
 

 بنام خدا

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 برنامه عملیاتی همسو  با برنامه استراتژیک مرکز

 9317سال های 

 مرکز مطالعات وتوسعهجدول کالن برنامه عملیاتی 



 

 اساتید  توانمند سازیهدف کلی : 
 هاد سازی اساتید بر اساس نتایج نیازسنجی و تعیین اولویت ارتقاء برنامه توانمن:  1ا هداف ختصاصی

 : ارتقای توانمندی اساتید با برگزاری دوره کوتاه مدت مهارت های پایه د رآموزش پزشکی2اهداف اختصاصی

 : ارتقای توانمندی اساتید با برگزاری دوره کوتاه مدت ترینینگ روش تدریس بر اساس نیاز سنجی3اهداف اختصاصی

 : افزایش مشارکت اساتید در کارگاههای توانمندسازی  ارزیابی ازفراگیران4اختصاصی اهداف

 : ارتقای توانمندی اساتید با تدوین طرح  پژوهش د راموزش5اهداف اختصاصی 

 :افزایش توانمندی اساتید با مشارکت در تدوین طرح نوآورانه 6اهداف اختصاصی 

 هاد سازی اساتید بر اساس نتایج نیازسنجی و تعیین اولویت ارتقاء برنامه توانمن:  1ا هداف ختصاصی

 

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران  مدیر پروژه  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 پایش

نیازسنجی به روش  9

 کمی و کیفی 

 برگزاری دو جلسه گروه متمرکز  -

جلسه با مدیران گروه های  -جلسه با اساتید

ه های پزشکی و پرستاری آموزشی دانشکد

 بطور  مجزا جهت تعیین نیازها

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اساتید مشارکت کننده 

 در جلسه

 حضوری

 

 

 مکاتبه

 9311 مردادخرداد  تا 

9317 

انجام نیاز  

 سنجی 



 تدوین یک پرسشنامه -

کاغذی جهت  –ارسال پرسشنامه اتوماسیونی 

 تعیین  اولویت ها

 : ارتقای توانمندی اساتید با برگزاری دوره کوتاه مدت مهارت های پایه د رآموزش پزشکی2یاهداف اختصاص

 

برگزاری دوره ضرورت  

مهارت   کوتاه مدت 

های پایه آموزش 

  پزشکی 

 

تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند  -

 سازی

اولویت  نتایج  بحث و تبادل نظر در خصوص -

 ها و نیاز های اساتید

ن روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل تعیی

 سخنرانی تعاملی 

ی تنظیم برنامه زمانبندی  دوره کارگاه-

  حضوری 

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

همکاری سایر  تعیین مدرس / تاکید بر-

 مدیر مرکز توسعهاساتید  با 

 تعریف کارعملی در کارگاه  

ی هر تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتها --

 کارگاه و انتهای دوره 

  

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اعضای کمیته توانمند 

 سازی 

 

 11ماه دوم  1 حضوری 

 11مهر تا بهمن  
  

 : ارتقای توانمندی اساتید با برگزاری دوره کوتاه مدت ترینینگ روش تدریس بر اساس نیاز سنجی3اهداف اختصاصی



 

برگزاری دوره ضرورت  2

مدت ترینینگ کوتاه 

روش تدریس  مبتنی 

بر مدل کالس واورنه 

بر اساس نیاز سنجی و 

 اولویت ها 

 

تعیین جلسه ای با اعضای کمیته توانمند  -

 سازی

بحث و تبادل نظر در خصوص اولویت ها و  -

 نیاز های اساتید

تعیین روش برگزاری دوره مبتنی بر مدل 

 کالس وارونه

بر مدل تعیین محل برگزاری دوره وتاکید 

 کارگاهی و در گروه های کوچک

 8تنظیم برنامه زمانبندی  دوره در قالب -

 کارگاه روزانه 

 اطالع رسانی برنامه زمانبندی کارگاه -

تعیین مدرس / تاکید بر اجرا توسط مدیر -

 مرکز توسعه

تعیین روند تعامل با اساتید  با توجه به مدل -

اجرای دوره )مدل کالی وارونه(از طریق 

 گرام  تل

تعیین روند ارزشیابی کارگاه د رانتهای هر  -

 کارگاه و انتهای دوره 

 صدور گواهی شرکت در کارگاه 

 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اعضای کمیته توانمند 

 سازی 

 

 حضوری

 

 

 مکاتبه

9311 

 

 بهمن

 دو جلسه 



برگزاری کارگاه با   3

 عنوان

 چگونه یک کارگاه

برگزار  ترینینگ 

 یم؟نمائ

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان-

ارسال  دعوت نامه جهت اساتید  از طریق -

 اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  گروه -

تلگرامی جهت اساتید ثبت نام شده جهت 

 دوره ترینینگ

 ه تعامل با اساتید  قبل از کارگا 

 اجرای کارگاه به روش سخنرانی تعاملی-

 پرسش و پاسخ 

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 زخورد از شرکت کنندگاندریافت با 

 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اساتید مشارکت کننده 

 در جلسه

 حضوری

 

 

 

 9317اردی بهشت 

 یک روزه
اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره

یس در گروهای تدر 4

 PBLکوچک /   روش 

Problem Based 

Learning 

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

ارسال  دعوت نامه جهت اساتید  از طریق -

 اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

برنامه  ارسال محتوای در سطح دانشی طبق -

اساتید کارگاه از طریق  گروه تلگرامی جهت 

 ثبت نام شده جهت دوره ترینینگ

 تعامل با اساتید  قبل از کارگاه  

اجرای کارگاه  مبتنی بر مدل کال س وارونه ، -

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

ت کننده اساتید مشارک

 در جلسه

 حضوری

 

 

 

 9317خرداد 

 روزه 3 
اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره



 کار گروهی –تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 زخورد از شرکت کنندگاندریافت با 

 

اجرای روش تدریس  5

PBL   توسط مشارکت

مشاهده  کنندگان

 توسط همتایان

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

ارسال  دعوت نامه جهت اساتید  از طریق -

 اتوماسیون 

ه از طریق اطالع رسانی  برنامه کارگا -

 اتوماسیون

 قبل از کارگاه  عامل با مشارکت کنندگانت -

اجرای کارگاه  مبتنی بر  یادگیری مبتنی بر -

 کار گروهی –حل مسله ، تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 بصورت کاغذی بعد ا زکارگاه   ارزشیابی -

ی اجرا از  ارایه بازخورد طی جلسه حضوری 

 شفاهی  همتا توسط سایر همتایان

 

ر مرکز مدی

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

دانشکده  –خانم فروزان 

مسول دفتر  -پرستاری

 توسعه

گروه  –خانم دکتر رنجبر 

 فیزیولوژی

 حضوری

 

 

 

 9317خرداد 

 یک روزه 
اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره

اجرای روش تدریس  1

PBL  و مشاهده

 توسط همتایان

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

رسال  دعوت نامه جهت اساتید  از طریق ا-

 اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

 قبل از کارگاه  عامل با مشارکت کنندگانت -

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

دکتر دهقانی از دانشکده 

 پرستاری

 حضوری

 

 

 

 9317تیر

 یک روزه 
اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره



اجرای کارگاه  مبتنی بر  یادگیری مبتنی بر -

 کار گروهی –حل مسله ، تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 بصورت کاغذی بعد ا زکارگاه   ارزشیابی -

ی اجراارایه بازخورد طی جلسه حضوری از   

 شفاهی  همتا توسط سایر همتایان

 

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان آموزش کالس وارونه 7

ال  دعوت نامه جهت اساتید  از طریق ارس-

 اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

برنامه  ارسال محتوای در سطح دانشی طبق -

کارگاه از طریق  گروه تلگرامی جهت اساتید 

 ثبت نام شده جهت دوره ترینینگ

 تعامل با اساتید  قبل از کارگاه  

مدل کال س وارونه ،  اجرای کارگاه  مبتنی بر-

 کار گروهی –تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 زخورد از شرکت کنندگاندریافت با 

 دریافت تکلیف مشارکت کنندگان

 ارایه بازخورد طی جلسه حضوری 

 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اساتید مشارکت کننده 

 در جلسه

 حضوری

 

 

 

 9317تیر 

 روزه 2 

 

اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره



تدریس در گروههای  8

 TBLکوچک به روش 

(Team Based 

Learning) 

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

ارسال  دعوت نامه جهت اساتید  از طریق -

 اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

برنامه  انشی طبق ارسال محتوای در سطح د-

کارگاه از طریق  گروه تلگرامی جهت اساتید 

 ثبت نام شده جهت دوره ترینینگ

 تعامل با اساتید  قبل از کارگاه  

اجرای کارگاه  مبتنی بر مدل کال س -

 کار گروهی –یادگیری تیمی  ، تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 شرکت کنندگانزخورد از دریافت با 

 دریافت تکلیف مشارکت کنندگان

 ارایه بازخورد طی جلسه حضوری 

 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

اساتید مشارکت کننده 

 در جلسه

 حضوری

 

 

 مکاتبه

 9317تیر 

 روزه 2 

 

 

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان سخنرانی تعاملی 1

ارسال  دعوت نامه جهت اساتید  از طریق -

 توماسیون ا

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

برنامه  ارسال محتوای در سطح دانشی طبق -

کارگاه از طریق  گروه تلگرامی جهت اساتید 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

دانشکده  –دکتر اسالمی 

 پرستاری

 حضوری

 

 

 9317مرداد

 یک روزه 

 

اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره



 ثبت نام شده جهت دوره ترینینگ

 تعامل با اساتید  قبل از کارگاه  

اجرای کارگاه  مبتنی بر مدل کال س  -

 کار گروهی –سخنرانی تعاملی ، تعامل 

 پرسش و پاسخ 

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 زخورد از شرکت کنندگاندریافت با 

 ارایه بازخورد طی جلسه حضوری 

 

یش دوره تریننیگ  پا 91

 روش تدریس 

 هماهنگی با مشارکت کنندگان  

 دریافت بازخورد شفاهی  

 جلسه( 2 –گروه  2طی جلسه گروه متمر کز ) 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

 حضوری مشارکت کنندگان 

 

 

 

9317 

 

انجام پایش 

 و ثبت 

 دسازی  ارزیابی ازفراگیران: افزایش مشارکت اساتید در کارگاههای توانمن4اهداف اختصاصی

 

برگزاری کارگاههای  99

آشنایی با روش های   

ارزیابی ازفراگیران در  

محیط شبیه سازی 

شده) اشنایی به 

 ازمون آسکی(

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

  ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

 از طریق اتوماسیون 

ز طریق اطالع رسانی  برنامه کارگاه ا -

 اتوماسیون

 ل با اساتید  قبل از کارگاه تع-

 –اجرای کارگاه  مبتنی بر مدل کال س تعامل -

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

 حضوری دگانمشارکت کنن

 

 

 9317م

 یک روزه 

 

اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره



 پرسش و پاسخ کار گروهی،

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز

 صدور گواهی جهت شرکت کنندگان 

برگزاری کارگاههای  92

آشنایی با روش های   

ارزیابی ازفراگیران در 

محیط بالینی) الگ 

روش های    -بوک

مینی سی  –داپس 

 ایکس(

 

 هماهنگی  اجرایی از نظر زمان و مکان

  ارسال  دعوت نامه جهت مشارکت کنندگان-

 از طریق اتوماسیون 

اطالع رسانی  برنامه کارگاه از طریق  -

 اتوماسیون

 ل با اساتید  قبل از کارگاه تعام-

 –اجرای کارگاه  مبتنی بر  سخنرانی تعاملی -

 پرسش و پاسخ کار گروهی،

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز

 کت کنندگانصدور گواهی جهت شر 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

 حضوری دکتر مصلی نژاد 

 

 

9317 

 یک روزه 

 

اجرای 

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره

 

 

 

 



 اساتید  توانمند سازیهدف کلی : 
 : ارتقای توانمندی اساتید با تدوین طرح  پژوهش د راموزش5اهداف اختصاصی 

 ساتید با مشارکت در تدوین طرح نوآورانه :افزایش توانمندی ا6اهداف اختصاصی 

مدیر  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 پروژه 

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران 

 پایش

طراحی . اجرا طرح   93

پژوهش در آموزش نیاز 

 سنجی  در خصوص  

 تدوین طرح پژوهش در آموزش

 ارسال به کمیته پژوهش در اموزش 

 عضو کمیته داوری توسط داوران 

 تصویب در کمیته  

 ارسال جهت معاونت پژوهش جهت عقد قرار داد 

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

 هیات علمیاعضای 

 نفر 2 

 

-پروژه ای 

 مصوب

9311 

 

گزارش نهایی  -9318

 ارسال گردید

مرتبه نیاز  2 

 سنجی

تدوین طرح  نواورانه   94

توانمند سازی  

اساتید با مدل  

معکوس : یادگیری 

برنامه ای مدون / 

کاربردی  و نوآورانه 

 یدر توانمند ساز

 دیاسات

 تدوین طرح پژوهش در آموزش

 ارسال به کمیته پژوهش در اموزش 

 داوری توسط داوران عضو کمیته 

 تصویب در کمیته  

 ارسال جهت معاونت پژوهش جهت عقد قرار داد

مدیر مرکز 

توسعه)دکتر 

 نجفی پور(

-پروژه ای  نفر  1 اساتید 

  مصوب

 

 

اجرای  9317

درصد 911

کارگاه طبق 

 برنامه دوره

 



    

 (دوره کوتاه مدت آموزش پزشکیدومین )هدف کلی :  توانمند سازی دستیاران 
 : ارتقای کیفیت برگزاری دوره آموزش پزشکی ویژه دستیاران اطفال  اهداف اختصاصی 

 

مدیر  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 پروژه 

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران 

 پایش

روز اول کارگاه  با   

طراحی تاکید بر 

 -آموزشی

انه های معرفی رس

آموزشی/ اصول تهیه 

 -اسالید

مهارت  های ارتباطی 

 -بین پزشک و بیمار

تیم درمان  با تاکید 

 اطفال  بر تخصص 

 معاون آموزش بالینی  از  ارسال  لیست دستیاران-

 مدرس با اساتید   هماهنگی -

 تنطیم برنامه زمانبندی و مکان

 دعوت از اساتید مدرس

  تدارکات از نظر  پذیرای و ناهار جهت دستیاران

کار  –اجرای کارگاه  مبتنی بر  سخنرانی تعاملی -

 پرسش و پاسخ گروهی،

تحلیل  اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز
  

 

کز مر 

مطالعات و 

 -توسعه

کمیته توانمند 

 سازی

اساتید  -اساتید بالینی 

گروه  -گروه اخالق

  –اموزش پزشکی 

 مدیر یت مرکز توسعه

  –حضوری  

روش سخنرانی 

 تعاملی 

لغایت  8/7/17

99/7/17 
کل برنامه  

به استثنای 

یک جلسه 

 برگزار شد



 

روز دوم کارگاهی با  

رو شها ی  تاکید بر

 تدریس و اموزش

 - صبحگاهیبالینی : 

/راند ژورنال کالب

 آموزشی

 -یادگیری ترکیبی -

روش تدریس در 

/ گروه های  کوچک 

PBL- 

معرفی پایگاههای 

تی و طریقه اطالعا

جستجو/ پروپوزال 

 نویسی

 مدرس با اساتید  هماهنگی  -

 تنطیم برنامه زمانبندی و مکان

 دعوت از اساتید مدرس

  ار جهت دستیارانتدارکات از نظر  پذیرای و ناه

کار  –اجرای کارگاه  مبتنی بر  سخنرانی تعاملی -

 پرسش و پاسخ گروهی،

تحلیل  اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز
  

 

مر کز 

مطالعات و 

 -توسعه

کمیته توانمند 

 سازی

اساتید  -اساتید بالینی 

گروه  -گروه اخالق

  –اموزش پزشکی 

 دیر یت مرکز توسعهم

  –حضوری  

روش سخنرانی 

 تعاملی 

1/7/17  

برنامه روز سوم کارگاه:  

قصور   

پزشکی / مدیریت 

 -خطاهای پزشکی

اخالق حرفه   

 مدرس با اساتید  هماهنگی 

 تنطیم برنامه زمانبندی و مکان

 دعوت از اساتید مدرس

  تدارکات از نظر  پذیرای و ناهار جهت دستیاران

کار  –اجرای کارگاه  مبتنی بر  سخنرانی تعاملی -

 پرسش و پاسخ گروهی،

مر کز 

مطالعات و 

 -توسعه

کمیته توانمند 

 سازی

اساتید  -بالینی اساتید 

گروه  -گروه اخالق

  –اموزش پزشکی 

 مدیر یت مرکز توسعه

 –حضوری  

روش سخنرانی ب

 تعاملی 

91/7/17  



الگ بوک و  -ای

کلیات  -پورتفولیو

 -اخالق پزشکی

آموزش نرم افزار 
End Note 

-- 

 

تحلیل  اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز
  

 

نقش های روز چهارم:  

 یک پزشک 

- Case 

Presentation   
 تدوین طرح درس =

روش های ارزیابی -

فراگیر در محیط 

 بالینی 

Dops Mini-Cex 
 آسکی  –

 

 دی و مکانتنطیم برنامه زمانبن

 دعوت از اساتید مدرس

  تدارکات از نظر  پذیرای و ناهار جهت دستیاران

کار  –اجرای کارگاه  مبتنی بر  سخنرانی تعاملی -

 پرسش و پاسخ گروهی،

 اجرا  بصورت کاغذی  زبعد ا ارزشیابی -

 تحلیل نتایج ارزشیابی توسط مدیر مرکز 

 صدور گواهی جهت شرکت کنندگان

 اساتید مدرس صدور گواهی جهت

پایش تاثیر دوره  با سوال شفاهی و دریافت 

 بازخورد
  

 

مر کز 

مطالعات و 

 -توسعه

کمیته توانمند 

 سازی

اساتید  -اساتید بالینی 

گروه  -گروه اخالق

  –اموزش پزشکی 

 مدیر یت مرکز توسعه

 –حضوری  

روش سخنرانی 

 تعاملی 

99/7/17  

 

    

 



  توانمند سازی دانشجویانهدف کلی: 

 نسبت به زبان انگلیسی  (یادیالمپ -در توسعه آموزش ییدانشجو تهیکم -مرکز توسعه )استعداد درخشان یها تهیعضو کم: ارتقای دانش پایه دانشجویان 1ف اختصاصی هد

 فیزیو پاتولوژی -اسیودنت  در مرکز مهارت های بالینی  هیپا یآموزش مهارت ها قیاز طر  انیدانشجو ینیبال یمهارت ها  یارتقا : 2اختصاصی  هدف 

  جهت ورودی ترم یک پزشکی  مقطع علوم پایه یل لبح مواجهه زودرس با بازدید از اسک: اجرای اولین سط3هدف اختصاصی

  بیمارستان بخش های ماژور جهت ورودی ترم  دوم پزشکی  مقطع علوم پایهفضای : اجرای اولین سطح مواجهه زودرس با بازدید از 4هدف اختصاصی

 آموزش بالینی جهت ورودی ترم سه  پزشکی  مقطع علوم پایه کلی : اجرای اولین سطح مواجهه زودرس با بازدید از فرایند 5هدف اختصاصی

 : اجرای اولین سطح مواجهه زودرس با بازدید از راند آموزشی بخش جهت ورودی ترم چهار پزشکی  مقطع علوم پایه 6هدف اختصاصی

 جهت شرکت در آزمون علوم پایهپزشکی  پایه علوم دانشجویان بنیه ایارتق: 7هدف اختصاصی 

 نسبت به زبان انگلیسی (یادیالمپ -در توسعه آموزش ییدانشجو تهیکم -مرکز توسعه )استعداد درخشان یها تهیعضو کم: ارتقای دانش پایه دانشجویان 1ف اختصاصی هد

 شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 

شاخص   بازه زمانی روش اجرا مکاران ه مدیر پروژه 

 پایش

آموزش زبان خارجی  9

برای دانشجویان عضو 

با  کمیته های دانشحویی

 همکاری دانشحویان 

اساتید متقاضی  انتخاب مدرس از بین  -  

تعیین روز و ساعت کالس  -   

 ارایه برنامه و منبع اموزشی

ان و اطالع رسانی به دانشجو یان استعدادهای درخش

-یته هاکم  

 موزش جهت استفاده از کالسهماهنگی با امورآ -   

البراتورا زبان –  

برگزاری کالس  زبان -     

هماهنگی جهت تامین منابع مالی   

 صدور گواهینامه شرکت در دوره  و موفقیت در -   

مر کز  

دبی   -توسعه

رکمیته 

 دانشجویی

معاونت  

 آموزشی

طبق  اجرا   18تا بهمن  17 مهر  حضوری   معاونت اموزشی 

سه  –برنامه 

جلسه در 

 هفته



 کالس 

 

 

 فیزیو پاتولوژی -در مرکز مهارت های بالینی اسیودنت   هیپا یآموزش مهارت ها قیاز طر  انیدانشجو ینیبال یمهارت ها  یارتقا:  2هدف اختصاصی 

 

آموزش مهارت های پایه به  2

 استیودنت های اطفال 

 

 IVوIM،ID،SQ )تزریقات

خونگیری و برقراری سرم 

 

  
 اعالم امادگی کارشناس مر کز جهت برگزاری کالس

اطالع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف)دانشجویان  - 

 بالینی

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش آموزش  ( -

اماده نمودن موالژهای مناسب

 نمایش مهارت  -

 کنمان -تمرین توسط مشارکت کنندگان بر روی موالژ 

 پایان کالس  و ارزشیابی 

-  

 

 

 

کارشناس مرکز 

 )خانم کرم زاده(
 

اموزش مهارت بر   اساتید بخش 

و مانکن  -روی موالژ

به روش  –

(simulation- 

Demonstrations) 

  

ای پایه به آموزش مهارت ه 3

 استیودنت های داخلی

)کنترل عالیم حیاتی، 

، SQفشارخون ، تزریقات 

IDوIM  لوله معدی

ذاشتن، آموزش احیای گ

 -انتوباسیون قلبی ریوی 

 ساکشن(

 -اعالم امادگی کارشناس مر کز جهت برگزاری کالس 

 اطالع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف)دانشجویان بالینی

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش آموزش  ( -

اماده نمودن موالژهای مناسب

 نمایش مهارت

 مانکن -ان بر روی موالژتمرین توسط مشارکت کنندگ 

 پایان کالس  و ارزشیابی 

-  

 

مدیرمرکز 

 توسعه) دکتر

 -نجفی پور(

 

) 
 

 اساتید بخش 
 

اموزش مهارت بر 

و مانکن  -روی موالژ

به روش  –

(simulation- 

Demonstrations 

  



آموزش مهارت های احیای  4

ریوی وانتوباسیون به  قلبی 

اکسترن ها   ی بخش 

 بیهوشی

 برنامه  توسط متخصص بیهوشیاعالم 

 اطالع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف)دانشجویان بالینی 

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش آموزش  ( -

اماده نمودن موالژهای مناسب

 اجرای کالس  و ارزشیابی -

-  

 

مدیرمرکز 

نجفی دکترتوسعه)

 -پور(

 

کارشناس مرکز 

 )خانم کرم زاده(
 

زش مهارت بر امو اساتید بخش 

و مانکن  -روی موالژ

به روش  –

(simulation- 

Demonstrations 

  

آموزش مهارت های پایه  5

 دانشجویان فیزیو پاتولوژی 

 

 

 IVوIM،ID،SQ )تزریقات

خونگیری و برقراری سرم 

، لوله کنترل عالیم حیاتی 

معدی گذاشتن، 

 کاتتریزاسیون ادراری

 -برگزاری کالس اعالم امادگی کارشناس مر کز جهت 

اطالع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف)دانشجویان فیزیو 

 پاتولوژی

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش آموزش  ( -

اماده نمودن موالژهای مناسب

 نمایش مهارت

 مانکن -تمرین توسط مشارکت کنندگان بر روی موالژ 

 پایان کالس  و ارزشیابی 

-  

 

 

کارشناس مرکز 

 م زاده()خانم کر
 

اموزش مهارت بر  اساتید بخش 

و مانکن  -روی موالژ

به روش  –

(simulation- 

Demonstrations 

  

مهارت های پایه آموزش  1

   دانشجویان  بهداشت 

،برقراری IVتزریقات

سرم، خونگیری، 

 ID,SQ,IMتزریقات 

 اعالم برنامه  توسط  گروه بهداشت

 دانشجویان بالینیاطالع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف) 

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش آموزش  ( -

اماده نمودن موالژهای مناسب

 نمایش مهارت

 مانکن -تمرین توسط مشارکت کنندگان بر روی موالژ 

 پایان کالس  و ارزشیابی 

-  

 

 اساتید بهداشت

کارشناس مرکز 

 )خانم کرم زاده(
 

کارشناس مرکز )خانم کرم 

 زاده(
 

مهارت بر اموزش 

و مانکن  -روی موالژ

به روش  –

(simulation- 

Demonstrations 

  



پایش کالس های برگزار  7

 شده 

 
 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی  

 معاون آموزش بالینی -ارسال برای گروه های ذیربط
 صدو رگواهی مشارکت برای دانشجو 

 ینمعاون اموزشی بال –گروه  –ارسال لیست اسامی جهت اساتید 
 تهیه مستند تصویری ا زحضور و  تمرین مهارت های افراد

کارشناس مرکز 

 )خانم کرم زاده(

کارشناس مرکز )خانم کرم 

 زاده(
بازه زمانی ترم  مستند نمودن

 مربوطه

لینک مستندات 

 در سایت 

 مقطع علوم پایه   : اجرای اولین سطح مواجهه زودرس با بازدید از اسکیل لب جهت ورودی ترم یک پزشکی3هدف اختصاصی

 : اجرای اولین سطح مواجهه زودرس با بازدید از فضای بیمارستان بخش های ماژور جهت ورودی ترم  دوم پزشکی  مقطع علوم پایه 4هدف اختصاصی

 لوم پایه : اجرای اولین سطح مواجهه زودرس با بازدید از فرایند کلی آموزش بالینی جهت ورودی ترم سه  پزشکی  مقطع ع5هدف اختصاصی

 : اجرای اولین سطح مواجهه زودرس با بازدید از راند آموزشی بخش جهت ورودی ترم چهار پزشکی  مقطع علوم پایه 6هدف اختصاصی

 

طراحی ، اجرا و ارزشیابی  8

برنامه مواجهه زودرس : 

معرفی مرکز مهارت های 

فضای  –موالژها  -بالینی

برگزاری آزمون آسکی = 

ن پخش فیلمی از ازمو

اسکی جهت دانشجویان 

 برنامه مواجهه زودرس 

 مدیر مر کز توسعه اعالم امادگی 

 امادگی کارشناس مر کز جهت  معرفی موالژها

اماده نمودن موالژهای مناسب

اطالع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف)دانشجویان  -

 فیزیو پاتولوژی

 برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش آموزش  ( -

 ازدیدباجرای  -

 پخش فیلم برگزاری ازمون اسکی 

 معرفی ازمون اسکی توسط مدیر مرکز 

 نمایش مهارت ساده 

 مانکن -تمرین توسط مشارکت کنندگان بر روی موالژ 

 پایان کالس  و ارزشیابی 

-  

 

- 

مدیرمرکز 

توسعه) دکتر 

 -نجفی پور(

 

 
 

کارشناس مرکز )خانم کرم 

 زاده(
 

 بازدید در فیلد

 حضوری

زمانی ترم مهر باز ه  

 و بهمن 

  

لینک مستندات 

 در سایت 



طراحی ، اجرا و ارزشیابی   1

برنامه مواجهه زودرس 

جهت دانشجویان پزشکی 

 17ورودی 

هماهنگی با مدیر، سوپر وایزر آموزشی بینارستانهای  

 و ارسال انتظارات از بازدید پیمانیه و مطهری

 هماهنگی با اساتید بالینی بخش های ذیربط 

 ماهنگی با امور آموزش دانشگاهه

هماهنگی با نماینده کالس دانشجویان جهت تنطیم یک 

 ساعته 3جلسه بازدید 

 هماهنگی  از نظر ایاب و ذهاب

  -اجرای بازدید با معرفی بخش توسط سوپر وایزر

 توضیح هدفمند توسط استاد یالینی همکار

دقیقه رعایت اصول ایمنی  31الی  21حضور در یک جلسه 

 مراکز درمانی  توسط سوپروایزر  در

پایش تاثیر برنامه مواجهه زودرس  در انتهای درس اداب  

 پزشکی )سواالت باز ( توسط مدیر مرکز توسعه

 

 

 

مرکز مطالعات و 

 توسعه

مدیریت  -معاونت آموزشی 

 دفاتر توسعه -بیمارستان

دفتر  -اساتید بالینی

 سوپروایزری

لینک مستندات   

 در سایت

 

   

 ینیبال یمر کز مهارتها  و فعالیت های آموزشی فضا یفیو ک یتوسعه کمف کلی : هد 
 : ارتقای کمی و کیفی تجهیزات مرکز مهارتها: اهداف اختصاصی  1ف ختصاصیهد

 : اجرای پروژهای پژوهش در آموزش / طرح های نوآورانه در مرکز مهارهای بالینی2هدف اختصاصی 

 ی آموزشی درمرکز مهارنهای بالینی : اجرای کارگاهها3هدف اختصاصی 

 درون دانشگاهی  های عینی : اجرای ارزیابی 4هدف اختصاصی 

 : ارتقای برگزاری آزمون های صالحیت بالینی کشوری درمرکز مهارتها5هدف اختصاصی 



 : اهداف اختصاصی : ارتقای کمی و کیفی تجهیزات مرکز مهارتها  1هداف ختصاصی

 وژهای پژوهش در آموزش / طرح های نوآورانه در مرکز مهارهای بالینی: اجرای پر2هدف اختصاصی 

 : اجرای ارزیابی های عینی درون دانشگاهی  4هدف اختصاصی 

 : ارتقای برگزاری آزمون های صالحیت بالینی کشوری درمرکز مهارتها5هدف اختصاصی 

 

 

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران  مدیر پروژه  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 پایش

توسعه کمی مر کز مهارت   4

 های دانشگاه: خرید موالژ
 

 یزنی با ریاست دانشگاه از نظر تامین بودجهرا

 

 -جلب همکاری معاونت پشتیبانی

 تامین اعتبارات 

 خریدار ی موالژهای مورد نیاز
 

 معاونت آموزشی) 

 مدیرمرکز توسعه)

 کارشناس مرکز
 

 معاونت توسعه 

 دانشگاه ریاست

 8931خرید  9317   -د رخواست کتبی  

: 2هدف اختصاصی  

اجرای پروژهای 

پژوهش در آموزش / 

طرح های نوآورانه در 

 مرکز مهارهای بالینی

 

اجرای طرح ارزیابی در س اخالق در پزشکی  بر اساس 

 ازمون ایستگاهی 

 هماهنگی  بلو پرینت ایستکاه توسط گروه اخلق 

 زیابان مرکز توسعههماهنگی چینش و ار 

 اجرای پروژه

 پیگیری نتایج  توسط گروه اخالق

 اجرای پروژه 9317  ازمون ایستگاهی مرکز توسعه گروه اخالق دانشگاه



 اجرا ی طرح نواورانه 

ارزیابی دورن  

دانشگتهی توانمدی 

دانشجویان 

استیودنت/ اکسترن 

با حضور ارزیابان 

متفاوت درایستگاهها 

تعیین حد بر اساس 

نصاب نمره به روش 

 مرزی

اجرای پروژ[ه مصوب شورای پژوهش در آموزش مرکز 

 توسعه

 مرکز توسعه

 اساتید بالینی

گزارش   9317  آسکی معاون اموزش بالینی 

8931 

اجرای آزمون های   

اسکی درون 

دانشگاهی جهت 

 امادگی داشجویان 

 طراحی ایستگاهها مطابق با بلو پرینت 

 سلهتعریف ایستگاههای حل م

 انجام پروسیجر 

 معاینه فیزیمی  

 هیستوری گرفتن

 ایستگاه 94اجرا ی ازمون با 

 تجزیه و تحلیل نتایج  ا زمون

 ارسال جهت برنامه ریزی  بر ا ی مدیریان گروه ها

 نظر سنجی و رضایت دانشجو

 ارایه با زخورد  

 مرکزتوسعه

 معاونت آموزش بالینی

اسکی درون  اساتید بالینی

 دانشگاهی
9317- 9318  



برگزاری آزمون های  

صالحیت بالینی 

کشوری درمرکز 

 مهارتها

 طراحی ایستگاهها مطابق با بلو پرینت 

 ایستگاه با تعامل با معاون اموزش بالینی تعیین تعداد

دریافت تعداد دانشجویان متقاضی ازمون دانشگاهی و  

 دیگر دانشگاههای همجوار یا متقاضی

 تعیین ارزیابان 

 زارزیابان دعوت ا 

 اطالع رسانی به داشنجویان اجرای ازمون با نظارت نماینده

 کالن منطقه

 نظر سنجی و رضایت دانشجو

 ارایه با زخورد 

 اجرای آزمون با مالحظات

 تجزیه و تحلیل نتایج  ا زمون

 ارسال جهت برنامه ریزی  بر ا ی مدیریان گروه ها

 

 مرکزتوسعه

 معاونت آموزش بالینی

اسکی درون  یاساتید بالین

 دانشگاهی
اجرا ی ازمون   9318 -9317

و گزارش به 

 کالن منطقه

 

 

 

 

 

   

 فعال سازی کمیته های دانشجویی در توسعه آموزشهدف کلی : 
 ساختار و فعالیت کمیته دانشجویی  تعیین  :1ف اختصاصیهد



  ارتقای فعالیت کمیته دانشجویی با توسعه زیر کمیته های مرتبط : 2هدف اختصاص 

 : راه اندازی مرکز آموزش همتایان در کمیته دانشجویی توسعه آموزش3هدف اختصاصی 

 ارتقای کمی و کیفی فعالیت مرکز آموزش همتایان 4هدف اختصاصی: 

 : ارتقای بنیه علمی دانشجویان علوم پایه جهت امادگی حضور در آزمون علوم پایه 5هدف اختصاصی 

 همایش آموزش پزشکی  شجویان در: افزایش مشارکت دان6هدف اختصاصی 

  جشنواره ایده های نوآورانه فعال دانشجویان در ر: افزایش حضو7هدف اختصاصی 

 : افزایش  مهارتهای دانشجویان با برگزاری دوره توانمند سازی 8هدف اختصاصی 

 تعیین ساختار و فعالیت کمیته دانشجویی   :1هدف اختصاصی

 کمیته دانشجویی با توسعه زیر کمیته های مرتبط:  ارتقای فعالیت 2هدف اختصاص 

مدیر  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 پروژه 

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران 

 پایش

شکل گیری کمیته  9

دانشجویی د رتوسعه 

اموزش در ساختار مرکز 

توسعه و تعریف زیر کمیته 

 های آن

 برگزاری  انتخابات و تعیین دبیر کمیته 

 عیین اعضای اصلی کمیتهت

برگزاری جلسه با مدیر مرکز و تدوین شیوه نامه 

 داخل دانشگاهی  کمیته 

 تعریف زیر کمیته ها 

 تعیین سرگروه 

 

مرکز 

 مطالعات 

کمیته 

 دانشجویی

 –حضوری   معاونت آموزشی 

  -جلسه 

لینک عملکرد   فروردین 9317 

 کمیته



 تایان در کمیته دانشجویی توسعه آموزشکزآموزش هممر: راه اندازی 3هدف اختصاصی 

 ارتقای کمی و کیفی فعالیت مرکز آموزش همتایان 4هدف اختصاصی: 

 : ارتقای بنیه علمی دانشجویان علوم پایه جهت امادگی حضور در آزمون علوم پایه 5هدف اختصاصی 

 

 : 3.4هدف  2

فعال نگه داشتن مرکز 

 آموزش همتایان

متایان به عنوان تعریف اهداف مرکز اموزش ه 

 زیر کمیته ، کمیته دانشجویی درتوسعه آموزش

 تعریف همتا 

فرایند حمایت علمی و ارایه مشاوره  جهت 

 به بعد 17دانشجویان ورودی مهر

تعیین سر گروه از بین دانشجویان رتبه اور  

 ازمون علوم پایه و استعداد درخشان

به عنوان سر گروه  15تعیین  رتبه اول ورودی 

 یانهمتا

بر گزاری جلسه مدیر مرکزتوسعه با سر گروه 

های  و تعامل و توضیح همتا و فرایند حمایتی و 

 مشاوره ای 

و حضور مدیر  17هماهنگی با نماینده ورودی  

 مرکز توسعه و تیم سر گروه ها د رکالس 

 معرفی و اهداف  برنامه همتایان

درصد  15ثبت نام دانشجویان بصورت اختیاری ) 

 کالس ( 

مرکز 

 مطالعات 

کمیته 

 دانشجویی

دانشجویان عضو  

 کارگروه همتایان 

 عاونت آموزشیم

 –حضوری  

  -جلسه 

لینک عملکرد   17مهر   

ارسال  -کمیته

به تجربه 

 -تبریز

همایش 

اموزش 

 9411پزشکی



دبیر کمیته و  –شروع برنامه با نظارت مدیر مرکز  

 سر گروه ها

 امه سر گروه هانرپایش  هفته ای ب

 17یافت بازخورد از دانشجویان در 

:  5هدف اختصاصی  3

ارتقای بنیه علمی 

دانشجویان علوم پایه 

جهت امادگی حضور در 

 آزمون علوم پایه

علوم  سگزاری جلسات کالسی رفع اشکال دروبر

 پایه

برگزاری کارگاه امادگی در آزمون علوم پایه 

 توسط سرگروه ها 

 گروه همتایانارایه مشاوره با دانشجویان عضو  

 دریافت بازخورد از دانشجویان

 -گروه همتایان–بررسی نمرات دانشجویان عضو 

 افزایش معدل 

مر کز 

مطالعات و 

کمیته 

 دانشجویی 

دانشجویان عضو 

 کارگروه همتایان 

 معاونت آموزشی

 -حضوری 

 تعاملی

 -17ترم مهر

 دی ماه 

 

 ایش آموزش پزشکی : افزایش حضور فعال دانشجویان در هم6هدف اختصاصی  

 : افزایش مشارکت دانشجویان د رجشنواره ایده های نوآورانه7هدف اختصاصی 

 

 

زمینه مشار کت  4

دانشجویان  عضو کمیته و 

فعال د رکمیتهای مرکز در 

 همایش آموزش پزشکی 

 اطالع رسانی پوستر همایش  

 برگزاری جلسه کمیته با اعضای فعال 

 تعامل با مرکز توسعه 

اری با اساتید در تدوین خالصه مقاله طرح همک 

 های پژوهشی مرکز توسعه

مر کز 

مطالعات و 

کمیته 

 دانشجویی 

 دانشجویان عضو 

پژوهش کارگروه -میتهک

 در آموزش 

 معاونت آموزشی

 -حضوری 

 تعاملی

 -17ترم مهر

 اردی بهشت

 



 معرفی دانشجویان جهت شرکت درهمایش  

 مشارکت د رهمایش  

 حضور در رویدادهای همایش 

شرکت دبیر کمیته درجلسات دبیر کمیته 

 دانشجویی

 حضور فعال درغرفه دانشگاه

 

زمینه مشار کت  5

دانشجویان در جشنواره 

 ایده های نوآورانه

 اطالع رسانی پوستر جشنواره   

 برگزاری جلسه کمیته با اعضای فعال 

 تعامل با مرکز توسعه 

 برگزاری کارگاه ایده پردازی

 جلسه ایده پردازیبرگزاری  

 تعیین ایده های

 تعیین اولویت

 ارسال ایده طبق فرمت جشنواره 

معرفی دانشجویان جهت شرکت  وحضور در 

 رویدادهای جشنواره

  

مر کز 

مطالعات و 

کمیته 

 دانشجویی 

دانشجویان عضو 

 –کارگروه همتایان 

 دبیر کمیته دانشجویی

 معاونت آموزشی

 -حضوری 

 تعاملی

  17اردی بهشت 



 : افزایش  مهارتهای دانشجویان  عضو کمیته های دانشجویی  8هدف اختصاصی 

زمینه مشار کت   1

دانشجویان در دوره 

 مدرسه تابستانه شیراز

معرفی دانشجویان در 

 –کارگاههای دانشگاه قم 

 مازندارن د رتابستان

 تعامل با دانشگاههای مجری  

 معرفی دانشجویان 

طبق حمایت  های تامین هزینه ایاب وذهاب  

 معاونت اموزشی 

 حضور دانشجویان

 دریافت با زخورد 

 وارایه گزارش به کمیته

مر کز 

مطالعات و 

کمیته 

 دانشجویی 

 -حضوری  کمیته دانشجویی

 تعاملی

 -17تابستان 

  

حضور  

دانشجویان در 

 رویدادها

 

    

 



 

 توسعه فعالیت  کمیته برنامه ریزی و طرح درسهدف کلی : 
 ا هداف 

  

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران  مدیر پروژه  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 پایش

  

تدوین طرح درس هر ترم و 

به کار گیری طرح درس در 

 سر کالس ها 

 

 

 

 

 

 

ارسال نامه جهت اساتید در خصوص اطالع  -9

طرح درس به دانشجویان از طریق معاونت 

 آموزشی 

رس سر کالس به ضرورت بکار گیری طرح د -2

 طرق مختلف 

قرار گرفتن امتیاز طرح درس در نمره ارزشیابی  -3

 اساتید 

دبیر کمیته برنامه 

 ریزی درسی

  هر ترم تحصیلی شفاهی -کتبی  اساتید

تدوین طرح درس آموزش  

  بالینی / علوم پایه

  EDCتشکیل کمیته طرح درس در  -

 تعیین شرح وظیفه کمیته طرح درس دانشگاهی -

مشورتی و  -نقش ایجاد توانمند سازیتاکید بر -

 نظارتی  کمیته 

توجیه مدیران گروهها در زمینه ارتباط تدوین طرح  -

 درس با کوریکولوم آموزشی 

آموزشی طرح درس  –برگزاری کارگاه توجیهی  -

 جهت اساتید

 دبیر کمیته یدتاسا

 مدیر مرکز توسعه
  هر ترم تحصیلی شفاهی -کتبی 



توجیه مدیران گروهها چهت تدوین طرح درس بر  -

مربوطه ،نیاز منطقه و  logاساس رفرنس و

بایدهایی که میبایست دانشجو فرا -دانشجویان

 میی گیرد 

 همکاری دفاتر توسعه  با اساتید درخصوص -

تدوین اهداف آموزشی و طرح درس با هماهنگی  -

 مدیرگروه

دریافت  طرح درس تدوین شده اعضای هیئت  -

 علمی توسط مدیران گروه بر اساس جدول زمانی

 اجرای پایلوت طرح درس -

اعضای  دریافت طرح درس تدوین شده توسط -

 هیئت علمی از مدیران گروه 

دادن بازخورد مناسب به مدیران گروه و اعضای  -

 هیئت علمی ) نامه جهت مدیریت ، فعالیت افراد(

پیگیری معاونین دانشکده ها / مرکز توسعه جهت  -

ارایه طرح درس به دانشجویان در ابتدای شروع 

 ترم یا در هر جلسه تدریس

بر روی کیفیت  پیگیری اثربخشی ارایه طرح درس

 اموزش)از طریق انجام پژوهش (

 بازنگری با توجه به باربیماریها بازنگری طرح درس ها    

 پاسخگویی اجتماعی

 نیاز دانشجو 

 چینش ارایه

 با هماهنگی مدیر گروه  

 طرح در شورای دانشگده

 ل به کمیته نظارتی برنامه ریزی درسی اطالع و ارسا

معاون اموزشی دانشکده ها  مدیرگروه -یدتاسا

 دبیر کمیته

 مدیر مرکز توسعه

بر  ترم تحصیلیدر شفاهی -کتبی 

 حسب ضرورت

 

        

  



 

 توسعه فعالیت های پژوهش درآموزش درمرکز توسعههدف کلی : 

 

 : اهداف اختصاصی 

 حوزه های مورد نیاز آموزش به انجام پژوهش   اولویت های ن:  انجام نیازسنجی جهت تعیی1

 تدوین طرح های پژوهش در آموزش در اساتید و دانشجویان در راستای افزایش  انگیزه 

 : توانمند سازی اساتید درراستای تدوین طرح های پژوهش در آموزش2 

 نشجویان و اساتید مشترک دا پروهشی یا  طرح هایانگیزه دانشجویان در تدوین افزایش -3

 ترغیب همکاران کمیته های طرح  نسبت به تحقق شاخص ها مبتنی بر تدوین طرح های پژوهش در آموزش  -4

 اعضای کمیته برگزاری نشست و جلسات کمیته پژوهش در اموزش با حضور -5 

مدیر  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 پروژه 

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران 

 پایش

نیاز سنجی و تعیین  

اولویت های پژوهش 

 تدوین طرح پژوهشی  

 داوری طرح 

مدیر مرکز 

 توسعه

کتبی و ارسال   اساتید

 لیست و عنوان 

9317-9318  



 تصویب یآموزش

 اجرای مراحل نیاز سنجی

 دریافت نیاز های گروه های  

 

ارسال اولویت های  

پژوهش درآموزش جهت 

به و تشویق اساتید  اساتید

 تدوین طرح ها

 

 تهیه لیستی از اولویت ها باتوجه به نیازهای دانشگاه  -

 ارسال لیست مربوطه جهت اساتید -

 پیگیری دریافت پاسخ از آن ها -

اولویت   5تا  3تعامل با اساتید و گروهها جهت تعییین 

 پژوهش در  آموزش

ارسالل اسامی محققین به کمیته ترفیعات دانشگاه جهت تاثیر 

 ح پژوهش در آموزش درترفیع ساالنهامتیاز طر

-  

 

مدیرمرکز 

 توسعه
 

اعضای کمیته پژوهش 

 درآموزش

 

 کارشناس مرکز

 

کتبی و ارسال  

 لیست و عنوان

  اتوماسیون

9317-9318  

برگزاری جلسات پژوهش  

 درآموزش

 

برگزاری جلسات پژوهش درآموزش براساس طرح  -

 های تحقیقاتی دریافتی 

تحقیقاتی از بین کمیته تعیین کارشناسان طرح های  -

 جهت بررسی طرح ها

 بررسی طرح ها درجلسات مذکور -

 

 

مدیرمرکز 

 توسعه
 

اعضای کمیته پژوهش 

 درآموزش

 

 کارشناس مرکز 

  9318-9317 حضوری

وهش برگزاری کارگاه پژ 

در آموزش با تاکید بر 

جهت افزایش  سایت

 توانمندی

 انتخاب مدرس و هماهنگی با مدرس- -

 با مدرس تنظیم قرارداد- -

اطالع رسانی و هماهنگی با گروه هدف)اعضای  - -

 هیئت علمی(

 تدوین شاخصهای اثر بخشی - -

 برنامه ریزی )زمان،مکان،محتوا،روش،ارزیابی( - -

هماهنگی و نامه نگاری با واحدهای مختلف)امور  - -

مالی ،تدارکات،کامپیوتر،اینترنت، سمعی و بصری ،امور 

 اداری ،نقلیه و....(

مدیر مرکز 

طالعات و م

توسعه 

آموزش 

 پزشکی

اساتید حوزه مهاونت 

دانشکده  -پژوهشی

اساتید کارگروه   -پرستاری

 اموزش پزشکی

  9318-9317  حضوری 



 ات مربوط به کارگاهتهیه جزو - -

 اجرا و ارزشیابی کارگاه - -

 تجزیه وتحلیل فرمهای ارزشیابی - -

تهیه گواهی )گواهی تدریس کارگاه،گواهی شرکت  - -

 در کارگاه و...

کتابچه ای از فعالیت  تهیه 

 های پژوهش درآموزش

جمع آوری طرح های پژوهش درآموزشی که توسط  -

 اساتید ارسال شده است

 مستند نمودن فرایند کمیته پژوهش درآموزش -

 فرایند تدوین یک طرح پژوهشی  -

رکز مدیر م

مطالعات و 

توسعه آموزش 

 پزشکی

 سرکار خانم نجفی پور

 

 کارشناس مرکز 

  9318-9317 و ارسال  ری حضو

تدوین طرح های مشترک   

دانشجویان عضو کمیته 

 دانشجویی با اساتید

 

 ارایه مشاوره در طراحی و تدوین 

 همکاری در نگارش و اجرا

 و پیگیری تبدیل نتایج به مقاله

همکاری اعضای کمیته در ارایه مشاوره و همکاری د رتدوین 

 با مجریان طرح

ن به کمیته ترفیعات دانشگاه جهت تاثیر ارسالل اسامی محققی

 امتیاز طرح پژوهش در آموزش درترفیع ساالنه

 

 اعضای کمیته

 –پژوهش 

کمیته 

 دانشجویی

مدی رمرکز 

 توسعه

حضوری و تعامل  اعضای کمیته

 بین بخشی

9317-9318  

وهش ژطراحی  و اجرای پ  

مرتبط با شاخص بسته اعتبار 

 –اموز ش پاسخگو  -بخشی

 علمی  مرجعیت  

 ارایه مشاوره در طراحی و تدوین 

 همکاری در نگارش و اجرا

 استفاده  در تحقق شاخص

مرکز توسعه با 

گروه علوم  

نوین و معاونت 

زشی وقت در آمو

طرح تعیین 

سرامدی 

 گاهدناش

حضوری و تعامل  

 بین بخشی

9317-9318  

  9318-9317کتبی و -حضوری   کارشناس مرکزمدیر مرکز  هماهنگی با اساتید مربوطه جهت ارسال مقاالت -تشویق اساتید به شرکت در  



همایش اموزش پزشکی و 

الصه  ارسال کتابجه خ

کنگره های آموزش مقاالت 

 پزشکی

 معرفی سایت همایش  -

 جهت اساتیدخالصه مقاالت  ارسال کتابچه  -

  

مطالعات و 

توسعه آموزش 

 پزشکی

 

 
 کتابچه ارسال 

عضو  مشارکت دانشجویان  

ه های مرکزتوسعه کمیت

درطرح های پژوهش در 

 آموزش 

 

 

 

 

 

 

 کمیته کمیته پژوهش درآموزشزیر تشکیل  -

 دانشجویی

 اعالم نیاز پژوهش درآموزش به دانشجویان -

 تشویق دانشجویان به نوشتن طرح تحقیقلتی -

تشویق دانشجویان جهت مشارکت در کنگره آموزش  -

 پزشکی 

 جشنواره شهید مطهری -

مدیرمرکز 

  توسعه)خانم

 نجفی پور(دکتر 

دبیر کمیته 

دانشجویی)صدر 

 نشین(

 

دانشجویی و  اعضای کمیته 

 شورای مرکزی

 کارشناس مرکز

 

 تعامل بین بخشی 

  حضوری

9317-9318  

 

 

 

 

 توسعه فعالیتهای کمیته دانش پژوهی  هدف کلی : 
 درون دانشگاهی  وانمند سازی ایجاد اگاهی نسبت به آیین نامه دانش پژوهی از طریق کارگاه تا هداف  اختصاصی: 

 اشنایی اساتید با فرم ها و مستندات مور نیاز دانش پژوهی و آیین نامه ارتقاء

 آشنایی با سامانه ثبت فعالیت دانش پژوهی وزارت  

 آشنایی با جشنواره مطهری جهت ارایه فعالیت های دانش پژوهی  

 با امتیاز دانش پژوهی معرفی مرکز نصر و سامانه جهت ثبت طرح های نواورانه  

 اطال ع رسانی در خصوص روند کسب امتیاز دانش پژوهی بر حسب فعالیت های نواورانه در آموزش 



  

 

  

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران  مدیر پروژه  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 پایش

  

ایجاد اگاهی نسبت به آیین 

نامه دانش پژوهی از طریق 

درون  توانمند سازی کارگاه 

 دانشگاهی دانش پژوهی 

 

 

 

 

 

 با اساتیدبرگزاری جلسه با اعضای کمیته جهت تعامل  -

 معرفی مصادیق مربوط به  فعالیت دانش پژوهی-

 برگزاری  کارگاه اشنایی با آیین نامه ارتقاء

 

 امور هیات علمی  معاونت آموزشی 

 مرکزتوسعه

 

 

 

 حضوری 

 کتبی اتوماسیونی

 

نامه توانمند سازی طبق بر 

 ترم جاری
 

آشنایی با سامانه ثبت فعالیت  

 دانش پژوهی وزارت 

آشنایی با جشنواره مطهری  

جهت ارایه فعالیت های 

 دانش پژوهی 

 معرفی مرکز نصر

 

 برگزاری جلسه و کارگاه معرف سامانه -

 مفاهیم دانش پژوهی -

 معرفی جشنواره مطهری -

 معرفی سامانه مدد -

 ورانهمعرفی فرم های نوآ -

 معرفی مرکز نصر -

اطالع رسانی در خصوص تخصیص گرنت به طرح  -

 های نوآورانه با امتیاز دانش پژوهی

-  

جلسات کارگاهی  امور هیات علمی  مرکزتوسعه

 –حضوری  –

جلسات غیر 

 رسمی و انفرادی

طبق برنامه توانمند سازی 

 ترم جاری
 

اطال ع رسانی در خصوص  

روند کسب امتیاز دانش 

حسب فعالیت های پژوهی بر 

 معرف مصادیق دانش پژوهی  -

 نحوه نگارش فرم دانش پژوهی -

اساتید گروه  –مستمر   کارگاهی امور هیات علمی  مرکزتوسعه

 هدف حضوری
 



 نواورانه در آموزش

 
  تمرین عملی 

 برگزاری جلسات کارگاهی رسمی

 برگزاری جلسات غیر رسمی و ارایه مشاوره فردی

  

نش دا تشکیل جلسات کمیته

به  پژوهی درون دانشگاهی 

منظور بررسی پرونده اعضای 

 هیئت علمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاری جلسه  -

 معرفی مستندات مربوط به پرونده دانش پژوهی  -

 امتیاز بندی مستندات دانش پژوهی  -

 تعیین امتیاز نهایی دانش پژوهی  -

مسول کمیته  ارسال امتیاز همراه با نامه جهت  -

 نشگاهی منتخب و ارتقای درون دا

توسط  -مرکز ی تهزان هیئت ممیزه ارسال به  -

 معاونت آموزشی و کمیته ارتقاء

 مرکزتوسعه

 کمیته دانش پژوهی

 طبق نیاز  حضوری معاونت آموزشی  

 

بررسی پرونده 

 3دانش پژوهی 

عضو هیات 

 علمی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 استقرار نظام ارزشیابی کیفیت تدریس استاد    هدف کلی : 

 
 ا هداف 

  

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران  مدیر پروژه  شرح فعالیتها عنوان پروژه  دیف ر

 پایش

نرم  تمدید قرار داد ساالنه 

 /افزار ارزشیابی پایش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمدید مراوده باشرکت نرم افزار ماد جهت  -

 پیگیری تامین منابع مالی -

 نرم افزار  به روز شدن  -

 جهت گروه هدف آموزش نرم افزار  -

 جدید)دانشکده پرستاری

 دفتر توسعه بالینی( -

 خانم فرهمند edcمدیر 

 کارشناس ارزشیابی اساتید
   

انجام ارزشیابی از استاد  

بصورت الکترونیکی توسط 

 دانشجو 

 

 

 

 

 اعالم زمان ارزشیابی دانشجو -

اطالع رسانی در زمینه نحوه انجام  ارزشیابی  -

ملت و سایت اساتید بطور الکترونیکی از طریق پ

 برای دانشجویان 

 اطالع رسانی به اساتید  -

 انجام ارزشیابی توسط دانشجویان - -

 اطالع رسانی به اساتید  -

 خانم فرهمند edcمدیر 

 کارشناس ارزشیابی اساتید
   



 

 

 

 

 

 

 انجام ارزشیابی توسط دانشجویان -

 تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی  -

 گرفتن بازخورد از دانشجویان  -

رزشیابی به ارسال نتایج ا 

 اساتید 

بازخورد نمرات ارزشیابی بصورت محرمانه به  - -

 اساتید 

ارسال آن به کمیته ترفیعات جهت ترفیعات  - -

 ساالنه استاد مربوطه 

استفاده از نمرات ارزشیابی در روز استاد به عنوان  -

 توسط معاونت آموزشیمالک در روز استاد نمونه 

نجفی پور  دکتر خانم

 edcمدیر 

 همندخانم فر

 کارشناس ارزشیابی اساتید
   

گرفتن بازخورد از اساتید در  

مورد انجام ارزشیابی 

 الکترونیکی 

تهیه فرم نظر سنجی در مورد مزایا و معایب  - -

 آموزش الکترونیکی 

ارسال آن جهت اساتید در مورد پیشنهادات و  -

 دریافت پیشنهادات 

نجفی پور دکتر خانم 

 edcمدیر 

 خانم فرهمند

 اس ارزشیابی اساتیدکارشن
   

انجام ارزشیابی استادتوسط  

 -مدیر گروه/ معاون آموزشی

مسولین  -خود ارزشیابی

ارشد در زمان ارتقائهیات 

 علمی

 ارسال محرمانه فرم ارزشیابی  دستی  -

 انجام ارزشیابی توسط مسولین/ خود ارزیابی -

 تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی  -

 اساتید ارسال جهت کمیته ارتقای مرتبه

خانم نجفی پور مدیر 
edc 

 خانم فرهمند

 کارشناس ارزشیابی اساتید
   

 

 

 

  بالینی  –علوم پایه ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی گروه های آموزشی هدف کلی : 



 
 ا هداف 

  

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران  مدیر پروژه  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 پایش

  

بی بیرونی درون ارزشیا

  دانشگاهی گروه بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 گذاشتن جلسه توجیهی  -

 تعیین اعضاء گروه بازدید کننده  -

 تعیین زمان بازدید -

مطابق با تعیین مالک ها و شاخص های ارزشیابی  -

 استاتداردها

 انجام ارزشیابی  -

 تجزیه و تحلیل نتایج  -

معاونت ها و ریاست -گروه ارسال نتایج به مدیرا -

 کدهدانش

برگزاری جلسه بازخورد  وارایه پیشنهادات و  -

 راهکارهای ارزیابان جهت ارتقای کیفیت آموزش 

-  

 معاونت آموزشی 

   edcمدیر 

مدیر گروه های بخش های 

 مختلف
بازدید  –حضوری 

 میدانی

9317  

  

ارزشیابی بیرونی بخش گروه 

 فیزیو لوژی

 

 

 

 

 

 گذاشتن جلسه توجیهی  -

 د کننده تعیین اعضاء گروه بازدی -

 تعیین زمان بازدید -

 تعیین مالک ها و شاخص های ارزشیابی  -

 انجام ارزشیابی  -

 تجزیه و تحلیل نتایج  -

معاونت ها و ریاست -گروه ارسال نتایج به مدیرا -

 کدهدانش

 معاونت آموزشی 

   edcمدیر 

مدیر گروه های بخش های 

 مختلف
بازدید  –حضوری 

 میدانی

9317  



 

 

برگزاری جلسه بازخورد  وارایه پیشنهادات و  -

 راهکارهای ارزیابان جهت ارتقای کیفیت آموزش 

-  

  

ارزشیابی بیرونی بخش گروه 

  پزشکی اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 گذاشتن جلسه توجیهی  -

 تعیین اعضاء گروه بازدید کننده  -

 تعیین زمان بازدید -

 تعیین مالک ها و شاخص های ارزشیابی  -

 انجام ارزشیابی  -

 تجزیه و تحلیل نتایج  -

معاونت ها و ریاست -گروه ال نتایج به مدیراارس -

 کدهدانش

برگزاری جلسه بازخورد  وارایه پیشنهادات و  -

 راهکارهای ارزیابان جهت ارتقای کیفیت آموزش 

-  

 معاونت آموزشی 

   edcمدیر 

مدیر گروه های بخش های 

 مختلف
بازدید  –حضوری 

 میدانی

9317  

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89رخانه جشنواره شهید مطهری هدف کلی : فعالیت دبی

 : برگزاری جشنواره شهید مطهر درون دانشگاهی اهداف اختصاصی 

 

مدیر  شرح فعالیتها عنوان پروژه  ردیف 

 پروژه 

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران 

 پایش



برگزار ی جشنواره  

درون دانشگاهی 

همزمان با هفته آموزش 

 و بزرگداشت روز استاد

 انی پوستر جشنوارهاطالع رس  

 دستورالعمل نگارش فرایند –حیطه ها 

 ارایه مشاوره به اساتید جهت  فرایند نویسی 

 تعیین زمان دریافت فرایندها 

 تعیین کمیته داوران

 انجام داوری فرایند ها

 ثبت در سامانه 

 پیگیری نتایج  داوری فرایدها در سطح کشوری 

 اهی تعیین زمان اجرای جشنواره  درون دانشگ

 اجرای جشنواره همزمان با روز استاد

 اعطای جوایز به منتخبین 

 جهت ارسال به کمبته کشوری

 

معاونت 

 آموزشی 

مدیریت 

 مرکز توسعه

همایش یک   مرکز امور هیات علمی 

 روزه

 حضوری   

 3انتخاب   18اردی بهشت 

فرایند درون 

 دانشگاهی

  

 

 ی مختلف در تمامی حیطه های المپیاد کشوری افزایش مشارکت دانشجویان رشته هاهدف کلی : 

 
 : ا هداف ختصاصی

 توانمند سازی دانشجویان حیطه های مختلف المپیاد  

 افرایش حمایت و تشویق دانشجویان مدال آوران المپیاد 



 تشویق دانشجویان موفق در آزمون های المپیاد دانشگاهی و کالن منطقه کشوری  

 

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران  مدیر پروژه  الیتهاشرح فع عنوان پروژه  ردیف 

 پایش

می و راه اندازی کمیته عل 

اجرایی المپیاد و فعال نمودن 

  کمیتهای مختلف 

 

 تعیین مسئول المپیاد-

تشکیل جلسات با حضور اساتید مربوط به حیطه های -

 المپیاد

المپیاد در جلسات  اعالم  نحوه  هدایت برنامه علمی -

 ربوطه م

 بررسی فرایند ازمونهای غربالگری 

 

 مدیر مرکزتوسعه  مسول المپیاد

 اعضای کمیته

  بازه کمیته المپیاد کشوری جلسات تعاملی 

تعیین دانشجویان واجد  

 شرایط
اعالم و اطالع رسانی به دانشجویان جهت  ثبت نام 

 –الکترونیکی در سایت مرکزتوسعه 

نشجویان اسامی دا مشخص شدن لیست نهایی 

 شرکت درالمپیاد د رهر حیطه  راغب به

 رانشجویان واجد شرایط جهت ثبت داعالم  اسامی د-

 سامانه المپیاد

 

ثبت نام  دبیر کمیته المپیاد مرکز توسعه

 الکترونیکی

  بازه کمیته المپیاد کشوری

 برگزاری کالسهای آمادگی  

 در حیطه های مختلف
ع المپیاد  در  برگزاری کالسها در ارتباط با موضو

 هرحیطه 

برگزاری کالسهای در ارتباط با نحوه -

برگزاری آزمون المپیاد و معرفی چار چوب 

 آزمون ها

 تهیه منابع

 دبیر کمیته المپیاد مسول حیطه

 مرکزتوسعه

 اساتید دعوتی

 –حضوری 

غیر -کارگاهی

 حضوری

  بازه کمیته المپیاد کشوری



 

طراحی سئوال و برگزاری  

 دانشگاهی آزمون درون 

 

برگزاری جلسات  با مسولین و اساتید حیطه ا جهت  -

 تعیین چارچوب نحوه طراحی سئوا ل

 جمع آوری سئواالت و برگزاری آزمون -

تصحیح آزمون و اعالم نتایج آزمون درون -

 دانشگاهی 

 (نفر 5مشخص شدن سهمیه دانشگاه  درهر حیطه )

 

 دبیر کمیته المپیاد مسول حیطه

 مرکزتوسعه

 اتید دعوتیاس

  بازه کمیته المپیاد کشوری حضوری

مشارکت در آزمون کشوری  

 المپیاد

 

برگزاری آزمون غربالگری  کشوری . تعیین دانشجویان 

 حایز کسب امتیاز 

 معرفی به کالن منطقه

حمایت علمی و حرفه ای  از دانشجویان جهت موفقیت در 

 مراحل مختلف  تا کسب امتیاز کشوری 

 

 بیر کمیته المپیادد مسول حیطه

 مرکزتوسعه

 اساتید دعوتی

 حضوری

 

  بازه کمیته المپیاد کشوری

رایزنی جهت تامین منابع  

 مالی 

 پیگیری دریافت منابع مالی   

 در یافت حمایت ریاست دانشگاه

 معاونت آموزشی

 -دبیر کمیته المپیاد

 مدیر مرکز توسعه

 مکاتبه ریاست و معاونت دانشگاه

 حضوری

  ه المپیاد کشوریبازه کمیت

تقدیر از دانشجویان موفق    

 در مراحل المپیاد

 پیگیری دریافت منابع مالی

پیگیری پرداخت طبق مصوبه دورن دانشگاهی با حمایت   

 ریاست دانشگاه

 -دبیر کمیته المپیاد

 مدیر مرکز توسعه

 –حضوری  ریاست و معاونت دانشگاه

 پرداخت تشویقی

 بعد از اعالم نتایج  کمیته

 المپیاد کشوری
 

تقدیر از دانشجویان با کسب  

 امتیاز کشوری

 دریافت حمایت ریاست دانشگاه

پیگیری پرداخت طبق مصوبه دورن دانشگاهی با حمایت 

 ریاست دانشگاه

 -دبیر کمیته المپیاد

 مدیر مرکز توسعه

 –حضوری  ریاست و معاونت دانشگاه

 پرداخت تشویقی

بعد از اعالم نتایج  کمیته 

 یاد کشوریالمپ

 

تقدیر از اساتید همکار با   

مدرسین  -کمیته المپیاد

پیگیری پرداخت طبق مصوبه دورن دانشگاهی با حمایت 

 ریاست دانشگاه 
 -دبیر کمیته المپیاد

 مدیر مرکز توسعه

 –حضوری  ریاست و معاونت دانشگاه

 پرداخت تشویقی

اعالم نتایج  کمیته بعد از 

 المپیاد کشوری

 



کالس و کارگاه و مسولین 

 حیطه ها

 معاونت آموزشی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ارسال با زخورد به اساتید با  

 ضعیف  –متوسط  -نتایج عالی

ارسال با زخورد مثبت  به اساتید با نمره ارزشیابی  -

 عالی و خوب 

ارسال با زخورد سازنده و حضو ردر دوره های  -

 توانمند سازی جهت متوسط 

ریس  -معاون برگزاری جلسه هدفمند با حضور -

مدیر مرکز توسعه جهت  –مدیر گروه  –دانشکده 

ارایه بازخورد اصالحی به مدرس با وضعیت نمرات 

 ضعیف

 معاون آموزشی

 ریس دانشکده

 مدیر گروه

 مدیر مرکز توسعه 

 مدیر امور هیات علمی
   

 
 



 

 تعامل بین مرکزتوسعه  و دفاتر توسعه  شیافزاف کلی : هد

 
 ا هداف 

  

شاخص   بازه زمانی روش اجرا همکاران  مدیر پروژه  شرح فعالیتها ان پروژه عنو ردیف 

 پایش

توسعه تعامل بین دفاتر  

 توسعه و مرکز

توسط  EDOبررسی و تعیین فرد مسئول جهت دفاتر  -

 ریس دانشکده

 ( به مرکز توسعهEDO معرفی مسئول دفتر توسعه ) -2

شرح  اطالع رسانی شرح وظایف دفاتر توسعه طبق -3

 وظایف مصوب درون دانشگاهی

 EDOتتدوین برنامه زمانبندی  جهت شروع فعالیت  -4

گذاشتن جلساتی با مسئول ذیربط دانشکده  -4

 پرستاری و پزشکی

واگذارنمودن کارگاههای توانمند سازی   -5

 تخصصی و موضوعی به دفاتر توسعه

 واگذاری پیگیری  ارزشیابی کیفیت تدریس -1

 توسط دفاتر همکاری بر تدوین طرح درس -7

نظارت بر اجرای طرح درس توسط  -8

 مرکزتوسعه  

 

مدیر و مسول مرکز 

توسعه و دفاتر 

 توسعه

 جلسات  اعضا ی کمیته های 

 مکتوب

 تعداد جلسات  9311 -9317 

  

 

      



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 
  

 

 هدف کلی: آشنا سازی دانشجویان جدید الورود و مشغول به تحصیل نسبت به آیین نامه استعدادهای درخشان و تسهیالت مربوط به آن                  

 

 شاخص تحقق هدف برد زمانی مسئول اقدامات اهداف عینی ردیف

افزایش آگاهی دانشجویان جدید الورود با دفتر  1
 ه آن استعدادهای در خشان و تسهیالت مربوط ب

هماهنگی با امور دانشجویی و اداره خدمات -1
آموزشی در خصوص در نظر گرفتن زمانی به 
منظور آشنا سازی دانشجویان جدید الورود با 

در اختیار قرار دادن -2دفتر استعدادهای درخشان.
پمفلتهایی با محتوای اهداف ، تسهیالت و شرایط 

دهای احراز استفاده از امتیازات دانشجویان استعدا
 درخشان 

 EDCمدیر
سرکار خانم 

نجفی پور 
وجناب آقای 

آقای –اسالمی 
 روغنی

در ابتدای سال 
 تحصیلی)مهر ماه(

افزایش آگاهی دانشجویان 
جدید الورود در ارتباط  با 

دفتر استعدادهای درخشان و 
 تسهیالت مربوط 



افزایش آگاهی دانشجویان قدیمی و جدید در ارتباط  2
تسهیالت دفتر استعدادهای درخشان از باآیین نامه ها و 

 طرق مختلف نوشتاری و دیداری

نصب اطالعیه هایی در معرض دید دانشجویان 
در دانشکده های پزشکی و پرستاری در ارتباط 

 با اهداف و تسهیالت دفتر استعدادهای 
 در خشان

ای جناب آق
 حامدی

نصب شدن اطالعیه های  تا پایان مهرماه
شان دفتر استعدادهای درخ

در دانشکده های پزشکی و 
 پرستاری

 

 

            

 

 

 

 پزشکی-هدف کلی: ارتقاء فعالیت دفتر استعداد درخشان دانشکده پرستاری               

 
 شاخص تحقق هدف برد زمانی مسئول اقدامات عنوان پروژه ردیف

کردن دفاتر استعداد درخشان دانشکده ها  و فعال  1
 هفته و تمام وقتدر حضور مسول درسه روز 

مشخص نمودن تقویم و ساعتهای فعال -1
دفاتر استعدادهای درخشان دانشکده های 

 پزشکی وپرستاری
حضور مسئول و یا کارشناس دفتر -2 

استعدادهای درخشان دانشگاه در دفاتر 
مربوطه در زمانهای مقرر شده وپاسخگویی 

 به دانشجویان 

جناب آقای 
 حامدی

و حضور کارشناس  1331
مسئول دفتردر دفاتر 
استعداد درخشان دو 
دانشکده در تقویم و 

 زمانهای مقرر

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 هدف کلی : توانمند سازی دانشجویان در راستای رسیدن به حد نصاب الزم برای ورود بدون آزمون به مقاطع باالتر                 

شاخص تحقق  برد زمانی مسئول اقدامات عنوان پروژه

 هدف

 اسایی دانشجویان مستعدشن– 9

 

 

 

 

 

 

 

 

. شناسایی  دانشجویان  ممتاز و 9

مستعد از طریق پرونده های 

موجود استعداد های درخشان، 

اداره آموزش و اساتید گروههای 

 مختلف 

. برگزاری نشست با دانشجویان 2

ممتاز و اعالم مفاد آیین نامه 

استعداد های درخشان  و تاکید بر 

ین پتانسیل های نهفته ا

دانشجویان جهت ورود بدون 

آزمون به مقاطع باالترو اعالم 

 

کارشناس 

 مرکز 

 اقای حامدی

 

 

 

 

 
 

 مهرماه

 

 

 

 

 

 

 

شناسایی و تهیه -

لیستی از اسامی و 

مشخصات اموزشی 

 یاندانشجو

 

 برگزاری نشست -

 

 



برنامه های دفتر برای کمک به 

دانشجویان برای احراز حد نصاب 

های الزم در این مقوله و نیز 

 موفقیت حرفه ای
 

برگزاری کارگاه تفکر انتقادی و تفکر -2

 خالق

 انتخاب مدرس و هماهنگی با مدرس

 تنظیم قرارداد با مدرس کارگاه-

اطالع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف  -

 )دانشجویان استعداد درخشان(

برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش  -

 ارزیابی (

با امور اداری،  هماهنگی و نامه نگاری-

 تدارکات ،امور مالی،کامپیوترو.....

 تهیه جزوات مربوط به کارگاه-

 اجرای کارگاه و ارزشیابی -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

تهیه گواهی)گواهی تدریس  -

 کارگاه،گواهی شرکت در کارگاه و 

 

 دکتر موسوی

 

 

 

 

 

 اذرماه

 

 

 آذر ماه

 

 

 

 

برگزاری کارگاه و -

ه پاسخ صحیح ب

سئوالت و سناریو 

 های ارائه شده  

تهیه شدن منابع 

مذکور و در اختیار 

قرار دادن انها به 

 دانشجویان

 

 

برگزاری کارگاه پژوهش در آموزش -3

 با تاکید برسایتها

 انتخاب مدرس و هماهنگی با مدرس

 تنظیم قرارداد با مدرس کارگاه-

اطالع رسانی  و هماهنگی با گروه هدف  -

 استعداد درخشان()دانشجویان 

 سرکار خانم

 نجفی پور دکتر

برگزاری کارگاه  آبان 

 مذکور



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

برنامه ریزی)زمان ،مکان،محتوی ،روش  -

 ارزیابی (

هماهنگی و نامه نگاری با امور اداری، -

 تدارکات ،امور مالی،کامپیوترو.....

 تهیه جزوات مربوط به کارگاه-

 اجرای کارگاه و ارزشیابی -

 تجزیه و تحلیل فرم ارزشیابی -

تهیه گواهی)گواهی تدریس  -

 کت در کارگاه و کارگاه،گواهی شر
 

تهیه منابع علمی و نرم افزاری مورد -4

 نیاز استعدادهای درخشان

شناخت منابع مورد نیاز 

 دانشجویان

تا پایان  سال  خانم کرم زاده

9371 

 

 

 خریداری منابع



 
              

 
 
 
 

 هدف کلی: ارتقا استعدادهای درخشان در زمینه پژوهشی              

 
 شاخص تحقق هدف برد زمانی مسئول اقدامات عنوان پروژه ردیف

برگزاری کارگاه نقد و بررسی پروپوزالها ی  1
 تحقیقاتی

برگزاری کارگاه نقد و بررسی پروپوزالها -1
تن طرح ی تحقیقاتی و ارائه تکلیف نوش

تحقیقاتی در یک فرصت یک ماهه به 
 دانشجویان

نقد و بررسی پروپوزالهای ارائه شده -2
 منتخب در یک نشست

-حامدیآقای 
کمیته 

تحقیقات 
 دانشجویی

 برگزاری کارگاه-1 دی ماه
ارائه پرو پوزال توسط -2

دانشجویان و نقد و 
بررسی آنها با مشارکت 

 دانشجویان

 
 
 
 
 



 

 

 

 مشارکت دانشجویان در کنگره های داخلی و خارجی آموزش پزشکیهدف کلی: ارتقاء 

 
 شاخص تحقق هدف برد زمانی مسئول اقدامات عنوان پروژه ردیف

اطالع رسانی ،اعزام و پرداخت هزینه -1 مشارکت در کنگره ها 1
 های دانشجویان شرکت کننده در کنگره ها

مشارکت دانشجویان در برپایی همایشها -2
 دانشگاهو کنگره های 

حمایت از پایان نامه ها و طرحهای -3
 تحقیقاتی کاربردی دانشجویان

حمایت از پایان نامه ها و طرحهای -3
 تحقیقاتی کاربردی دانشجویان

 حامدیآقای 
با همکاری 
مدیر مرکز 

 مطالعات

در زمانهای 
 مقتضی

حضور و فعالیت -1
دانشجویان در کنگره 
 های داخلی و خارجی

 
 
 
 
 
 تهای الزمانجام حمای-2

 
 
 


