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 بهداشتي تدانشگاه علوم پزشكي و خدما

 درماني كرمانشاه معاونت آموزشي

                              و توسعه آموزش علوم  پزشكي  تمركز مطالعا    

 

 

طی معاونت آموزشی و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  گزارش عملکردبلند مدت و  اهداف

 3131الی 3131سالهای 

 

 

 

 ف بلند مدتاهدا

 

 

 گزارش عملکرد

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دفتر استعداد درخشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد سایت اختصاصي و پاسخگوی استعدادهای درخشان دانشگاه به نشاني 

et.kums.ac.ir  ( و 5931با امكانات پیشرفته از جمله نظرسنجي )در سال

 31استفاده از آن در امور آزمون كارشناسي ارشد 

 یو عملكرد یکبرنامه استراتژ یو اجرا ینمشاركت در تدوو  یهمكار

 رابطه ینالزم در ا یها یدبکدرخشان دانشگاه و ارئه ف یواحد استعدادها

نامه ها و دستورالعمل ها و  یینآ ینو به موقع آخر یعسر ياطالع رسان

 ید،مطالب مف

 و انتقاد یشنهادپ ي،ساعات مشاوره، پرسش و پاسخ، نظرسنج

 یانبه خود دانشجو ياز امور آموزش يبخش یكت و واسپارمشار

و  یيدر رابطه با راهنما یدبانک جامع پرسش و پاسخ و اطالعات مف شكیلت

 استعداد درخشان یاندانشجو یشرفتپ

برگزاری جلسه كمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان ) به عنوان 

 ه اعضادبیر انجمن و هماهنگي كننده ( با حضور كلی

الكترونیک برای دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد خبرنامه  ایجاد

 دانشجویي
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الزم، رفع مشكالت، صدور  یمدارک، استعالم ها يبررس ي،معرف

استفاده از  يمتقاض یدانشجو 39 جهت یتالزم، ثبت در سا یمجوزها

 33ارشد  ياستعداد درخشان در آزمون كارشناس یهسهم

 یالزم، رفع مشكالت، صدور مجوزها یمدارک، استعالم ها يرسبر ي،معرف

استعداد  یهاستفاده از سهم يمتقاض یدانشجو36 جهت یتالزم، ثبت در سا

 31ارشد  يدرخشان در آزمون كارشناس

ارشد جهت  يدرخشان كارشناس یاستعدادها یاننفر از دانشجو 82 يمعرف

الزم پس از استعالم و  یها يو گواه مجوز هاو صدور  PhDشركت در آزمون 

 33رفع موانع در سال 

ارشد جهت  يدرخشان كارشناس یاستعدادها یاننفر از دانشجو 89 يمعرف

الزم پس از استعالم و  یها يو گواه مجوز هاو صدور  PhDشركت در آزمون 

 31رفع موانع در سال 

اری و درخواست تهیه مكان فیزیكي و تجهیز آن و ایجاد ساز و كار انجام امور اد

های انجمن علمي دانشجویي ابن سینا و پل ارتباطي اداری آن و مشاوره به برخي 

 دانشجویان با عالقه و كوشای این انجمن به صورت اختصاصي

جذب بودجه استعدادهای درخشان از وزارتخانه به صورت ساالنه از طریق 

عدادهای درخشان بررسي درخواست های دانشجویان و به روز نمودن سایت است

 دانشگاه و بررسي فعالیت های دانشجویان عضو

گرفته شده  یدهاستعداد درخشان ناد یاناز دانشجو یتو حما یافتن

(Neglectedاز طر )آموزش و ارتباط با  یریتسامانه مد يبررس یق

و سپس ارائه  یاندرخواست ها و اعتراضات دانشجو يوزارتخانه و بررس

 و رفع نواقص یوهجهت اصالح ش به دانشكده ها یدبکف

نامه  از آیین یحصح یرو رفع مشكالت و ارائه تفس یيمشاوره و راهنما

بهتر  یدرخشان به كارشناسان آموزش دانشگاه جهت اجرا یاستعدادها

 یانبا دانشجو یحنامه و تعامل صح یینآ

در ارائه مشاوره اختصاصي به دانشجویان استعداد درخشان و راهنمایي آنان 

 ساعات از پیش تعیین شده با كمترین تداخل با برنامه درسي

ایجاد محیط آرام و به دور از تنش جهت ارتباط متقابل با دانشجویان و جلب 

 مشاركت آنان در امور آموزشي و پیشرفت دانشگاه

ارتباط دوطرفه با دفاتر استعدادهای درخشان دانشكده ها و سعي در راهنمایي و 

 در زمینه های مرتبط و ارائه فید بکحل مشكالت 

 یادار یستمآنان در رابطه با س یيو راهنما یاناز دانشجو یتحما
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ایجاد، حفظ و به روز رسانی محیط 

اکادمیک درخور و شایسته و حمایت و 

رفع مشکالت دانشجویان و فارغ 

التحصیالن استعداد درخشان دانشگاه و 

فراهم نمودن زمینه جهت نخبه پروری 

و شکوفایی استعداد های کلیه 

 دانشجویان

 

 آنان رد شده یتكه درخواست عضو یانيدانشجو یحصح یيو راهنما یيپاسخگو

 ياختصاص یكشور یعضو به برنامه ها یاناعزام دانشجو

 سطح كشور يابستانعضو و عالقه مند به مدارس ت یاناعزام دانشجو

 یداستعداد درخشان دانشگاه جهت شركت در جشنواره شه یاندانشجو یماعزام ت

 یمطهر

فراخوان جهت اعضا محترم هیات عملي جهت منتورشیپ در استعدادهای 

 درخشان و اخذ فیدبک

موسسه ای و   اعتبار بخشي استانداردهایخود ارزیابي واحد براساس 

زارش عملكرد دفتر استعدادهای درخشان در ارایه گ ارائه گزارش

 9جلسه كالن منطقه آمایشي

 آموزش زبان یكالس ها یو برگزار يمال یتحما

 كارشناس جهت واحد یرویجذب ن

جمع آوری و تشكیل بانک جامع اطالعاتي دانشجویان و دانش 

 آموختگان استعداد درخشان دانشگاه

استعداد درخشان  یاندانشجو ياطالعات بانک جامع یبرنامه نرم افزار دایجا

 دانشگاه

در رابطه  یاندانشجو يو اطالع رسان یقبا مركز رشد و تشو یهمكار ینکل یجادا

 آن مركز یها یتبا فعال

نخبگان  يمل یادمحترم بن یاستبا ر خو پاسجلسه معارفه و پرسش  یلتشك

 مطالعات و توسعهاستعداد درخشان دانشگاه در مركز  یانكرمانشاه و دانشجو

محترم امور نخبگان  یربا مد یميصم خو پاسو پرسش  یجلسه حضور یلتشك

درخشان  داستعدا یانپاساالر و دانشجو مسركار خاندرخشان كشور  یاستعدادها

 دانشگاه

استعداد درخشان دانشگاه و فارغ  یاناز دانشجو ينظرات و نظرسنج یجمع آور

 یامپ یقسازنده از طر یشنهاداتا مشكالت و پدانشگاه در رابطه ب یالنالتحص

 یتموجود در سا تو پیشنهادا یاتثبت شكا هو سامان يكتب ی،كوتاه، حضور

 درخشان دانشگاه یاستعدادها ياختصاص
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 یاندانشجو تعدادی ازاستعداد درخشان  یهرفع مشكل ثبت نام و استفاده از سهم

 كشور يزشكدانشگاه با سازمان سنجش آموزش پ یتاستر يپزشك

افزایش کمیت و کیفیت مدالهای 

 المپیاد دانشجویی

فراخوان  و ثبت  نام از دانشجویان متقاضي شركت در المپیاد علمي دانشجویي به 

 شیوه )الكترونیكي، تلفني و حضوری( 9

،   "استدالل بالیني "گروه حیطه های 3نفر از دانشجویان در513سازماندهي 

و  "تفكر علمي در علوم پایه "و  "فلسفه پزشكي  " ،  "مدیریت نظام سالمت"

تیم جانبي المپیاد )طبي سازی ، مقاله مرور نقادانه و روش نوین آموزش 9

 استدالل بالیني

 آماده سازی اولیه دانشجویان به صورت غیر حضوری )الكترونیک(

» نشاه  تدوین برنامه عملیاتي المپیاد علمي دانشجویي دانشگاه علوم پزشكي كرما

 «برنامه مهر تا مهر 

برگزاری جلسه با دانشجویان تیم اصلي المپیاد سالهای پیشین ،تبادل نظر و ارائه 

 راهكارهای پیشنهادی جهت ارتقاء و پیشرفت مسیر المپیاد

انتخاب و معرفي شورای سیاست گذاری المپیاد علمي دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه

لمپیاد دانشگاه با حضور تمامي اعضای شورابرگزاری جلسات شورای ا  

آشنایي با المپیاد علمي و نحوه طراحي سواالت استاندارد »برگزاری  كارگاه های 

با هدف آشنایي بیشتر اساتید با روند كلي المپیاد و اصول تدریس و « المپیاد

 طراحي سوال

ت برگزاری نظرسنجي از دانشجویان برای اطالع از زمان های آزاد آنان جه

 كالس ها.

 برگزاری  دوره های آزمون غربالگری المپیاد

تهیه منابع المپیاد علمي و دراختیار گذاشتن آن برای دانشجویان حیطه های 

 چهارگانه المپیاد )تعامل با معاونت پژوهشي و كتابخانه مركزی (

 3لمي درتهیه و تدوین برنامه زمان بندی روزانه كالسهای آموزشي المپیاد ع

 بخش جانبي 9حیطه اصلي و

نظارت بر حضور منظم دانشجویان و اساتید در كالس های آموزشي نوع الف و 

 نوع ب و در نظر گرفتن امتیاز حضور مستمر در كالس ها در گزارش نهایي آنان

 ایجاد بانک سواالت المپیاد علمي و گردآوری سواالت استاندارد المپیاد
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های آموزشي المپیاد با دعوت از اساتید بنام كشوری در حیطه برگزاری  كارگاه 

 فلسفه پزشكي

 حیطه المپیاد علمي3تشكیل كالسهای آموزشي 

تیم دانشجویي در بخش های جانبي حیطه فلسفه پزشكي، استدالل  9تشكیل 

 بالیني و مدیریت نظام سالمت و برگزاری كالسهای آموزشي بخش های جانبي

» و « رحم جایگزین  ساروگیسي و»فیلم برداری آن  سناریو نویسي و فیلم، 8تهیه 

 جهت شركت  در رقابت بخش جانبي المپیاد«روش نوین آموزش استدالل بالیني 

در « روش نوین آموزش استدالل بالیني » و « ساروگیسي »فیلم  8شركت 

ترین فیلم و انتخاب فیلم ها به عنوان كاندیدای به 31جشنواره فیلم سالمت سال

 بخش مستند دانشجویي

برگزاری  دوره های تكمیلي )كالسهای اساتید  و اعزام دانشجویان به تهران 

 جهت شركت در دوره ها (

 برگزاری آزمون آزمایشي پیش المپیاد

 رایزني جهت رفع مشكالت رفاهي و افزایش كیفیت اقامت تیم المپیاد در تهران

اهي یک نفر از اعضای هیأت علمي دانشگاه به منظور اعزام تیم المپیاد با همر

هدایت و راهنمایي دانشجویان و همچنین رایزني با عوامل برگزاری المپیاد 

 كشوری جهت برنامه ریزی های آتي المپیاد

ارتقای نتیجه كسب شده در مدالها و لوح های دریافتي و صعود تیم المپیاد 

 31اولین بار در تاریخ المپیاد دانشگاه در سال  دانشگاه به مرحله دوم المپیاد برای

 تشویق مادی و معنوی از دانشجویان تیم اصلي

 صدور گواهي و امتیاز دانش پژوهي برای اساتید محترم المپیاد

همكاری با انجمن دانشجویي ابن سینا جهت برگزاری كارگاههای آموزشي و 

 پل ارتباطي اداری با معاونت آموزشي

جلسه با بنیاد نخبگان استان با حضور دانشجویان المپیادی، استعداد  تشكیل

 درخشان و نخبه دانشگاه

 تشكیل كمیته طراحي سوال المپیاد
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و یک مدال برنز و دو لوح  33كسب دو مدال برنز و یک مدال نقره در سال 

 31افتخار و صعود به مرحله دوم گروهي المپیاد در سال 

 واحد آموزش پاسخگو

طراحی و استقرار نظام شناسایی و 

ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر 

)بار بیماری و ریسک  نیازهای جامعه

 فاکتورها(

 تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتي واحد آموزش پاسخگو

واحد در  گذاری و هدف سازی تصمیم و مركز محترم مدیریت با جلسه تشكیل

ز وزارتخانه )تهیه لیست اسامي هسته خصوص برنامه استراتژیک ارسالي ا

شناسایي بار بیماری و اولویتهای سالمت استان و پیشنهاد به معاونت آموزشي 

 جهت تایید

استخراج لیستي از كلیه پژوهشهای صورت گرفته در خصوص بار بیماری و 

 سال اخیر( 8ریسک فاكتورهای استان در 

 صدور ابالغ اعضای كمیته آموزش پاسخگو

 رگزاری جلسات ماهانه كمیته آموزش پاسخگوب

در خصوص ارایه  31و  33مكاتبات متعدد با معاونتهای بهداشت و درمان در سال 

 بیماری و ریسک فاكتورهای استان بار -لیست اولویتهای سالمت

 و ها کوریکولوم تدوین و بازنگری

 اساس بر آموزشی های گایدالین

 جامعه سالمت نیازهای

اطالع رساني های متعدد به گروههای آموزشي كلیه دانشكده ها ،عرصه ابالغ و 

آموزش جامعه نگر ، مركز آموزش مداوم و واحد برنامه ریزی آموزشي مركز 

مطالعات در خصوص بازنگری برنامه های آموزشي و درسي و برگزاری 

 بار بیماری و ریسک -كنفرانسهای آموزشي با تاكید بر لیست اولویتهای سالمت

 31و  33فاكتورهای استان سال 

عمومي  پزشكان ویژه بالیني داروشناسي و درمان مهارت افزایش كتاب تالیف

 توسط اعضای هیات علمي

روزه نسخه نویسي  2بر برگزاری چندین مرحله كالسهای  و نظارت هماهنگي

 بیماریهای شایع و داروخانه مدل ویژه كارورزان در مركز آموزشي درماني امام

 رضا )ع(

تهیه پرسشنامه نظرسنجي جهت كارورزان شركت كننده در دوره های آموزشي 

 داروخانه مدل

بر برگزاری چندین كالس آموزشي تفسیر گرافي قفسه سینه  و نظارت هماهنگي
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 ویژه كارآموزان و كارورزان

بر برگزاری چندین كالس آموزشي تفسیر گرافي  و نظارت هماهنگي

 موزان و كارورزانشكم ویژه كارآ

 مقطع پزشكي دانشجویان عملي پروسیجرهای انجام توانایي ارتقاء

 علمي هیات محترم اعضاء همكاری جلب با زنان طب در كارآموزی

 مامایي گروه در توانمند

طراحی نظام ایجاد حساسیت و انگیزش 

در سیاستگزاران، اساتید و دانشجویان به 

منظور تحقق بهتر پاسخگویی به 

 نیازهای جامعه

مكاتبات با دانشكده ها در خصوص انجام نیازسنجي كارگاههای توانمندسازی و 

 اعالم به مركز مطالعات و توسعه

 برگزاری كارگاه های  آموزش پاسخگو ویژه اعضای هیات علمي

)ویژه كارگاه غیر  "آموزش پاسخگو"محتوای الكترونیكي  5تهیه و طراحي 

 ضای هیات علمي(حضوری توانمندسازی اع

مكاتبات با واحد پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه در خصوص قرار 

 پژوهش در آموزش دانشگاه یتهایاولو یستدادن موضوع آموزش پاسخگو در ل

 یيپاسخگو یدانشكده ها براساس شاخصها یابيفرم ارز يو طراح یهته

 واحد آموزش مجازی

 

 

 

 ویجتر، تحقق بسته آموزش مجازی

 هاستفادمشخص شدن امتیازات فرهنگ  

و برگزاری کالسهای مجازی  برای 

فراهم نمودن  و اساتید و دانشجویان

برگزاری کالسها و کارگاههای  شرایط

 مجازی در دانشگاه

 در مجازی آموزش توسعه عملیاتي ریزی برنامه و اهداف ها، سیاست تعیین

 دانشگاه

 مركز در الكترونیک آموزش واحد اندازی راه و  مندان عالقه جهت فراخوان

 مطالعات

 جلسه برگزار شده كمیته آموزش مجازی در مركز مطالعات92 تعداد 

 آموزش جهت پیشرو دانشگاههای به كارشناس اعزام و متخصص نیروی جذب

 (LMS) یادگیری مدیریت سیستم اندازی راه و خریداری

ه مدیریت یادگیری الكترونیک ملي و استفاده سامانه سماء دانشگاه با سامانارتباط 

در جهت برگزاری كالسهای درس اساتید به صورت غیر حضوری و  8از نماد 
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 بهره برداری از سامانه نماد

 كشوری كارگاههای و ها گردهمایي ، سمینارها  در دانشگاه نمایندگان  حضور

 مجازی آموزش خصوص در

در دانشكده ها و دانشگاه بر   موجود بررسي و شناسایي امكانات و وضعیت

 اساس برنامه عملیاتي

 Storyبا استفاده از نرم افزار   برگزاری كارگاه ساخت محتوی الكترونیک

line   و سایر نرم افزارها در تمامي دانشكده ها، مراكز آموزشي درماني و در

 كارگاه در مدت دو سال( 82مركز مطالعات و توسعه )حدود 

كارگاه غیر حضوری آموزشي و پژوهشي به همراه آزمون الكترونیک  58تهیه 

كارگاه غیر حضوری در طول این  3جهت توانمند سازی اساتید و برگزاری 

 مدت

برگزاری چهار دوره كارگاه روش تحقیق مقدماتي همراه با آزمون الكترونیک  

 گاهبه صورت غیر حضوری جهت  تمامي دانشجویان تحصیالت تكمیلي دانش

 اینترنهاجهت  غیر حضوری CPRدوره آموزشي  3برگزاری 

برگزاری مجازی سه جلسه از دروس حداقل بیست درصد اساتید دانشگاه در دو 

 كالس مجازی( به صورت مجازی 822سال گذشته) برگزاری حداقل 

فراهم نمودن مكان ، نیروی انساني و امكانات در مركز مطالعات جهت آموزش 

توای الكترونیک به اساتید در جهت برگزاری برخي از كالسهای ترم ساخت مح

 آتي به صورت غیر حضوری

با مسولین بسته آموزش مجازی در كالن  سكنفرانبرگزاری جلسات ویدیو 

 منطقه

تهیه و تصویب ایین نامه ، دستور العمل و ضوابط مورد نیاز در جهت تسهیالت، 

ای آموزشي و دانشگاه در خصوص آموزش ایجاد انگیزه و امتیازات در شور

 مجازی

 مجازی در دانشكده ها به صورت ارائه قابل دروس شناسایي

ایجاد تسهیالت و قرار دادن امتیازات جهت استفاده اساتید دانشگاه در دوره های 

 نفر از اساتید دانشگاه در این دوره 38و شركت آموزش پزشكي مجازی 
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گزاری كالسها و كارگاه های مجازی در كارنامه قراردادن امتیاز جهت بر

 آموزشي ترفیع پایه اساتید دانشگاه

ملي و در اختیار  LMSدانشگاه در كنار سامانه   LMSپشتیباني و ارتقاء سامانه

قرار دادن نام و شماره دانشجویي كل دانشجویان به شركت پشتیبان جهت ورود 

 دانشجویي به كالسهای مجازی اساتید بر اساس شماره

 اقدام به تهیه پمفلت در خصوص اهمیت  آموزش مجازی

تهیه چندین راهنما و قرار دادن آن در سایت مركز مطالعات قسمت آموزش 

 مجازی

قرار گرفتن پاورپوینت كالسهای تمامي اساتید دانشگاه در ترم اتي بر روی 

ختصاصي به و دسترسي دانشجویان كالسهای مربوطه به صورت ا LMSسامانه 

 محتوای تهیه شده استاد

 تامین اعتبار جهت ساخت مركز تهیه محتوی الكترونیک

قرار گیری تمامي نرم افزارهای مورد نیاز جهت تولید محتوا بر روی سایت مركز 

 توسعه قسمت آموزش مجازی جهت استفاده اساتید عالقمند به تهیه محتوا

 واحد ارزشیابی

 ارزشیابی اساتید

 

زاری جلسات كمیته ارزشیابي به صورت نظم در طول سال به صورت یک برگ

 هفته در میان

و انتخاب استاد  ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علميتهیه كارنامه آموزشي جهت 

 برتر آموزشي

تهیه فرایند پایش گروه های آموزشي و دانشكده های دانشگاه علوم پزشكي 

 كرمانشاه

 های آموزشي روهگ مدیرانارزشیابي 

ارسال فرمهای نظر سنجي دانشجویان از اساتید با مشخص نمودن سه نقطه ضعف 

 اصلي استاد

 نمونه علمي هیات اعضای انتخاب

 ارزیابي كیفي انتخاب عضو جدید هیات علمي
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 بازخورد اشكاالت علمي، آموزشي و پژوهشي به عضو هیأت علمي

 خالقانتخاب عضو هیات علمي نمونه ا

عضو هیأت علمي  های آموزشي فعالیتمربوط به  مدارکارزیابي مستندات و 

 با استفاده از نظرات داوران

 اساتید درجه 962 های رزشیابيا

 نهایي نمودن زمان و نحوه انجام ارزشیابي در هر نیمسال تحصیلي

 تدوین فرم ارزشیابي همكار از همكار

 وسط عضو هیات علميتدوین فرم ارزیابي مدیر گروه ت

تدوین فرم ارزیابي فعالیت های آموزشي عضو هیات علمي پزشک شاغل در 

 بیمارستان از دیدگاه  معاون آموزشي بیمارستان

 کتدوین فرم ارزیابي فعالیت های آموزشي عضو هیات علمي پزشک و غیر پزش

 شاغل در بیمارستان از دیدگاه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 دانشگاه

تدوین فرم ارزشیابي دانشجویان )اینترن و استاژر( از آموزش های بالیني اعضای 

 هیات علمي

 تدوین فرم نظرخواهي دستیاران از آموزش بالیني اعضای هیات علمي

 تدوین فرم ارزشیابي خودسنجي

 تدوین فرم ارزیابي مدیر گروه بالیني توسط اعضای هیات علمي

ر گروه بالیني توسط مقام مافوق )رئیس و معاون  تدوین فرم ارزیابي مدی

 بیمارستان(

تدوین فرم ارزیابي مدیر گروه بالیني توسط مقام مافوق )رئیس و معاون  

 دانشكده(

 تدوین فرم ارزیابي مدیر گروه پایه توسط مقام مافوق )معاون و رئیس دانشكده(

جامعه نگر تدوین فرم های ارزشیابي آموزش اساتید عرصه آموزش پزشكي 

 جهت امتیاز دهي و تصویب نهایي

 تدوین فرم های ارزشیابي آموزش بالیني مهارتهای عملي

 تدوین فرم های ارزشیابي آموزش بالیني مربیان گروه پرستاری مامایي

 تدوین فرم های ارزشیابي آموزش بالیني مربیان گروه و پیراپزشكي

 زش پزشكي جامعه نگرتدوین فرم های ارزشیابي آموزش اساتید عرصه آمو

 تدوین فرم ارزیابي رئیس دانشكده توسط اعضای هیات علمي

 تدوین فرم ارزیابي معاونین دانشكده توسط اعضای هیات علمي
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 تدوین فرم ارزیابي معاون آموزشي بیمارستانها توسط اعضای هیات علمي

 تدوین فرم ارزیابي ریاست بیمارستانها توسط اعضای هیات علمي

نظرخواهي از دانشجویان در مورد تدریس آزمایشگاهي اعضاء هیات  تدوین فرم

 علمي

 تدوین فرم های ارزشیابي دانشجو از استاد

ارزشیابی تمام فرایند های آموزشی و 

 پیشنهاد در جهت استاندار سازی آنها

 

 یتاولو یدارا یندهایفرا یاستانداردساز یبرا يكارگروه تخصص

 مداوم ارزشیابي برنامه های آموزش

 كارگاههای توانمندسازی اساتید ارزیابي

 ها و ارزشیابي عملكرد انها EDOارزیابي 

 اساتید طرح درسفرایندهای تدوین و ارسال  ارزیابي

 دانشجو از استاد در سامانه سمافرمهای ارزیابي 

 روهگانتخاب مدیر ارزشیابي فرایند 

 علمي تبدیل وضعیت اعضاء هیاتارزیابي فرایند 

 ارزیابي فرایند ثبت نام دانشجوی جدید الورود

 جذب هیات علمي ارزیابي فرایند اعالم نیاز و

 ارزیابي فرایند پذیرش دانشجوی مهمان

 ارزیابي فرایند نقل و انتقال دانشجویان

 تدوین قوانین جهت عضویت افراد متقاضي جهت عضویت در كمیته ارزشیابي

 عملكرد آموزشي عضو هیأت علمي متقاضي ارتقاء روند بررسي كیفیت
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 روند آنالیز نتایج حاصل از نظرخواهي از فراگیران و همكاران

 ارزیابي فرایند جذب اعضاء هیات علمي.

نظارت بر اجرای فرایند ارزشیابی 

درونی در دانشکده ها و پایش گرو 

 های آموزشی

 تهیه فرایند پایش گروههای آموزشي دانشگاه

 گروه آموزشي 31كمک به انجام ارزیابي درون گروهي

پایش تمامي گروه های آموزشي دانشگاه  و دانشجویان تحصیالت تكمیلي 

 گروه های مربوطه  در دو نوبت

عضو هیات علمي با نحوه گزینش روسای بخش، مدیران گروه،  آشنا سازی

 معاونین و روسای دانشكده ها

 د با وظایف و امكانات دانشگاهآشنایي عضو هیات علمي جدی

، آموزشي و پژوهشي و نظر علمينحوه فیدبک روسا به عضو هیأت علمي از 

 اخالقي

 نظرخواهي از اعضای هیأت علمي در مورد كیفیت عملكرد سیستم ارزشیابي

 تهیه و تدوین شیوه نامه مربوط به واحد ارزشیابي

 

 آنالیز کمی و کیفی آزمون ها

 مربوطه نامه  شیوهتهیه و  ن هاآزمو آنالیز

 اطالع رساني به دانشجو از تأثیر ارزشیابي بر سیستم آموزشي

 ارزشیابي واحدهای نظری و عملي دندانپزشكي

 آنالیز آزمون ها  و بازخورد نتایج به اساتید دانشگاه:

 مورد 933:   39طي سال 

 مورد 321:   33طي سال 

 مورد 356:  31طي سال 

 

 زیر: عناوینن چندین پمفلت با تدوی

جهت اصول طراحي آزمون های استاندارد ویژه اعضای هیات علمي ) آزمون 

 ، پاسخ كوتاه و تشریحي(جور كردنيهای صحیح و غلط، 
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اصول طراحي آزمونهای استاندارد ویژه اعضای هیات علمي علوم پزشكي) 

 (O.S.C.Eآزمونهای بالیني ساختار یافته عیني 

چند ي آزمون های استاندارد ویژه اعضای هیات علمي)آزمونهای اصول طراح

 ای( هگزین

 تهیه كتاب سواالت استاندارد

 آزمون ارتقاء و گواهینامه رشته تخصصي گروه ها سواالتتحلیل 

 واحد توانمندسازی اعضای هیئت علمی

ارتقاء توانمندی ها و مهارت های 

و پژوهشی اعضاء هیات علمی   آموزشی

 هبود وضعیت تدریسو ب

 

 تهیه و تدوین آیین نامه توانمندسازی آموزشي و پژوهشي اساتید

ماهه آموزشي و پژوهشي مخصوص اعضاء هیات  6برگزاری سه دوره فلوشیپ 

 سال در دانشگاه 1علمي زیر 

اعطای امتیازات در كارنامه آموزشي جهت ترفیع پایه و انتخاب استاد نمونه به 

 ید در كارگاه هامنظور شركت اسات

مصوب نمودن قانوني مبني بر ارتقا اساتید به  مرتبه دانشیاری در صورت داشتن 

 گواهي گذراندن كل كارگاه های مربوطه

انجام نیازسنجي از اعضای هیئت علمي بالیني و پایه دانشگاه به منظور اطالع از 

 39كارگاههای پیشنهادی مورد نیاز در سال 

 39ساعت در سال  862ه كارگاه آموزشي و پژوهشي به مدت دور 39برگزاری 

جلسه كمیته آموزش اساتید به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص  3برگزاری 

 39آیین نامه ها و بخشنامه های وزارتي در سال 

 تهیه و تدوین برنامه زمان بندی برگزاری كارگاهها

 رسي نتایج در جلسات كمیتهانجام نظر سنجي پس از پایان هر كارگاه و بر

اعطای گواهي هر كارگاه با امضا رییس مركز توسعه و گواهي كل كار گاه ها 

 با امضا ریاست دانشگاه

دوره كارگاه آموزشي و پژوهشي به صورت حضوری و غیر  31برگزاری 

 33ساعت در سال  838حضوری به مدت 

حث و تبادل نظر در خصوص جلسه كمیته آموزش اساتید به منظور ب 6برگزاری 

 33نحوه برگزاری كارگاهها و تهیه محتوای كارگاههای غیر حضوری در سال 



14 

 

انجام نیاز سنجي از اعضای هیئت علمي گروهها و دانشكده ها به منظور تدوین -

 33و برگزاری كارگاههای پیشنهادی در سال 

 كترونیکكارگاه به صورت غیر حضوری همراه با آزمون ال 52برگزاری 

دوره كارگاه آموزشي و پژوهشي به صورت حضوری و غیر  13برگزاری

 ساعت 932حضوری به مدت 

جلسه كمیته آموزش اساتید به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص  3برگزاری 

 31آیین نامه ها و بخشنامه های وزارتي در سال 

منظور مشاركت آنها در انجام نیازسنجي از اعضای هیئت علمي بالیني و پایه به 

 5931تنظیم عناوین كارگاهها در سال 

آشنایی اعضای هیات علمی نسبت به 

 علم آموزش پزشکی

 

 شمصوب نمودن تسهیالت و امتیازات جهت ادامه تحصیل اساتید در رشته آموز

 پزشكي

نفر از اساتید علوم پایه و بالیني دانشگاه در رشته  39ثبت نام و ادامه تحصیل 

 زش پزشكي در مقطع ارشدآمو

 واحد پژوهش در آموزش

درصد افزایش در تعداد طرح های 15

 پژوهش در آموزش مصوب مرکز

 آماده سازی طرح ها و گزارش نهایي ها جهت ارائه در كمیته

 برگزاری منظم جلسات پژوهش در آموزش

 طرح پژوهش در آموزش در دو سال گذشته 62تصویب بیش از 

 ای پژوهش در آموزشداوری طرح ه

 صدور گواهي جهت اساتید همكار با كمیته

مورد مشاوره های پژوهش در آموزش به صورت تلفني یا  822انجام بیش از 

 حضوری به مجریان طرح ها )دانشجویان و اساتید(

 تهیه مقاالت مربوط به پژوهش در آموزش و شركت در همایش آموزش پزشكي

 های پژوهش در آموزش دانشگاهتهیه و تدوین اولویت 

عالقمند نمودن و ایجاد امتیازات و 

تسهیالت جهت انجام پژوهشهای 

طراحي و تهیه كتابچه واحد پژوهش در آموزش و كمیته كاربست جهت 

جشنواره شهید مطهری و اطالع رساني به دانشجویان و اعضای هیات علمي 
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 دانشگاه آموزشی اعضای هیات علمی

 اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه تهیه و تدوین

 تهیه  فلو چارت ارسال و تصویب طرح های تحقیقاتي آموزشي

 آماده سازی پمفلت دعوت به همكاری اعضای هیات علمي

 تهیه گزارش سالیانه واحد و ارائه در كمیته جهت اطالع اعضای محترم كمیته

 همكاری در جشنواره شهید مطهری و ایجاد غرفه

تصویب امتیازات و تسهیالت در خصوص مقاالت آموزشي در شورای آموزشي 

 دانشگاه

درصد افزایش در تعداد فرایندهای 15

 آموزشی

 تهیه شیوه نامه امتیازات جهت تدوین فرایند در دانشگاه

 برگزاری كارگاه نحوه نگارش فرایند های آموزشي

در شورای آموزشي  تصویب امتیازات و تسهیالت در خصوص فراینده ها

 دانشگاه

 تحقق بسته مرجعیت و آینده نگاری

 تهیه و تدوین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه

 تعیین حیطه های سر آمدی در دانشگاه

 تالش در جهت ارتقاء مجالت دانشگاه

 گسترش آموزش مجازی در دانشگاه

 های آموزشيایجاد سیستمي جهت ایجاد ،جمع آوری و هدایت نوآوری 

 معرفي  مراكز تحقیقاتي و محققان برتر به كالن مناطق آمایشي

 افزایش دانشجویان خارجي در دانشگاه
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استفاده از اساتید خارج از دانشگاه و خارج از كشور و ایجاد دوره های مشترک 

 آموزشي با دانشگاههای خارج از كشور

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

مودن اعضای هیات علمی در توانمند ن

زمینه تدوین طرح درس و طرح دوره 

پیگیری تکمیل طرح درس توسط  و

اساتید و بازخورد نتایج به صورت 

 محرمانه

 اساتیدها به طرح درس  نتیجه داوری  و ارسالاطالع رساني فرایندهای تدوین 

ی تهیه صفحه شخص برای اساتید و قرار دادن طرح درس هر ترم استاد برا

 دانشجویان

 الكترونیک نمودن طرح درس اساتید

 تهیه شیوه نامه در خصوص زمان ارسال و امتیازات طرح درس اساتید

طرح درسها ،طرح دوره ها و بازنگری  نهایي نمودن زمان و نحوه انجام

 در هر نیمسال تحصیلي كوریكولوم ها

تاد )توسط دانشجو( در اجرایي نمودن فرایند ارزیابي نحوه اجرای طرح درس اس

 دانشگاه

تدوین نمونه فرم خام طرح درس ها  و نمونه فرم خام چک لیست داوری طرح 

 درس ها

بررسي ، داوری و بازنگری طرح درس ها كلیه اساتید دانشگاه و بازخورد به آنها 

. 

 5931مورد طرح درس به واحد برنامه ریزی در ترم مهر  622ارسال بیش از 

 قوانین و مقررات ، تدوین، ارسال و امتیازات طرح درستهیه 

 تهیه فرمت شیوه نگارش طرح درس

 892 39تعداد طرح درس های ارسالي و ارزیابي شده در سال  -

 932 33تعداد طرح درس های ارسالي و ارزیابي شده  در سال   -

 126 31تعداد طرح درس های ارسالي و ارزیابي شده در سال   -

 مورد5526 كلجمع 
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برگزاری جلسات متعدد با گروه های آموزشي بالیني در خصوص آموزش 

 صحیح تدوین طرح دوره و اصالح و امتیاز به طرح دوره های ارسالي

 53 39تعداد طرح دوره های تدوین شده  درسال 

 86 33تعداد طرح دوره های تدوین شده  درسال  -

 83 31سال تعداد طرح دوره های تدوین شده در -

 مورد63  جمع كل

 جلسه بوده است 512تا كنون به میزان  5939تعداد جلسات كمیته از سال 

نظارت بر فعالیت های گروه های 

 آموزشی دانشکده ها

 

مورد  83:   39طي سال مورد جلسه با گروه ای آموزشي دانشگاه . 62برگزاری 

 مورد 56ییز: پا انتهای تا  31طي سال .مورد  82:   33طي سال .

نظارت و تكمیل سایت دانشكده ها از بابت قرار گیری رزومه  و طرح درس 

 اساتید، برنامه ترمي و هفتگي، ساعات مشاوره و پست الكترونیک اساتید

برنامه  تدوین قوانین جهت عضویت افراد متقاضي جهت عضویت در كمیته

 ریزی درسي

واحد برنامه ریزی كیفیت عملكرد  نظرخواهي از اعضای هیأت علمي در مورد

 درسي و كمیت و كیفیت آموزش در دانشگاه

 برنامه ریزی درسي تهیه و تدوین شیوه نامه مربوط به واحد

 تدوین شیوه نامه پایش گروه های آموزشي دانشگاه

 برنامه ریزی درسي تهیه و تدوین پمفلت مربوط به واحد

ریزی درسي هر دو هفته یک بار سه شنبه  تشكیل جلسات منظم كمیته برنامه *

 در طول سال  ها

 بازنگری برنامه های آموزشی

 كوریكولوم جهت تمامي گروه های آموزشي بازنگری تدوین فرم های

 تشكیل جلسات متعدد با گرو ه های آموزشي جهت بازنگری كوریكولوم

 وریكولومایجاد امتیازات متعدد در كارنامه آموزشي در جهت بازنگری ك
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 586گروه بالیني در مقطع كارورزی و كار آموزی و  51بازنگری كوریكولوم 

 5931درس در مقطع علوم پایه تا ابتدای دی ماه 

 قطب جامعه نگر

 شناسایی نظام استقرار و طراحی محور

مبتنی  آموزشی نیازهای وارزیابی

 و باربیماری(برنیازهای جامعه

 فاکتورها( ریسک

 مسئول تعیینوآموزشي  معاونت در پاسخگو آموزش بسته وهكارگر تشكیل

 دانشگاه در بسته پایش و پیگیری

 جلسات طریق برگزاری اساتید از به محور عدالت و پاسخگو آموزش معرفي

و انعكاس  نتایج جلسات به معاونت  سایت و ارتباطات از جمله مكاتبات ،انجام

 آموزشي

 بط با موضوع  بسته پاسخگو  وتشكیل جلسات ویدئو كنفرانس مرت

 9ارتباط با دانشگاههای كالن منطقه آمایشي 

 وخدماتي ،مدیریتي  آموزشي  ، پژوهشي، گیریهایجهت تعیین 

 در قطب سیاست سند تدوین و نیازهای جامعه   با طراحي بهداشتي

نماینده  علمي قطب  و انعكاس آن به  توسط  5323افق انداز چشم

 وزارت متبوع  

نقشه جامع ارائه نقشه راه برای نظام شناسایي  نیازهای جامعه   مبتني بر 

نقشه راه قطب جامعه نگر جهت  تدوین و با طراحي علمي سالمت

نماینده  علمي قطب  و  توسط استقرار نقشه جامع علمي سالمت

 انعكاس آن به وزارت متبوع

ه  علمي نمایند توسط نقشه راه قطب در تحول نظام سالمت تدوین

تحول  باال دستيقطب  و انعكاس آن به وزارت متبوع  با تكیه بر اسناد 

 نظام سالمت   

نماینده  علمي قطب  و  توسط نقشه راه قطب در برنامه توسعه تدوین

انعكاس آن به وزارت متبوع به عنوان سند  نقشه راه برای درک 

 نیازهای جامعه

برای توجه به آموزش مبتني بر  قطب راهبردی برنامه تدوین و طراحي

نماینده  علمي قطب  و انعكاس آن به وزارت  نیازهای جامعه  توسط

 در پاسخ به درخواست وزارت متبوع    5939سال متبوع در

برگزاری كالسهای معرفي نقش جغرافیای پزشكي و مكان یابي 

اده از  بیماریها در بار بیماریها و ریسک فاكتورها  بر اساس منابع و استف

 شواهد  تحقیقات بومي استان توسط قطب مختص كارورزان پزشكي
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براساس بسته تحول و  قطب برنامه پنج ساله راهبردی  تدوین و طراحي

نماینده  علمي قطب  با تمركز قطب بر  نوآوری آموزشي توسط

 آموزش پاسخگو به نیازهای جامعه و انعكاس آن به وزارت متبوع در

 خ به درخواست وزارت متبوع  در پاس 5933سال 

معاونت محترم بهداشتي در موضوع طرحهای پژوهشي  نیاز سنجي از

 مبتني بر نیازهای سالمت جامعه استان

 ارسال و قطب علمي نماینده توسط قطب پژوهشي اولویتهای طراحي

 وزارت متبوع به

 نماینده توسط پاسخگویي بر مبتني قطب آموزشي اولویتهای طراحي

 متبوع وزارت به ارسال قطب و لميع

تهیه مستندات قطب در موضوع توسعه دانش سرطان و انعكاس آن به 

معاونت محترم آموزشي دانشگاه جهت ارتباطات علمي ، آموزشي ، 

منطقه یک آمایشي پیرو  سیاست گزاریپژوهشي دانشگاه با دبیرخانه 

 درخواست آنان

 قطب توسطت در سطح كشور طراحي انجام طرح ملي  بررسي تب مال

 

 نماینده علمي توسط 33 سال در قطب عملیاتي برنامه تدوین و طراحي

 قطب

 و ها کوریکولوم تدوین و بازنگری

 اساس بر آموزشی های گایدالین

 جامعه سالمت نیازهای

 

ورود قطب به سیاستهای آموزشي در حال اجرا گروههای آموزشي 

زی پاسخگویي به نیازهای جامعه  و تقویت بالیني  بر مبنای   نهادینه سا

 طب سرپایي در سطح دانشگاه

تدوین و طراحي كوریكولوم آموزش پزشكي جامعه نگر در سطح 

برای اولین بار در سطح دانشگاه  و  COMEدانشگاه بر اساس 

بارگذاری آن در سایت قطب جهت استفاده دیگر دانشگاهها  از 

 دگیری در جامعهموضوع یا تجارب این دانشگاه در

ر با  بكار گایجاد فرصت برای یادگیری توسط قطب علمي پزشكي جامعه ن

–گیری و استفاده از كلیه ظرفیت های دانشگاه  شامل مراكز غربالگری

و مراقبت و حتي نهادهای  و پایش مراكز اجتماعي–مراقبتي –مشاوره–توانبخشي

ی توسعه آموزش پزشكي غیر دانشگاهي و ایجاد محل های جدید یادگیری برا

مختص كارورزان پزشكي طي  -پاسخگو برای اولین بار در سطح دانشگاه

كوریكولوم آموزشي كارورزان .مكانهای یادگیری  ودرج آن در31-39سالهای

 شامل موارد زیر میباشند :
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 معاونت محترم بهداشتي دانشگاه  -5

 معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه  -8

 ن سازمان محترم انتقال خو -9

 مركز ریفرال  تغذیه بیماران قلبي  -3

 مركز ریفرال  بازتواني بیماران قلبي  -1

 مراكز فیزیوتراپي و بازتواني مستقر در بیمارستانها   -6

 مركز ریفرال تغذیه بیماران  مبتال به دیابت  -3

 مركز مبارزه با بیماریهای ریوی استان  -2

 مركز مشاوره رفتاری بیماران مبتال به ایدز استان -3

 شاوره زوجین مبتال به تاالسمي استانمركز م -52

 مركز پایش و مشاوره  سالمندان استان   -55

 كلینیک سالمت مادر و كودک استان  مركز مشاوره و   -58

 مركز غربالگری هیپوتیروئیدی و فنیل كتونوری استان -59

 مركز غربالگری دیابت استان -53

جذام در  –سالک  –مركز پایش و مراقبت از بیماران مبتال به هاری  -51

 ستان ا

 مركز مراقبت و پایش وبا در استان  -56

 مركز طب كار و كلینیک سالمت كار استان–  -53

 مركز معاینات پایانه ها استان   -52

 مركز اسپیرومتری سالمت استان  -53

 اماكن مرتبط با سالمت و امنیت غذایي استان و بهداشت محیط استان  -82

 مركز مراقبت و پایش خانوارها  -85
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 ر عملیاتيكلینیک ویژه دانشگاه  بطو-88

نگر در  جامعه پزشكي كارورزان توانمندسازی برنامه تدوین و طراحي

فرآیند  81با انجام  پزشكي پاسخگو زمینه یادگیری در جامعه و

 پروژه آموزشي 52آموزشي و 

های آموزشي در  قطب مرتبط با درک نیازهای جامعه  workshopبرگزاری 

 مختص  كارورزان پزشكي در موضوعات 

جغرافیای پزشكي و مكان  –اخت عوامل اجتماعي موثر برسالمت شن 

 –مشاركت مردمي و بین بخشي و نقش آن در سالمت  –یابي بیماریها 

 –مخاطرات زیست محیطي و سالمت  –مدیریت خدمات بهداشتي 

طب سرپایي  –مدیریت سالمت –نابرابری در سالمت  -اقتصاد سالمت

رتبط با نیازهای جامعه  مبتني بر نقش پژوهشهای م -و چالش های آن  

معرفي  كاربست های پژوهشي مبتني بر شواهد  –شواهد بومي استان  

و درج آن در كوریكولوم   -بومي قطب  در موضوع  نیازهای جامعه

 آموزشي كارورزان پزشكي قطب

 صاحب حضور با دانشگاه آموزشي پردازان ایده مشاركت با كمیته

 نیازهای بر تاكید با آموزشي های برنامه یو بازنگر آموزشي نظران

 نیازهای جامعه در گروههای بالیني بر مبتني آموزشي

 بیشتر پاسخگویي هدف با عمومي پزشكي درسي برنامه بازنگری آغاز

 نیازهای جامعه به

تدوین شیوه نامه گایدالین های بومي  توسط مسئول كمیته گاید الین  

انعكاس نتایج در سطح معاونت  -قطب   قطب با نظارت نماینده علمي

 محترم آموزشي و مركز محترم مطالعات و توسعه

ایجاد ارتباط بیش از پیش قطب با سایر معاونتها و نیروهای دیده بان 

ارائه خدمات سالمت غیر دانشگاهي )سازمان انتقال  زسالمت و مراك

 خون( جهت نهادینه كردن آموزش پزشكي پاسخگو

دانشكده محترم بهداشت در امر راه اندازی رشته سالمت همكاری با 

 كودک با ماهیت میان رشته ای

اعالم آمادگي قطب به همكاری با دانشگاههای كالن منطقه در ارائه 

تجارب دانشگاه برای تدوین و بازنگری كوریكولوم های در حال اجرا 

 در موضوع آموزش مبتني بر نیازهای جامعه

 پزشكي توسط كارورزان سرپایي طب تقویت رنامهب طراحي و تدوین

 حضور بصورت دانشگاه، سطح در بار برای اولین قطب، علمي نماینده

 كلینیک در شاغل متخصصین محترم در معیت دانشجویان پزشكي 



22 

 

 و در كوریكولوم آموزشي آنان ظهر از بعد ساعات در دانشگاه ویژه

 آن عملیاتي اجرای

 بهداشتي شپزشكي در آموز ویان كارورز طراحي ایفای نقش دانشج

توسط نماینده علمي قطب و درج ان در كوریكولوم آموزشي  مردم به

 كارورزان

مشاركت  قطب در پایش های معاونت محترم آموزشي از گروههای 

 بالیني برای بازنگری برنامه های آموزشي

 و حساسیت ایجاد نظام طراحی

 انگیزش

 و اساتید سیاستگزاران، در

 به دانشجویان

 به پاسخگویی بهتر تحقق منظور

 نیازهای

 جامعه

مشاركت نماینده علمي قطب در برگزاری  شانزدهمین همایش 

كشوری آموزش پزشكي به دعوت ریاست محترم مركز محترم 

مطالعات و توسعه وزارت متبوع به عنوان سخنران و مدرس  كارگاه 

دام عملي قطب به در جشنواره  با موضوع آموزش پاسخگو  و اق

 درخواست .  

 و درمان بهداشت، محترم وزارت به پیشنهادی قطب  سیاست ارائه

 جامعه های نیاز به پاسخگویي با محوریت و تمركز بر پزشكي آموزش

توسط معاون محترم آموزشي وزارت  انعكاس بسته پیشنهادی قطب 

ه متبوع به دبیر محترم شورای آموزش پزشكي عمومي جهت بهر

 برداری

تدوین بسته پیشنهادی قطب به وزارت متبوع  مبني بر قرار دادن معیار اثرگذاری 

دانشگاهها در اجتماع و ایفا مسئولیت  های آنان در قبال مردم و پاسخگویي 

اجتماعي دانشگاهها به نیازهای جامعه بر اساس مدل بالدریج در امریكا  به هنگام 

 آن به وزارت متبوع انعكاس رتبه بندی دانشگاهها و

انعكاس فرآیندهای آموزشي قطب در موضوع یادگیری مبتني بر جامعه به مركز 

محترم مطالعات و توسعه و معاونت محترم آموزشي وزارت متبوع جهت استفاده  

و بهره برداری از تجارب این دانشگاه در بازنگری كوریكولوم های آموزشي 

 ي عمومي وزارتپزشكي عمومي  در سطح معاونت پزشك

 آموزش و درمان بهداشت، محترم وزارت به نكته نظرات  پیشنهادی قطب   ارائه

 بطور اخص در موضوع   بسته تحول و نوآوری آموزشي  پزشكي

فراخوان دعوت به همكاری از اساتید/ فراگیران /تحصیالت تكمیلي و پرسنل به 

های آموزشي مبتني بر نیاز شركت در هسته مطالعاتي شناسایي و ارزیابي نیاز 

 های جامعه

گزاری، معاونت محترم آموزشي، كلیه دانشكده  مكاتبه با شورای محترم سیاست

ها، كلیه بیمارستانها، مركز محترم مطالعات و توسعه، اداره آموزش مداوم برای 

 اقدام به تدوین برنامه دانشگاه برای ایجاد اطمینان از پاسخگویي به نیازهای جامعه

ارائه تجارب موفق بین المللي  در موضوع پزشكي پاسخگو با تكیه بر منابع 

توسط نماینده علمي قطب  و عرضه منابع  مختص اعضا كارگروه بسته پاسخگو
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 مرتبط به آنان

طراحي و تدوین برنامه عملیاتي قطب در ارتقا كمي و كیفي برنامه های آموزشي 

وری آموزشي و برای نیل به اهداف طب سرپایي براساس بسته تحول و نوآ

 پزشكي پاسخگو و انعكاس آن به معاونت محترم آموزشي دانشگاه

طراحي و تدوین برنامه های عملیاتي ارتقا كمي و كیفي برنامه های آموزشي 

جامعه نگر براساس بسته تحول و نوآوری آموزشي و انعكاس  آن به معاونت 

 آموزشي دانشگاه

یاتي ارتقا كمي و كیفي پزشكي اجتماعي  براساس بسته تحول تدوین برنامه عمل

 و نوآوری آموزشي و انعكاس به معاونت آموزشي دانشگاه

 با دانشگاه در خانواده پزشكي دستیاری رشته اندازی مشاركت با دانشگاه در امر

 قطب علمي  در درماني و بهداشتي گسترده زیرساخت های وجود به توجه

 نگر جامعه پزشكي

تدوین نتایج بررسي مشكالت مناطق حاشیه نشین كرمانشاه و ارائه  و انعكاس 

گزارش آن به فرماندار محترم استان  جهت مدیریت و سیاست گذاری در امر 

 سالمت استان

 تولید دانش با تالیفات و  چاپ مقاالت

ر ارائه بررسي های قطب در موضوع رشته های مورد نیاز سالمت جامعه به مدی

 تحصیالت تكمیلي دانشگاه و تشكیل جلسه در موضوع فوق

راه اندازی سایت قطب و تقویت آن به منظور معرفي اهداف  .نیازها و 

 راهبردهای قطب در  سطح دانشگاه  در موضوع پزشكي مبتني بر نیازهای جامعه

اقدام در جهت مستقر نمودن رزیدنتهای روانپزشكي در قطب جامعه نگر و 

با طراحي توسط نماینده علمي   اسالمت روان به مردم توسط رزیدنت ه آموزش

 قطب

اقدامات مقدماتي قطب در جهت ورود به سیاستهای آموزش مداوم مختص 

 پزشكان عمومي  

تولید بسته های آموزشي در قطب برای كارورزان پزشكي با محوریت درک  از 

 عوامل مرتبط و تاثیر گذار بر سالمت

 از اساتید به محور عدالت و پاسخگو آموزش خصوص در گسترده رساني اطالع

 برگزاری جلسات و در سایت فراخوان و ها دانشكده به مكاتبه تنظیم طریق

 دانشگاه در بسته معرفي این

 قطب نماینده علمي توسط برنامه مدون پایش و ارزشیابي تدوین و طراحي
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ي با آموزشهای چهره به چهره و توانمند سازی مردم توسط كارورزان پزشك

 تولید پمفلت های آموزش بهداشت و خود مراقبتي به مردم

اقدام قطب در فراخوان از اساتید هیات علمي بالیني در امر همكاری برای پذیرش 

كارورزان پزشكي  گروههای آموزشي در ساعات عصر در محل كلینیک های 

 ن در امر رویارویي صحیح با بیمارانویژه دانشگاه با هدف توانمندسازی كارورزا

مركز ریفرال  مشاوره، توانبخشي،  81مستقر نمودن كارورزان پزشكي در

كلینیک های داخل بیمارستاني و -اجتماعي-غربالگری ، مراقبتي و پیشگیری

كلینیک ویژه دانشگاه و نهادهای غیر دانشگاهي مرتبط با سالمت با هدف لمس 

د حساسیت و انگیزه برای  شناخت نیازهای بهداشتي ایجا –و تماس با جامعه 

فرصت برای یادگیری در جامعه و تقویت طب سرپایي و توانمندیهای –جامعه 

 حرفه ای آنان

و درج آن در  اشركت عملي  كارورزان پزشكي در پایش و مراقبت از خا نواره

 كوریكولوم آموزشي آنان

 تحصیلي ابتدایي متوسطه و دبیرستان توانمند سازی دانش آموزان  مقاطع مختلف

دخترانه و پسرانه ( توسط كارورزان پزشكي و ارائه آموزشهای  چهره به چهره  )

به آنان با حضور در مدارس و تولید پمفلت های آموزش بهداشت و خود 

 مراقبتي

انعكاس اقدامات قطب در موضوع بسته پاسخگو به  مسئول بسته پاسخگو كالن 

 در پي درخواست آنان 9ي آمایش منطقه

ارائه گزارش اقدامات قطب  و نیازهای این مجموعه در موضوع ماموریت قطب 

 به معاونین محترم آموزشي دانشگاه و روسای محترم دانشگاه

برنامه توانمند سازی قطب برای مدیریت بهینه ،تبادل دانش با  تدوین و طراحي

ب منابع و امكانات برای فعالیت های ذی نفعان، ساختار مدون برای توانایي جذ

 نماینده علمي توسط قطب، شیوه بازار یابي محصوالت و خدمات درسطح منطقه

 متبوع در پاسخ به درخواست وزارت متبوع   وزارت به انعكاس آن و قطب

قطب  نماینده علمي توسطتحلیل وضعیت قطب علمي بر اساس روش های رایج 

 ع در پي درخواست از قطبمتبو وزارت به انعكاس آن و

با ارسال  5939شركت قطب در ارزشیابي قطب های علمي كشور در سال 

مستندات خود به وزارت متبوع و انجام ارزشیابي از قطب همپا با دیگر قطب های 

 علمي با هدف معرفي توان قطب در ایجاد حساسیت به نیازهای جامعه

 بر کاربردی پژوهشهای توسعه

 از استفاده و جامعه اساس نیازهای

 های برنامه پیشبرد حاصل در نتایج

 آموزشی

 علمي نماینده جامعه توسط های نیاز بر مبتني آموزشي پروپوزال تدوین تهیه و

آموزشي  معاونت محترم  به ارسال آموزشي و نوآوری تحول بسته براساس قطب

 در پي مكاتبه وزارت با قطب5933وزارت  متبوع در سال 

كاس برخي از پژوهشهای مرتبط با سالمت ملي به مسئولین عالي مقام در سطح انع

وزارت متبوع به منظور بهره برداری در امر  سیاست گذاری مرتبط با سالمت 
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 ملي

 قطب علمي نماینده توسط پاسخگویي بر مبتني قطب پژوهشي اولویتهای طراحي

 متبوع به وزارت ارسال و

مرتبط با نیازهای جامعه در همایش های كشوری با  ها ی پژوهش نتایج ارائه

 هدف حساس سازی سیاستمداران به حفظ و ارتقا  سالمت

ذینفعان در سطح  به جامعه های نیاز بر مبتني پژوهشي های كاربست ارسال

 در سالمت مدیریت جهت دانشگاه

ر موضوعات مرتبط با نیازهای جامعه در حضو در قطب تحقیقات نتایج ارائه

 فرماندار استان و شورای راهبردی استان

تعامل با  معاونت محترم بهداشتي در شناسایي  لیست طرحهای پژوهشي  آن 

 معاونت طي سالهای اخیر مبتني بر نیازهای سالمت جامعه استان

عقد تفاهم نامه با فرماندار محترم كرمانشاه در جهت امكان سازی برای  قطب در 

های مبتني بر نیازهای سالمت استان و تعامل و مشاركت  موضوع انجام پژوهش

 بین بخشي در امر سالمت

سالمت  ارتقاء و اجتماعي توسعه تحقیقات مركز با قطب تعامل انجام عملیاتي 

 دو هر مشترک اهداف و نقاط از گیری بهره جهت به قطب علمي نماینده توسط

بر  مبتني مشترک یقاتتحق انجام به منتج نگری سالمت زمینه مجموعه در

 جامعه سالمت

درخواست از مركز محترم مطالعات توسعه بر تاكید بر توسعه پژوهش در امر 

آموزش دانشگاه و درخواست از  معاونت محترم تحقیقات به اضافه نمودن 

 آموزش پزشكي پاسخگو به اولویت های پژوهشي دانشگاه

 جامعه های نیاز بر مبتني های پژوهش انجام

 از نگر جامعه پزشكي عرصه دانشجویان دیدگاه بررسي تحقیقاتي طرح انجام

 از نظرسنجي تحقیقاتي طرح نتایج از مقاله چاپ و شده آموزشهای دریافت

 علوم دانشگاه پزشكي آموزش پژوهشي مجله علمي در عرصه دانشجویان

 یزد پزشكي

پژوهشهای مبتني  فراخوان در سطح دانشگاه به همكاری با قطب در جهت انجام

 بر نیازهای جامعه و پزشكي پاسخگو

 مواد عنوان به پزشكي فراگیران به آن های بست كار و ها پژوهش نتایج ارائه

 جامعه های نیاز با آشنایي آموزشي جهت

كارشناسي طرح مطالعه تدوین و تصویب آیین نامه ارتقای استقالل و اختیار و 

شده توسط قطب علمي آموزش  شبكه سازی قطب های علمي تدوین

الكترونیكي پیشرفته در علوم پزشكي شیراز  و دبیرخانه شورای عالي قطب ها   به 
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توسط نماینده علمي قطب جامعه نگر به درخواست ریاست مركز محترم 

 مطالعات و توسعه وزارت و اقدام عملي قطب

لمي درون و كارشناسي طرح مطالعه تدوین و تصویب آیین نامه جذب نخبگان ع

برون كشوری در قطب های علمي تدوین شده توسط قطب علمي فارابي و 

دبیرخانه شورای عالي قطب ها   به توسط نماینده علمي قطب جامعه نگر به 

 درخواست ریاست مركز محترم مطالعات و توسعه وزارت و اقدام عملي قطب

 حوزه مدیریت آموزشی

 

 

 

 

 

ی افزایش رشته ها و مراکز آموزش

 جدید مبتنی بر نیاز

  تأسیس دانشكده علوم تغذیه و صنایع

 تأسیس مجتمع عالي سالمت شهرستان اسالم آباد غرب

 تأسیس مجتمع عالي سالمت شهرستان جوانرود

 دانشكده توانبخشي انجام روند تاسیس

 اخذ مجوز قطعي دانشكده سنقر

 های نوین پیگیری تأسیس دانشكده فن آوری

 اخذ مجوز رشته كارشناسي فیزیوتراپي

 اخذ مجوز رشته كارشناسي بینایي سنجي

 اخذ مجوز رشته كارشناسي گفتار درماني

 اخذ مجوز رشته كارشناسي شنوایي سنجي

 پذیرش دانشجو در رشته فناوری اطالعات سالمت

 پذیرش دانشجو در رشته تكنسین سالمت دهان

 افزایش تعداد دانشكده های ساخته شده در پردیسمصوب دستیابی به استانداردهای 
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 دانشكده ها يرفاه يامكانات آموزش یشافزا فضای آموزشی

 جامع يآموزش یشگاهآزما ایجاد

 مركز جامع آزمونها ایجاد

ارتقاء کیفیت آموزشی علوم 

پزشکی مبتنی بر برنامه های تحول 

 و نوآوری در آموزش پزشکی

تقویت و بهبود كوریكولوم آموزشي دانشجویان مناسب با  انتخاب شیوه مناسب

 توانمندیهای دانشگاه

 

 اجرای استانداردهای آموزش پزشكي

 اجرای استانداردهای رشته های پیراپزشكي

 اجرای استانداردهای رشته های پرستاری و مامایي

 اجرای استانداردهای رشته داروسازی

 اجرای استانداردهای رشته بهداشت

 ی استانداردهای رشته دندانپزشكياجرا

 تعیین گایدالین های منتخب دانشگاهي جهت نگارش

 دانشگاه امور هیات علمیواحد 

افزایش تعداد اعضای هیات علمی 

 جهت تربیت نیروهای متخصص

نفر در سال  982در مقایسه با  31در سال  935افزایش تعداد هیات علمي  به تعداد

39 

 92نفر كه  69نفر، تعداد جذب شده 982/ 39ر  مهر ماه سالتعداد هیات علمي د

 نفر بالیني بوده

 82نفر كه  36نفر، تعداد جذب شده  922/ 33تعداد هیات علمي در  مهر ماه سال

 نفر بالیني بوده

نفر كه  82فر، تعداد جذب شده ن31/935تعداد هیات علمي در  مهر ماه سال

 نفر بالیني بوده53

مداوم )سالي دو بار( از گروههای آموزشي مطابق با گسترش نیاز سنجي 

دانشكده ها و رشته های تخصصي در مقاطع مختلف با تأكید بر تحصیالت 

 تكمیلي
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اعالم لیست اعضای هیأت علمي مورد نیاز در فراخوان های جذب اعضای هیأت 

 علمي )دو بار در سال(

لمي و توزیع آن در دانشكده پست غیر هیأت علمي به پست هیأت ع 512تبدیل 

 ها با توجه به نیاز و ترمیم گروههای آموزشي

 ترغیب گروههای آموزشي جهت گرفتن نیروهای تعهداتي بعنوان هیأت علمي

درخواست نیروهای تعهداتي از وزارت متبوع جهت تكمیل كادر هیأت علمي با 

 توجه به نیاز گروههای آموزشي

رایي جذب جهت اعالم به وزارت متبوع به منظور ارسال نیازها به هیات اج

 فراخوان استخدام

جذب و افزایش تعداد اعضای هیات علمي مجرب در گروههای مختلف 

 آموزشي در قالب فراخوان

تدوین شیوه نامه اعطای ودیعه مسكن به اعضای هیأت علمي جدید الورود به 

 منظور جذب بیشتر نیروهای تعهداتي

می اعضای هیأت افزایش سطح عل

 علمی

تدوین شیوه نامه ترغیب اعضای هیأت علمي بالیني جهت گذراندن دوره های 

 فلوشیپ

های  موافقت با مأموریت آموزشي اعضای هیأت علمي با گذراندن فرصت

 مطالعاتي با هماهنگي معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

هت گذراندن دوره موافقت با مأموریت آموزشي اعضای هیأت علمي مربي ج

 PhDهای آموزشي 

 

 

 

 

 

 

ساماندهی به وضعیت اجرایی امور 

 مربوط به هیأت علمی

 

تهیه و اجرای كارنامه آموزشي اعضای هیأت علمي به صورت الكترونیک جهت 

 ترفیع پایه سالیانه

تدوین شیوه نامه محاسبه واحدهای موظف اعضای هیأت علمي با توجه به 

 فعالیتهای آنها

دوین شیوه نامه تبدیل وضعیت اعضای هیات علمي مربي از تمام وقت به تمام ت

 وقت جغرافیایي

 تدوین شیوه نامه نحوه همكاری اعضای هیات علمي دانشگاه با سایر موسسات
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 توسط دانشجویان آنالینتهیه و اجرای انتخاب اساتید نمونه اخالق به صورت 

 عه مسكن به اعضای هیات علمي دانشگاهتهیه شیوه نامه چگونگي اختصاص ودی

 آموزش مداومواحد 

اصالح ساختار سازمانی حوزه 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 استخدام نیروی كارشناس در آموزش مداوم

 در آموزش مداوم ITاستخدام نیروی 

 در آموزش مداومحسابدار استخدام نیروی 

 در آموزش مداوم كار پردازاستخدام نیروی 

 مداوم واحد آموزشدر  قریر چارت سازمانيت

دستیابی به استاندارد های آموزشی 

 کشور

 دستیابي به استاندارد های آموزشي در سطح آموزش مداوم

 استفاده از برنامه های جدید و كاربردی

 استفاده از نرم افزارهای جدید آموزشي

 گیری كارشناسان آموزشي و بكاراستخدام 

 اساتید مطرح كشوری در برنامه هااستفاده از 

 ها و حفظ در آرشیو از سخنراني  CDتهیه 

 ایجاد كتابخانه دیجیتال در مركز آموزش مداوم

 بر استانداردانجام ارزیابی مبتنی 

 آموزشی دانشگاه در واحدهای

 و دستگاه پوز جهت برنامه ها تابتهیه لب 

 تهیه و نصب دستگاه حضور و غیاب مشمولین
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آموزش مداوم در سطح كشور و خارج  مراكزهمكاری و مبادله تجارب با دیگر 

 از كشور

فعال سازی كمیته های فعالیتهای خارج از كشور ، فعالیتهای آموزشي و پژوهشي 

 ، كمیته آموزش مداوم ، شورای برنامه ریزی آموزشي و ....

گسترش استانداردهای آموزش 

تحقق خدمات  پزشکی به منظور

 یفی آموزشیک

 

 و درماناستخراج بخشنامه های آموزش پزشكي وزارت بهداشت 

 آنها با برنامه های آموزش مداوم و مقایسهبررسي استانداردهای آموزش پزشكي 

اجرای برنامه های تدوین  و ارتقاء خدمات كیفي آموزشي بر اساس استانداردها

آموزش مجازی  نرم افزاری،ارتقاء كیفیت  استفاده از اساتید برتر، شده مثل:

 و......

 عدالت محوری اخالق مداری و

 

 هر برنامه كنند گانغیاب دیجیتالي برای شركت  صدور كارت حضور و

صدور  و برنامه با رایانه مركز كنند گانشركت  مرتبط ساختن ساعات حضور

 گواهي بر اساس ساعات حضور در برنامه

 رسمي دادی به پیماني وپیگیری تبدیل وضعیت كاركنان قرار

دستیابی به استاندارد های فضای 

 آموزشی

 

روز آمد نمودن امكانات سخت افزاری  تامین تجهیزات فني و تكمیل و خرید و

 و نرم افزاری

 اصالح فضای فیزیكي آموزشي موجود

برقراری ارتباط با دانشگاههای 

 مراکز دیگر منطقه و خارجی و

 

سایر مراكز  منطقه و ارتباط با دانشگاههای خارجي واصالح سیاستهای برقراری 

 آموزش مداوم

كارشناسان با سایر  كارشناس مسئول و كارهای ارتباط مستمر ،دبیر، تعیین ساز و

 مراكز آموزش مداوم دانشگاهها و

 توسعه آموزشهای مهارتی نظام سالمت

 

 برگزاری كارگاههای آموزشي بالیني

 شي تحقیقاتيبرگزاری كارگاههای آموز

 توسعه الگوهای خصوصی سازی در
 واگذاری پذیرایي برنامه های آموزش مداوم به شركتهای خصوصي
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 محل اسپانسرها پذیرایي اساتید مدعو از ذهاب و تامین هزینه ایاب و نظام سالمت

غیر برون سپاری جذب نیروی تكنولوژی آموزشي جهت تهیه بسته های آموزشي 

 حضوری

 اری تعمیرات سخت افزاری سیستمهای مركزبرون سپ

 محل اسپانسرها تامین هزینه تعمیرات عمراني مركز از

 تحصیالت تکمیلیواحد 

 توسعه کمی رشته های تخصصی

 بالینی

 اخذ مجوزوپذیرش دستیارارتوپدی

 اخذ مجوز وپذیرش دستیارطب اورژانس

 اخذ مجوز وپذیرش دستیارپوست

 یاررادیوتراپياخذ مجوز وپذیرش دست

 اخذ مجوز وپذیرش دستیارگوش وگلو وبیني

 اخذ مجوز وپذیرش دستیارچشم پزشكي

توسعه کمی رشته های دکتری 

 PH.Dتخصصی 

 پذیرش دانشجوطب سنتي

 اخذ مجوزوپذیرش دانشجوعلوم تشریحي

 اخذ مجوزوپذیرش دانشجوبیوشیمي بالیني

 بهداشت محیطاخذ مجوزوپذیرش دانشجو

 زیست مواد دارویيذ مجوزاخ

توسعه کمی  رشته های کارشناسی 
 روانپرستاریرشته اخذ مجوزوپذیرش دانشجو
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 علوم تغذیهرشته اخذ مجوزوپذیرش دانشجو  ارشد

 پرستاری داخلي جراحيرشته اخذ مجوزوپذیرش دانشجو

 علوم وصنایع غذایيرشته اخذ مجوزوپذیرش دانشجو

 اپیدمیولوژیه رشتاخذ مجوزوپذیرش دانشجو

 آموزش بهداشت وارتقا سالمتو رشته اخذ مجوزوپذیرش دانشج

 رشته فیزیولوژیاخذ مجوزوپذیرش دانشجو

 نانو تكنولوژی پزشكي رشتهاخذ مجوزوپذیرش دانشجو 

 مرکز مهارتهای بالینی

 توسعه فضای فیزیکی مرکز

توسعه فضای رایزني با معاونت آموزشي و ریاست دانشگاه در خصوص ضرورت 

 فیزیكي مركز

 جانمایي محل قرار گیری مركز جدید

 بر اساس نیازسنجي آتي فضا هاطراحي داخلي و چیدمان 

اجرای طراحي محیط استاندارد برگزاری امتحانات آسكي بر مبنای استانداردهای 

 وزارتي

 5933افتتاح مركز مهارتهای بالیني دكتر عزت اله صادقي در بهمن ماه 

 5933تكمیل فضای فیزیكي مورد نیاز در سال 

 ارتقا تجهیزات مرکز مهارتهای بالینی

 

نیاز سنجي اولیه از گروههای بالیني و دانشكده ها جهت تخمین تجهیزات 

 مورد نیاز

تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای استاندارد آزمون صالحیت بالیني بر  بر آورد

 بوعاساس استانداردهای ارسالي وزارت مت
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اعتبار بالغ بر دو میلیارد ریال  با صرفمورد نیاز  آموزشيخرید مدلها و مانكنهای 

 5933در سال 

نصب و راه اندازی دستگاه اكونوپک جهت تامین هوای متبوع مجموعه به 

 صورت اختصاصي

ارتقا زیر ساختهای فناوری 

 اطالعات در مرکز مهارتهای بالینی

جهیزات و سیستمهای كامپیوتری مورد نیاز جهت برآورد و نیازسنجي اولیه ت

 برگزاری  استاندارد آموزشها و آزمونها

راه اندازی دو دستگاه سرور جهت پشتیباني برگزاری آزمونهای  خرید و

 در مركز آنالینالكترونیک و 

دستگاه لب تاپ جهت ایستگاههای استاندارد آسكي مركز  88خرید 

 (5933مهارتهای بالیني)

جهت تجهیز سالن مركز به  كامپیوتریدستگاه سیستم یكپارچه  62ید خر

 (5933زیرساختهای فناوری اطالعات)

ارتقا زیر ساختهای صوتی و 

 تصویری مرکز

برآورد و نیاز سنجي اولیه زیر ساختهای صوتي و تصویری جهت برگزاری 

 استاندارد آزمونها و كارگاهها

تگاههای برگزاری آسكي و اتصال آنها نصب دوربین مدار بسته در كلیه ایس

 به سرور مركز جهت پشتیباني آزمونها

 نصب میكروفون ضبط صدا در كلیه ایستگاههای آزمون

 حفاظتي و امنیتي در كلیه نقاط مورد نیاز در مركز دوربین هاینصب 

نصب برد هوشمند آموزشي در كلیه كارگاهها و بیمارستان مدل و سالن 

 مركز

 كنفرانسي در سالن مركز یكروفونمنصب 

ارتقا کمی و کیفی کارگاههای 

 شده در مرکز اجرا

افزایش تنوع و تعداد كارگاههای برگزار شده جهت گروههای مختلف 

 دانشجویي

شیوه  بهره گیری از روشهای نوین اجرای كارگاهي نظیر آموزش همتا،

 آموزش ایستگاهي و ...

یه دانشكده ها از جمله دانشكده گسترش اجرای كارگاهها جهت كل

 پیراپزشكي و داروسازی پزشكي، پرستاری مامایي،
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رایزني با گروههای آموزشي جهت اضافه نمودن بعضي عناوین كارگاهي 

به آموزشهای خود جهت پوشش صد در صدی اجرای كوریكولومهای 

آموزشي گروه پزشكي و اضافه شدن این كارگاهها به دوره آموزشي 

 اندانشجوی

برگزاری كارگاههای عملي جهت پرسنل مراكز آموزشي درماني دانشگاه 

 به عنوان كارگاههای مهارتي بدو و ضمن خدمت

برگزاری كارگاههای آموزشي بر حسب نیاز سنجي از پرسنل جهت ارتقا 

 پرسنل و رعایت ایمني بیمار توانمندی

ارتقا اجرای آزمونهای گروه علوم 

 پزشکی

ی فضای برگزاری آزمونهای آسكي دستیاری و آزمون استاندارد ساز

 ارزیابي صالحیت بالیني منطبق بر استانداردهای وزارتي

اجرای چهار دوره آزمون ارزیابي صالحیت بالیني جهت پوشش 

 دانشگاههای كرمانشاه و ایالم

 تحت شبكه دستیاران داخلي و جراحي و زنانpMPاجرای آزمونهای 

زمونهای پره اینترني و علوم پایه به صورت الكترونیک اجرای اولین دوره آ

 برای نخستین بار و همگام با سایر نقاط كشور

 دانشکده پیراپزشکی

 راه اندازی تحصیالت تکمیلی

 

بازدید انجام شده، توسط هیأت برد تأیید شده و  -كارشناسي ارشد اتاق عمل-

یم داشتپذیرش دانشجو خواه 36-33انشاءاهلل جهت سال تحصیلي   

فناوری اطالعات سالمت و   -هماتولوژی  –كارشناسي بیوتكنولوژی پزشكي

 فناوری

تصویربرداری پزشكي  اقدامات اولیه در خصوص ارسال درخواست، جذب 

هیأت علمي و تكمیل نیروی انساني، تجهیزات و امكانات مورد نیاز راه اندازی 

 رشته انجام گردیده است.

 جذب هیات علمی

 

جه به محدودیتها ، تعداد محدودی عضو هیات علمي) تعهدات( تا كنون با تو

 جذب شده  و این  روند ادامه دارد.

 ارتقاء امکانات آموزشی
بخشي از تجهیزات آموزشي كلیه كالس ها، سالن موالژ، كامپیوتر ، مركز 

مهارتها و ... به روز شده و برنامه ریزی جهت ارتقا و بروز نمودن امكانات 

 زشي مورد نیاز دیگر نیز انجام گرفته و درحال پیگیری مي باشدآمو

 بهبودوبهینه سازی فضای دانشکده
فضا سازی متنوعي در دانشكده ایجاد شده است.)رنگ آمیزی و دیوار 

پوش نمودن كالس ها و فضای داخلي دانشكده ، ایجاد زمین فوتبال، 
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ه مطالعه و ...(ایستگاه بازی های مختلف ، ایستگاه سالمتي، ایستگا  

 دانشکده دندانپزشکی

توسعه برنامه ریزی درسی در 

 دانشکده

برای كلیه دروس عملي كلیه دروس عملي  Log bookدرصدی  522تدوین 

 رشته دندانپزشكي در مقاطع مختلف تحصیلي

برای كلیه دروس نظری رشته  Study guideدرصدی  522تدوین 

 دندانپزشكي در مقاطع مختلف تحصیلي

)طرح دروس( برای كلیه دروس نظری  Lesson planدرصدی  522تدوین 

 رشته دندانپزشكي در مقاطع مختلف تحصیلي

)برنامه درسي( كلیه دروس نظری و  course planدرصدی  522تدوین 

 عملي رشته دندانپزشكي در مقاطع مختلف تحصیلي

 لسر فصین شده و درصدی كلیه برنامه های آموزشي تدو 522انجام بازنگری 

 های دروس كلیه مقاطع رشته های مختلف دانشكده

در  integrationبرنامه ریزی جهت اجرای یک یا چند مرحله از برنامه 

 كوریكولوم رشته های دندانپزشكي عمومي دانشكده

ارتقاء واحدهای آموزشي در فیلد دانشجویان، جهت نزدیكتر شدن هر چه بیشتر 

لي آنان با نیازهای موجود در جامعه براساس آموزش جامعه توانایي علمي و عم

 نگر

 ارتقاء سامانه خدمات آموزشي و برنامه ریزی ترمي

بكارگیری متدهای نوین در تدریس براساس اهداف آموزشي و سبكهای 

 یادگیری دانشجویان با رویكرد یادگیری مادام العمر و آموزش دانشجو محور

شی مداوم توسعه برنامه های آموز

 جهت اساتید

% واحدهای دروس 1-%52تدوین رسانه آموزش الكترونیک در مورد حداقل 

 ارائه شده توسط گروههای آموزشي دانشكده

 افزایش تعداد برنامه های باز آموزی آموزش مداوم براساس نیازسنجي اساتید

ارتقای کمی و افزایش مهارتهای 

آموزشی اعضاء هیات علمی 

 دانشکده

م سازی بستر مناسب به منظور افزایش پوشش شركت در دوره های فلوشیپ فراه

 فراگیری یا دوره ی مجازی آموزش پزشكي

برگزاری كارگاههای آموزشي در زمینه مهارتهای آموزشي، روش تحقیق، 

تدوین طرح درس و ... جهت اعضاء هیات علمي دانشكده براساس نیاز سنجي 

 آموزشي

به تعداد مورد نیاز متناسب با اهداف توسعه رشته و  جذب اعضاء هیات علمي

دوره های آموزشي و رعایت نسبت استاد به دانشجو و دستیار و توزیع متناسب 
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 فعالیت های آموزشي ، پژوهشي اجرایي اساتید

توسعه ارزشیابی برنامه های 

 آموزشی دانشکده

 افزایش پوشش ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانشجویان دانشكده

 1درصد امتحانات تستي و در صورت امكان  522اجرای تحلیل آزمون در 

 درصد امتحانات تشریحي برگزار شده در دانشكده در پایان ترم تحصیلي

 Dopsبستر سازی و ترغیب اساتید به منظور بكارگیری متدهای نوین ارزشیابي) 

،  Mini CX، چک لیست،  Log bookدرجه ، آسكي، پورت فولیو،  962، 

 ....( در ارزشیابي تكویني و تكمیلي دانشجویان و دستیاران.

 اجرای فرآیند ارزشیابي دروني كلیه گروههای آموزشي دانشكده هر سه سال

 افزایش پوشش ارزشیابي بیروني از درون گروههای آموزشي دانشكده

انجام فرآیند های نظر سنجي از دانشجویان در جهت تدوین برنامه 

ه مهارتهای عملي و بازنگری برنامه ریزی درسي و اثر های توسع

و برنامه های تدریس و ارزشیابي همچنین كیفیت بالیني و  متدهابخشي 

 آموزشي گروههای مختلف دانشكده

بار در سال  8انجام مستمر ارزشیابي كیفي و كمي آموزشي نظری، عملي اساتید 

 ذیصالحالزم و انعكاس به مراجع  بازخورد هایو ارائه 

 انجام ارزشیابي اساتید توسط همتایان در گروههای آموزشي دانشكده

توسعه کمی و کیفی تحصیالت 

 تکمیلی دانشکده

 فرصت هایتعیین اولویت های هر رشته و درخواست دوره های آموزشي جهت 

 مطالعاتي فرصت هایمطالعاتي و بستر سازی جهت استفاده اساتید از این 

 ه های تخصصي جدید در تحصیالت تكمیلي دانشكدهراه اندازی رشت

درصد دانشجویان تحصیالت تكمیلي دانشكده و  522پایش وضعیت تحصیلي 

 اجرای مستمر آزمونهای متمركز ارتقاء

توسعه فعالیتهای حوزه پژوهش 

 دانشکده

بستر سازی جهت اجرای طرحهای تحقیقاتي پژوهش در آموزش براساس 

 اولویتهای پژوهشي

و بنیادی بصورت  لكلینیكاجرای پروژه ها و مداخالت آموزشي، تحقیقات ا

 پژوهش های بین بخشي، بین دانشكده ای و بین دانشگاهي

ارتقاء و توسعه امكانات پژوهشي كتابخانه ای، كارشناس و نیروی انساني و 

 اختصاص بودجه های الزم به منظور تسریع در فرآیند های پژوهشي
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نمندسازی مراكز آزمایشگاهي و تحقیقاتي در دانشكده و همكاری و ارتقاء و توا

 عقد قرارداد با سایر مراكز تحقیقاتي

افزایش سرانه مقاالت چاپ شده ، طرحهای مصوب و تالیف كتب و شركت در 

مجامع و كنفرانس و سمینارهای داخلي و خارجي توسط اساتید گروههای 

 آموزشي

ینه های پژوهشي )كارگاه، ارائه پمفلت، دسترسي به توانمند سازی اساتید در زم

 منابع پژوهشي و ...(

ساماندهی دفتر استعدادهای درخشان و 

 دفتر مشاوره دانشجویی دانشکده

 

 افزایش درصد دانشجویان استعدادهای درخشان

برنامه ریزی و ارتقاء اهداف فرآیند مشاوره ای اساتید جهت باال بردن توان علمي 

 درصد باالیي هر ورودی 52دانشجویان آسیب پذیر و و عملي 

 برگزاری جلسات مستمر نیازسنجي و اخذ پیشنهادات و انتقادات دانشجویان

برنامه ریزی فرآیند حسن استقبال از دانشجویان جدید الورود و آشنایي بیشتر 

 آنان با محل تحصیل و آئین نامه های آموزشي

پژوهشي )كارگاه، پمفلت، دفترچه -مینه های علميتوانمندسازی دانشجویان در ز

 های راهنما(

توسعه فعالیتهای حوزه پشتیبانی، 

 اداری دانشکده

در نظر گرفتن اولویت ها و تخصیص منابع مالي الزم به منظور فراهم سازی 

 تجهیزات و امكانات و وسایل آموزشي، پژوهشي ، فرهنگي و .... در دانشكده

 ی فضاهای آموزشي، اداری و .... در دانشكدهتوسعه و بهینه ساز

مدیریت، ساماندهي و ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری سامانه كارگزیني منابع 

 انساني، حسابداری، تداركات، اتوماسیون اداری، واحد سمعي و بصری و ...

ارتقاء كمیته های تحول اداری، كمیته پیشنهادات، اصالح الگوی مصرف. كمیته 

 ح تكریم و آموزش كاركنانطر

 ارتقاء وب سایت دانشكده

ارتقاء فعالیتهای حوزه دانشجویی و 

 فرهنگی دانشکده

برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگي جهت دانشجویان و دستیاران در قالب بزرگداشت 

و كرسي های آزاد اندیشي با موضوعات  انشست همناسبتها، برگزاری اردوها، 

 مختلف

 ی اساتید و كاركنان در حیطه فرهنگيتوانمند ساز

 انجام و ارتقاء فرآیند های امور دانشجویي )رفاهي، مشاوره ای ، ...(
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 غني سازی كتابخانه فرهنگي

 توانمند سازی و ساماندهي تشكل های دانشجویي در دانشكده

 –ارتقاء فعالیتهای حوزه بهداشتی 

 دانشکده درمانی

 ل فرآیند حاكمیت بالیني در دانشكدهاجرای قوانین و دستور العم

اجرای كامل مقررات و اصول كنترل عفونت و نظارت بر حسن انجام در 

 دانشكده

 ارتقاء سامانه الكترونیكي پذیرش و درمان بیماران مراجعه كننده به دانشكده

استفاده بهینه از پتانسیل های بالفعل و بالقوه كلینیک تخصصي دندانپزشكي در 

 كدهدانش

 اجرای كامل قوانین و منشور حقوق بیماران و كاركنان

فراهم نمودن فرصت هایی در 

جهت پرورش اخالق حرفه ای و 

 فردی

 ایجاد كمیته اخالق حرفه ای در دانشكده

 برگزاری كارگاهها و دوره آموزشي اصول اخالقي برای دانشجویان و اساتید

توسعه واحد بین الملل دانشکده 

 کیدندانپزش

توسعه و عقد قرارداد همكاری بین دانشكده های كشورهای مجاور)از جمله 

 عراق( و تبادل استاد و دانشجو.

( برای عالقمندان كشورهای مجاور Masterبرگزاری دورههای تخصصي )

( و رشته زیبایي و اندو و پریو برای 5931برای ارتودنسي و پروتز در سال جاری)

 سال آینده

 حوزه علوم پایه یدانشکده پزشک

تشویق و ارتقاء حضور فعالی هیئت 

 علمی در دانشکده

 تهیه كارت ثبت حضوری برای كلیه اعضاء هیئت علمي علوم پایه

 نصب دستگاه ثبت حضوری در ورودی دانشكده

 بازخورد میزان حضور هیئت علمي در هر ماه به آنان

ارزیابی کیفی اساتید توسط 

 دانشجویان

 دانشگاه انجام و به آنان به صورت محرمانه ابالغ مي گردد. EDCسط این كار تو
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ارتقاء سیستم نظارت بر تشکیل 

منظم کالس های درسی تئوری و 

 عملی

تهیه فرم پاش شروع و پایان هر كالس تئوری و اجرای آن توسط مسئولین سمعي 

 و بصری دانشكده

آن توسط كارشناس تهیه فرم پاش شروع و پایان هر كالس عملي و اجرای 

 مربوطه

 بازخورد عدم تشكیل كالس ها و یا تأخیر در شروع كالس ها به هیئت علمي

 ارتقاء رسیدگی به امور

 هیئت علمی دانشکده

انتصاب یكي از اعضای هیئت علمي به عنوان مسئول امور هیئت علمي دانشكده 

 و واحد ارتقاء

راخوان، بورس و متعهد خاص پي گیری تسریع در روند بررسي پرونده های ف

 هیئت علمي

ارتقاء رسیدگی به امور فرهنگی و 

 دانشجویی دانشکده

انتصاب یكي از اعضاء هیئت علمي به عنوان مسئول امور فرهنگي دانشكده و 

 رابط فرهنگي

 پي گیری كلیه امور فرهنگي توسط ایشان

 دانشجویان پي گیری امور مربوط به آئین نامه اخالق و رفتار حرفه ای

انتصاب یكي از اعضاء هیئت علمي به عنوان واحد استعدادهای درخشان 

 دانشجوئي و انجام امور مربوطه توسط ایشان

 تشكیل كمیته امر به معروف و نهي از منكر دانشكده

 تشویق دانشجویان برتر و موفق پزشكي در مقاطع مختلف

ارتقاء رسیدگی به امور دانشجویان 

 تکمیلیتحصیالت 

انتصاب یكي از اعضاء هیئت علمي به عنوان مدیر تحصیالت تكمیلي دانشكده 

 جهت رسیدگي به امور دانشجویان و مسائل آموزشي آنان

سپردن اختیارات كامل آموزشي به مدیر تحصیالت تكمیلي در امور آموزشي 

 مربوطه و پاسخگوئي به مسئولیت های محوله

 دهتوسعه تحصیالت تکمیلی دانشک

 پذیرش دوره كارشناسي ارشد فیزیولوژی

 علوم تشریحي Ph.Dپذیرش دوره 

جهت اخذ مجوز  Ph.Dارسال درخواست دوره های جدید كارشناسي ارشد و 

 پذیرش دانشجو

توسعه گروههای آموزشی دانشکده 
 تفكیک گروه فیزیک پزشكي و مهندسي پزشكي
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 فارماكولوژی -فیزیولوژی تفكیک گروه فیزیولوژی از  و انجمن های علمی

 ایجاد گروه علوم سلولي كاربردی

اخذ مجوز تأسیس شعبه روان شناسي بالیني كرمانشاه و تشكیل این شعبه در 

 دانشكده پزشكي

 ایجاد گروه روان شناسي بالیني

 ایجاد گروه طب سنتي

و پایش  نظارتبرقراری سیستم 

مشکالت گروههای آموزشی و 

 دانشجویان

 دید ادواری هیئت رئیسه دانشكده از گروههای آموزشيباز

 نشست های تخصصي هیئت رئیسه با گروههای آموزشي و امتناع مشكالت آنان

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان پزشكي عمومي و ارسال نظرات 

 به معاونت آموزشي دانشگاه جهت ارائه راهكارهای عملي حل مشكالت

ت پرسش و پاسخ با دانشجویان تحصیالت تكمیلي و ارسال برگزاری جلسا

 نظرات به معاونت آموزشي دانشگاه جهت ارائه راهكارهای عملي حل مشكالت

 تالش در جهت رفع مشكالت در حد مقدور

ارتقاء زیر ساخت های فیزیکی 

دانشکده و استفاده بهینه از آنها تا 

 زمان اجرائی شدن پردیس دانشگاه

 ینه از اتاق های هیئت علمياستفاده به

 Ph.Dكالس جدید برای دانشجویان كارشناسي ارشد و  ایجاد

سایت در دانشكده جهت  32ایجاد سایت كامپیوتر و اینترنت جدید به ظرفیت 

 دوره های تحصیالت تكمیلي

 تجهیز و به روز كردن امكانات سمعي بصری تعدادی از كالس های درس

 صصي فیزیولوژی و نروساینسایجاد آزمایشگاه تخ

 تالش در جهت ساخت یک طبقه بر روی دانشكده جهت رفع فضای فیزیكي

ارتقاء اهداف دانشکده در راستای 
 انتصاب یكي از اعضاء هیئت علمي به عنوان معاونت آموزشي بین الملل



41 

 

 جذب تعدادی از دانشجویان عراقي در رشته پزشكي بین المللی سازی آموزش

ض امور آموزشي دانشجویان خارجي به این معاونت و برنامه ریزی آموزشي تفوی

 برای آنان

درخواست كارشناس برای این معاونت از دانشگاه با توجه به پوشش علوم پای 

 برای دانشجویان پزشكي، داروسازی و دندان پزشكي توسط دانشكده پزشكي

تأمین نیازهای هیئت علمی 

زشی و دانشکده، کارشناسان آمو

 منشی جهت گروههای آموزشی

شروع به كار چهار عضو هیئت علمي جدید طي دو سال گذشته در گروههای 

 علوم پایه

 تالش مستمر برای جذب كارشناس جهت گروههای آموزشي

 تالش مستمر برای جذب منشي برای گروههای آموزشي

ساماندهی نیروی انسانی مورد نیاز 

الزم  دانشکده و ایجاد مشوق های

 برای فعالیت بیشتر

 و تحصیالت تكمیلي EDOجذب دو كارشناس برای 

تالش جهت جذب نیروی كارشناس مورد نیاز با توجه به حجم زیاد امور محوله 

 به دانشكده در تعامل با دانشگاه

 تالش جهت افزایش كارانه پرسنل و اضافه كار آنان در تعامل با دانشگاه

 ارتقای سیستم خدمات

 اوره ای به دانشجویانمش

 اختصاص اتاق مناسب به واحد مشاوره دانشجویي

 تخصیص اساتید مشاور برای دانشجویان جدیدالورود در هر سال

 اخذ عملكرد و گزارش كار از اساتید مشاور

 ارجاع دانشجویان آسیب پذیر به واحد مشاوره

دعوت از دانشجویان تشكیل جلسات مستمر با همكاری واحد مشاوره دانشگاه و 

 آسیب پذیر

 دانشکده پزشکی حوزه علوم بالینی

ارتقاء برنامه های آموزشی 

گروههای بالینی از طریق طراحی 

 استفاده از سیستم امتیاز دهي كمي در طراحي كارنامه آموزشي -
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کارنامه آموزشی  الکترونیکی ، 

 ترفیع پایه سالیانه اساتید

ستاد شامل فراگیران در تائید فعالیت دخیل بودن فاكتورهای غیر از ا -

 انجام شده

 طراحي كارنامه هر رشته بر اساس محتویات كوریكولوم همان رشته -

 اختصاص امتیاز مجزا برای هر نوع فعالیت تعریف شده در كارنامه -

 نظر سنجي مكرر از گروههای بالیني قبل از تصویب نهایي كارنامه -

علمي برای آموزش رده های مختلف  افزایش انگیزه از اعضاء هیات -

 فراگیران در مقاطع پزشكي عمومي و تخصصي

ارزشیابي فعالیتهای آموزشي اساتید از طریق معیار های كمي و قابل  -

 اندازه گیری آموزشي ترفیع پایه سالیانه

افزایش تمایل اعضاء هیات علمي برای مشاركت در برنامه های كالن  -

 EDCدر كمیته های مختلف دانشگاه از طریق مشاركت 

 تصویب شورای دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه -

 ابالغ نسخه نهایي جهت اجرا به گروههای بالیني -

 الكترونیكي كردن نسخه نهایي كارنامه -

تهیه پمفلت كارنامه آموزشي ترفیع پایه اعضا هیات علمي بالیني و ارائه  -

 جهت جشنواره مطهری EDCآن به 

 م فعالیتهای آموزشي گروهها و اساتید از دیدگاه فراگیرانطراحي فر -

بازدید از گروههای آموزشي بالیني در خصوص نحوه تكمیل فرم  -

 مذكور

 

كنترل اطالعات درج شده در فرمهای مذكور از طریق مصاحبه با  -

 فراگیران و برنامه های آموزشي هر گروه
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 توسعه کیفی الگ بوک دستیاران

رشته تخصصي )داخلي ،  6بوک الكترونیكي  راه اندازی الگ -

 كودكان ،زنان ، بیهوشي ، طب اورژانس و روانپزشكي (

برگزاری كارگاه آموزشي الگ بوک الكترونیكي  جهت كلیه اعضا  -

هیات علمي گروههای دارای دستیار ، دستیاران هر گروه و كارشناس 

 آموزشي گروههای مربوطه

 توسعه رشته های تخصصی دانشکده

،  ENTرشته تخصصي ) طب اورژانس ، چشم پزشكي ، 1اه اندازی ر -

 پوست، رادیوتراپي( طي دو سال گذشته

 پذیرش دستیار در رشته های مذكور -

 

نظارت بر اجرای کوریکولوم های 

 آموزشی دانشجویان و دستیاران

آگاه نمودن دانشجویان جدیدالورود در مورد آئین نامه آموزشي دوره  -

طریق برگزاری جلسه  با حضور مسئولین دانشكده  دكترای عمومي از

 و گروههای آموزشي

 و پمفلت آئین نامه آموزشي  Power pointتهیه  -

آزمایشگاه و مركز  –آشنایي دانشجویان با محیط دانشكده ) كتابخانه  -

 كامپیوتر(

اهدای گوشي و فشارسنج بمنظور افزایش انگیزه دانشجویان رشته  -

 سه توجیهيپزشكي جدیدالورود در جل

آگاه نمودن دستیاران جدیدالورود در مورد آئین نامه های آموزشي  -

دوره تخصصي از طریق برگزاری جلسه با حضور مسئولین دانشگاه و 

 دانشكده و مدیران گروههای دارای دستیار

 آئین نامه آموزشي  Power pointتهیه  -

هماهنگي جهت برگزاری كارگاههای توانمند سازی دستیاران )  -

گرفتن  –مستند سازی پرونده ها  -EBM-CPR –خالق پزشكي ا

اصول  -مشاوره ها پاسخ دهينگارش و –شرح حال و معاینه فیزیكي 

جنبه های  -ایمني بیمار و خطاهای پزشكي -مستند سازی پزشكي

تداخالت دارویي و  – PACSآشنایي با سیستم  -پزشكي قانوني

–انوني رضایت آگاهانه جنبه های ق -ابیوتیک هتجویز منطقي آنتي 

Case present-  آشنایي با نظام سالمت و  –اصول نسخه نویسي

 و ... اجرا

-  

افزایش کیفیت آزمون ارتقاء و 

 گواهینامه تخصصی

هماهنگي با مركز توسعه و گروههای بالیني جهت ارائه كارگاههای  -

 توانمند سازی برای كلیه طراحان سوال

با مسئولین آزمون رشته ها ، تشكیل جلسات توجیهي و هماهنگي  -

 جلسه( 6مدیران گروههای آموزشي و دستیاران ارشد)

تشكیل جلسات توجیهي با مسئولین دانشگاه كرمانشاه و سایر  -
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 دانشگاههای منطقه آمایشي

تنظیم پروتكل امنیتي طرح سوال ، تایپ و تكثیر با هماهنگي حراست  -

 دانشكده

 

 نظام مند کردن مدیریت آزمون
 نصب و راه اندازی نرم افزارخرید و  -

اعتبار بخشی آزمون ارتقاء و 

 گواهینامه تخصصی دستیاران

دانشگاه منطقه  3رشته تخصصي در  53مطالعه آماری مقایسه عملكرد  -

 از نظر پاسخگویي دستیار هر رشته به سوال طراح همان دانشگاه

تعیین درصد پاسخگویي دستیاران به سوال طراح دانشگاه دیگر در  -

 نطقهم

 تعیین درصد پاسخگویي دستیاران به سواالت تراز وزارت -

 تجزیه و تحلیل كمي سواالت -

 

بکار بردن روشهای تشویقی و 

 بازدارنده

 ارائه فیدبک از تحلیل آزمون به گروهها -

% دستیاران در آزمون دانشنامه 22تشویق گروههایي كه بیش از  -

میلیون  12 تخصصي قبولي داشته از طریق خرید تجهیزات تا سقف

 تومان

 در صد برتر 52تشویق دستیاران  -

 تذكر به گروههای دارای سواالت غیر استاندارد -

برقراری سیستم نظارت و پایش 

 گروههای آموزشی دارای دستیار

 بازدید ادواری هیئت رئیسه دانشكده از گروههای آموزشي -

نشست های تخصصي هیئت رئیسه با گروههای آموزشي و استماع  -

 آنانمشكالت 

تنظیم فرمهای نظر سنجي  از دستیاران و دانشجویان بالیني و تحلیل  -

 آنها و ارائه فیدبک به گروههای آموزشي

تالش در جهت رفع مشكالت گروههای آموزشي و فراگیران در حد  -

 مقدور

بالیني و استماع نظرات و  نبا دانشجویابرگزاری جلسه پرسش و پاسخ  -

ت و مشكالت مذكور به گروههای مشكالت آنان و ارائه نقطه نظرا

 آموزشي مربوطه

تعیین درصد آمار قبولي دستیاران هر سال و مقایسه آن با دو سال قبل   -

 و ارائه فیدبک به گروهها

 

تامین نیازهای هیئت علمی  

 دانشکده

شروع بكار اعضاء هیئت علمي جدید طي دو سال گذشته در  -

 گروههای بالیني
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ورد نیاز ساماندهی نیروی انسانی م

الزم  مشوق هایدانشکده و ایجاد 

 برای فعالیت بیشتر آنان

 جذب دو نفر كارشناس برای واحد دستیاری و كارنامه آموزشي -

 تالش برای افزایش اضافه كار كاركنان آموزش -

ارزیابی کیفی اساتید توسط 

 دانشجویان

تكمیل پرسشنامه از پیش تدوین شده توسط دانشكده پزشكي بطور  -

توسط فراگیران  رده های مختلف بالیني و استفاده از نتایج  دوره ای

 آن در گزینش استاد نمونه دانشگاه

 بعالوه انجام همین كار توسط مركز توسعه -

 

ایمنی دستیاران در محیط 

 بیمارستان

هماهنگي با مركز بهداشت و گروههای آموزشي دارای دستیار  و م. آ.  -

كزاز و  -Bیاران) هپاتیت د امام رضا)ع(جهت واكسینه كردن دست

 سرخجه و آنفوالنزا(

افزایش کیفیت آزمونهای درون 

 گروهی  رشته های تخصصی

معرفي یک نفر از پرسنل واحد دستیاری جهت نظارت بر برگزاری  -

 و تنظیم صورتجلسه آزمون OSCEآزمونهای كتبي دوره ای و 

افزایش سطح اخالق حرفه ای 

 دستیاران

دستیاران و كارورزان و طرح گزارشات  برگزاری كمیته تخلفات -

 ارسالي به دانشكده

 ابالغ احكام صادره از كمیته های تخلفات و اجرای آنها -

ساماندهی  گروههای آموزشی 

 بالینی از نظر تجهیزات

استعالم تجهیزات مورد نیاز گروهها و پیگیری خرید آنها از مسئولین  -

 ذیربط دانشگاه

 یتوانمند سازی گروههای آموزش

كارگاه توجیهي بطور مجزا برای اعضاء هیات علمي و  3برگزاری  -

بار آئین نامه جدید آزمونها و آئین نامه  دستیاران ، بعد از ارسال هر

های جدید و اصالح شده دبیرخانه شورای آموزش پزشكي و 

 تخصصي ، توسط معاونت آموزشي بالیني

چگونگی  ارتقاء سیستم نظارت بر

 ری بالینیتشکیل کالسهای تئو

 تهیه فرم  و اجرای آن توسط كارشناسان مربوطه -

بازخورد به گروههایي كه كالس آنان تشكیل نشده و هماهنگي با  -

عضو هیات علمي مربوطه در جهت برگزاری كالس جیراني بمنظور 

 دروس لسر فصرعایت 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 ارتقای کیفیت آموزش

آموزش با تاكید بر با شیوه های نوین  اعضای هیات علمي توانمندسازی

 آموزش مجازی

ارتقای سطح علمي اعضای هیات علمي رسمي با استفاده از فرصت های 

 تيمطالعا
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جذب هیات علمي )در قالب فراخوان، و گذراندن تعهدات( جهت استاندارد 

 سازی نسبت عضو هیات علمي به دانشجو

رشته در مقطع كارشناسي  3رش حداقل توسعه تحصیالت تكمیلي دانشكده با پذی

 Ph.Dرشته در مقطع  9ارشد و 

بازنگری سرفصل دروس و كوریكولوم آموزشي توسط گروه های آموزشي با 

 مشاركت دانشجویان

بازنگری ساالنه فرم های ارزیابي فعالیت های آموزشي اعضای هیات علمي از 

آموزشي، فرم انتخاب استاد قبیل فرم حق محرومیت، كارنامه پژوهشي، كارنامه 

 دانشكده EDOنمونه، و ... در كمیته های 

 بهبود مستمر نحوه نظارت اداره آموزش بر نحوه تشكیل كالس های درس

 ارزشیابي آموخته های بالیني دانشجویان براساس الگ بوک مدون

 درماني-پیگیری جذب و استقرار هیات علمي بالیني دانشكده در مراكز آموزشي

 پیگیری ایجاد امكانات رفاهي مناسب در مراكز بالیني جهت دانشجویان و مربیان

تهیه برنامه زمان بندی بازدید مدیران گروه های آموزشي و مسئول تحصیالت 

 تكمیلي دانشكده بر آموزش بالیني دو هفته قبل از شروع ترم

ي با مشاركت تشكیل جلسات مستمر با مدیران پرستاری مراكز آموزشي درمان

 مدیر دفتر پرستاری استان در جهت بهبود آموزش بالیني دانشجویان

آشنا سازی دانشجویان جدیدالورود با مقررات آموزشي با تاكید بر آیین نامه 

 رفتار و پوشش حرفه ای

برگزاری كارگاه به صورت مستمر جهت آشنایي دانشجویان تحصیالت تكمیلي 

 با مقررات آموزشي

با همكاری شورای اخالق حرفه ای دانشگاه  "كارگاه اخالق حرفه ای"ری برگزا

 ویژه دانشجویان تحصیالت تكمیلي به صورت ساالنه
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نظارت مستمر بر رعایت قوانین و آیین نامه های مصوب توسط معاون آموزشي، 

 مسئول تحصیالت تكمیلي، و مدیران گروه های آموزشي دانشكده

 ژوهشارتقای کیفیت و کمیت پ

 بانک با آشنایي و پژوهشي های كارگاه در علمي هیات اعضای مستمر شركت

 اطالعاتي های

 دانشجویان ویژه اطالعاتي های بانک با آشنایي و پژوهشي های كارگاه برگزاری

 تكمیلي تحصیالت

 دانشكده در "ایمن زایمان و بارداری تحقیقات مركز" اندازی راه جهت در تالش

 در دانشكده "مركز تحقیقات اخالق حرفه ای"ت راه اندازی تالش در جه

هدایت طرح های تحقیقاتي و پایان نامه ها به سمت پژوهش های كاربردی و 

 جامعه نگر  در راستای اولویت های پژوهشي دانشگاه

 چاپ مجله علمي پژوهشي دانشكده به زبان انگلیسي

به  "شرفت پایان نامه دانشجویانارایه گزارش پی"برگزاری مستمر همایش های 

 صورت شش ماهه

هر پایان نامه  ازاءچاپ حداقل یک مقاله در مجالت معتبر داخلي یا خارجي به 

 دانشجویي

در هر سال )منتج از پایان  ISIچاپ حداقل  پنج مقاله ایندكس شده در مجالت 

 نامه دانشجویان تحصیالت تكمیلي دانشكده(

رابخشی در همکاری بین بخشی و ف

 راستای ارتقای سالمت جامعه

 بهداشتي معاونت درمان، معاونت با مشترک جلسات تشكیل

 مامایي نظام و پرستاری، نظام سازمان با مشترک جلسات تشكیل

 توسط درماني بهداشتي درمراكز شاغل پرسنل جهت بازآموزی مستمر برگزاری
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 دانشكده علمي هیات اعضای

 توسط درماني بهداشتي مراكز نیاز براساس تخصصي های كارگاه برگزاری

 دانشكده علمي هیات اعضای

 با ملي و بومي پژوهشي های طرح انجام و همكاری جهت آمادگي اعالم

 دانشگاه از خارج های سازمان

 گسترش همكاری دانشكده با مراكز تحقیقاتي مصوب دانشگاه

 المت دانشگاهتوسعه همكاری دانشكده با مركز رشد فناوری س

توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی 

 و منابع

 51به  5دستیابي نسبت عضو هیات علمي به دانشجوی كارشناسي حداقل 

 52به 5دستیابي نسبت عضو هیات علمي به دانشجوی كارشناسي ارشد 

 بازنگری چارت سازماني دانشكده در دانشگاه

 .Ph.D جذب اعضای هیات علمي در مقطع 

 اشتن حداقل یک كارشناس به ازای هر گروه مصوبد

جذب كارشناسان مجرب مورد نیاز در حوزه تحصیالت تكمیلي 

 دانشكده

 بالیني های مهارت مركز تجهیز و توسعه

 كتابخانه  روزآمد تجهیز و توسعه

 توسعه و تجهیز سالن همایش

ي ویژه دانشجویان تحصیالت تكمیل  ITتوسعه تجهیزات واحد 
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 )كامپیوتر، پرینتر، لب تاپ، اسكنر، ...(

 دانشکده داروسازی

 بین المللی سازی آموزش
 دانشجوی خارجي و دو استاد وابسته 3جذب 

 گسترش تحصیالت تکمیلی

راه اندازی كارشناسي ارشد نانوفناوری پزشكي و دكترای تخصصي زیست مواد 

 دارویي

یمي دارویي، كنترل مواد خوراكي و پیگیری راه اندازی رشته های سم شناسي، ش

آشامیدني و نظارت بر امور دارویي در مقطع كارشناسي ارشد و رشته های 

فارماكولوژی، زیست فناوری دارویي، فارماكوگنوزی، فارماسیوتیكس، 

 داروسازی سنتي و نانوفناوری دارویي در مقطع دكترای تخصصي

نشگاه در دانشكده افزایش تعداد گروههای آموزشي مصوب داخلي دا

 گروه جدید( 9داروسازی )

 درامدزایی
دانشجوی شهریه پرداز ایراني )پذیرفته شده در نیمسالهای دوم  598تحصیل 

 (36-31و نیمسال اول سال تحصیلي  31-33،  33-39سالهای تحصیلي 

افزایش کمی تعداد هیات علمی 

 دانشکده

نفر زیست فناوری  9یوتیكس،نفر فارماس 3عضو هیات علمي مشغول به كار ) 88

نفر  8نفر فارماكولوژی،  8نفر شیمي دارویي،  8نفر فارماكوگنوزی،  9دارویي، 

نفر  5نفر داروسازی سنتي، ا نفر بیوشیمي،  5نفر داروسازی بالیني،  5سم شناسي، 

 55نفر نانوفناوری پزشكي، ا نفر شیمي آلي(؛ موافقت با تعهدخاص  5بیومواد، ، 

نفر دانشجوی دكترای  9نفر فارماكولوژی،  9رای تخصصي )دانشجوی دكت

نفر دانشجوی دكترای تخصصي نانوفناوری دارویي،  8تخصصي شیمي دارویي، 

ا نفر دانشجوی تخصصي داروسازی بالیني، ا نفر دانشجوی دكترای تخصصي 

فارماكوگنوزی، ا نفر دانشجوی دكترای تخصصي زیست فناوری دارویي( ، 

 س داخل ا نفر دانشجوی تخصصي داروسازی بالینيموافقت با بور

افزایش کیفیت اعضاء هیات علمی 

 دانشکده

دانشیار )دكتر قباد  3استاد )دكتر غالمرضا بهرامي، دكتر رضا خدارحمي(،  8

محمدی، دكتر علیرضا علي آبادی، دكتر لیال حسین زاده، دكتر هادی ادیبي، 

فراني، دكتر رضا تحویلیان، دكتر دكتر یلدا شكوهي نیا، دكتر احمد محمدی 

استادیار )دكتر شهال میرزایي، دكتر  52محسن شهالیي، دكتر مهدی مجرب(، 

لیال بهبود، دكتر علي فتاحي، دكتر الهام اركان، دكتر مسعود مدرسي، دكتر امید 

توالیي، دكتر مهسا راسخیان، دكتر محمد حسین فرزایي، دكتر امیر كیاني، دكتر 
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 مربي )دكتر یدا.. بهرامي( 5، فرود شهبازی(

افزایش کمی و کیفی داروخانه 

های آموزشی خدماتی و ارائه کار 

 آموزی

)عج( و امام خمیني)پیشرفت كمي صورت  رداروخانه حضرت ولي عص 8

نگرفته اما ارائه كارآموزی به واسطه ی افزایش تعداد مدرسان و بهبود وضعیت 

اشد. ضمناً پیشنهاد ارائه ی این درس در دو بهتر از گذشته مي ب ادرون ساختمان ه

نیمسال كتباً به معاونت آموزشي دانشگاه ارسال شده است و برنامه ریزی جهت 

بهبود وضعیت داروخانه مدل با افزایش كمي  اجرای ان صورت پذیرفته است.

 داروها و تنوع نسخ و استقرار كارشناس علوم دارویي

افزایش کیفیت ارائه کار آموزی 

 نعتص

 برقراری ارتباط مناسب جهت بهره گیری از امكانات صنایع دارویي درون استاني

 بهسازی فضای آموزشی

سقف كاذب، روشنایي و صندلي های اصالح شده در كالسهای درسي و آمفي 

 تئاتر

و حفر چاه  UPSتالش برای ایمن سازی برقي آزمایشگاه های آموزشي با خرید 

 ارت

ود و افزایش كمي و كیفي سامانه های شنیداری در برنامه ریزی برای بهب

 كالسهای درسي

 بهبود کیفی آموزش

آموزش با تاكید بر شیوه های نوین  به بهره گیری ازاعضای هیات علمي  تشویق

 آموزش مجازی

بازنگری سر فصل دروس و كوریكولوم آموزشي توسط برخي گروه های 

 آموزشي

و آیین نامه های مصوب توسط معاون نظارت همیشگي بر رعایت قوانین 

 آموزشي، شورای آموزشي و كارشناسان واحد

تشویق اعضای هیات علمي به افزایش سطح علمي با استفاده از فرصت های 

 مطالعاتي

 پرسنلي و تجهیزاتي امكانات با "دارویي علوم تحقیقات مركز" اندازی راهبهبود وضعیت پژوهشی با رویکرد 
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 دارویي مواد زیست پژوهشي علمي هیات عضو جذب و دانشكده ارتقای آموزشی

 چاپ مجله علمي پژوهشي دانشكده به زبان انگلیسي )نمایه شده در اسكوپوس(

 راه اندازی آزمایشگاههای تحقیقات مولكولي و تحقیقات سلولي

 راه اندازی آزمایشگاه پژوهشي بیوتكنولوژی دارویي

 ل دارویي جامدراه اندازی آزمایشگاه اشكا

 دانشکده بهداشت

 توسعه تحصیالت تکمیلیافزایش 

 5939تأسیس كارشناسي ارشد رشته تغذیه مهر 

 5933تأسیس كارشناسي ارشد رشته  بهداشت و كنترل كیفي مواد غذایي مهر 

 5933تأسیس كارشناسي ارشد رشته  آموزش بهداشت مهر 

 5933بهمن  تأسیس كارشناسي ارشد رشته  اپیدمیولوژی

 5931مهندسي بهداشت محیط مهر ماه  PhDتأسیس 

 5931تأسیس كارشناسي ارشد رشته صنایع غذایي مهر 

 5933اپیدمیولوژی  by Research  PhDدوره 

 رشته های در درست تأسیس:

-  PhD آمار زیستي 

- PhD علوم تغذیه 

 آموزش بهداشت-

 كارشناسي ارشد  مدیریت پسماند -

 شناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه ایكار  -
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 كارشناسي ارشد بهداشت پرتوها  -

 كارشناسي ارشد اقتصاد سالمت  -

 كارشناسي ارشد تغذیه جامعه  -

 كارشناسي ارشد   آلودگي هوا  -

 كارشناسي ارشد  سم شناسي محیطي   -

 8تشكیل واحد تحصیالت تكمیلي و تفكیک آن از اداره آموزش  )با جذب  -

 ناس(كارش

توسعه و تجهیز آزمایشگاه افزایش 

 ها

 5939تأسیس آزمایشگاه تحقیقاتي و رفرنس 

 5933ساخت آزمایشگاه پسماند 

 احداث آزمایشگاه آلودگي هوا

 احداث آزمایشگاه سم شناسي محیطي

 احداث آزمایشگاه هیدرولیک

ویه صنعتي، احداث آزمایشگاه بهداشت پرتوها : كارگاه ارگونومي، كارگاه ته

 آزمایشگاه ایمني و كنترل كیفي مواد غذایي

توسعه فضا و امکانات افزایش 

 آموزشی و دانشجویی

 ساخت پارک مطالعه

 5939بازسازی سالن كنفرانس در نیمه دوم سال 

 5939بازسازی و تجهیز سالن همایش در نیمه دوم سال 

 5939یمه دوم سال ساخت و تجهیز سایت دانشجویان كارشناسي ارشد در ن

 5939بازسازی و تجهیز اداره آموزش در نیمه دوم سال 

 5939تعمیر و بازسازی كالس های درس در نیمه دوم سال 



53 

 

 5933تجهیز كلیه كالس ها به تجهیزات مدرن سمعي و بصری در سال 

 5933باز سازی سلف سرویس دانشجویي در سال 

 5933آزاد در سال تبدیل سیستم كتابخانه به دسترسي 

 5933اتصال اینترنت پرسرعت فیبر نوری دانشكده در سال 

 5933در سال  و انتشار سه شماره از آن HIJHSراه اندازی مجله انگلیسي زبان 

 5933در سال  توسعه فضای سبز و درختكاری

 5931احداث بوفه دانشجویي در سال 

 5931ل شروع ساخت ساختمان دانشكده تغذیه در سا

آموزش عملکرد افزایش 

 دانشجویان در محیط دانشکده

 5939تصفیه فاضالب بیمارستان فارابي ، بازیافت آب جهت آبیاری فضای سبز ، 

 5933كمپوست بازیافت مواد زائد، 

 5933سیستم های تصفیه طبیعي، 

 5931سه بركه بي هوازی ، اختیاری و تكمیلي ، 

دازی افزایش و طراحی و راه ان

 مطالعات کوهورت

انجام مطالعات كوهورت در زمینه های مختلف در روانسر در مركز تحقیقات 

 تا كنون 5939عوامل محیطي از 

 افزایش گروه های مصوب

 گروه صنایع غذایي )مصوب داخلي(

 گروه آموزش بهداشت )مصوب داخلي(

 گروه آمار زیستي و اپیدمیولوژی )مصوب وزارتخانه(
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 جذب اعضای هیأت علمیافزایش 

 5939-5931عضو هیأت علمي در گروه مهندسي بهداشت محیط  3جذب

 5931عضو هیأت علمي در گروه بهداشت عمومي  9جذب

 5939-5931عضو هیأت علمي در گروه آموزش بهداشت   8جذب

 5931عضو هیأت علمي در گروه تغذیه  8جذب

 5933-5931 عضو هیأت علمي در گروه صنایع غذایي 8جذب

توسعه دانشکده به سمت استفاده از 

 انرژی پاک و مجتمع سبز

 خرید و نصب تجهیزات

 تكمیل سایت كمپوست

 گسترش فضای سبز

 سیستم بازیافت كاغذ

 واحد پردیس خود گردان و امور بین الملل

افزایش تعداد و تنوع دانشجویان بین 

المللی دانشگاه در رشته ها و مقاطع 

 مختلف

 

مورد درخواست ادامه تحصیل  32دریافت، بررسي و اقدام در خصوص  

 دانشجویان خارجي

 نفر دانشجوی خارجي در رشته ها و مقاطع مختلف 82پذیرش نهایي تعداد 

جهت  Education Iranعضویت و تكمیل اطالعات دانشگاه در وبسایت 

 انمعرفي دانشگاه به داوطلبین خارجي و ثبت نام آنالین ایش

عقد تفاهم نامه با دانشگاه رازی در خصوص برگزاری كالس های 

 آموزش زبان فارسي جهت داوطلبین خارجي

 آن راه اندازی وبسایت انگلیسي دانشگاه و افزایش تعداد بازدیدهای

 پیگیری راه های تشویقي جهت جذب بیشتر داوطلبین خارجي

رشته  درخواست صدور مجوز پذیرش دانشجوی خارجي در

كارشناسي ارشد داروسازی و ارتودنتیكس دندانپزشكي با وجود عدم 
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 داشتن مجوز پذیرش دانشجوی ایراني

تعریف و نهادینه کردن کلیه مراحل 

دریافت تقاضا تا فراغت از تحصیل 

دانشجویان خارجی و مکاتبات الزم با 

 مراجع مرتبط

 

 تحصیل در دانشگاه تهیه فلوچارت مراحل بررسي پروندهای متقاضیان خارجي

هماهنگي و اقدامات اداری استعالم از حراست و وزارت علوم جهت ویزای 

 موقت و تحصیلي داوطلبین خارجي

 پیگیری اسكان دانشجویان خارجي

بین روسای محترم پردیس  سویدئو كنفرانبرگزاری منظم جلسات 

 های بین الملل در سطح كالن منطقه

دقیق شهریه ها در مقاطع مختلف در هیات ریسه و پیگیری و تصویب مبالغ 

 هیات امنای دانشگاه

 

 پیگیری تدوین نظام نامه مالي پردیس خودگردان

افزایش تعداد و تنوع دانشجویان 

 پردیس خودگردان

پیگیری پرداخت شهریه خانواده محترم شاهد و ایثارگر توسط بنیاد 

 شهید و امور ایثارگران

 

 د یک باب منزل اهدایي به پردیس خودگردانپیگیری انتقال سن

 

 

آموزش در دانشگاه علوم پزشکی  و کارشناسان حوزه از همکاری تمامی مدیران و قدر دانی ضمن تشکر

 که ما را در تهیه این سند یاری کردند. کرمانشاه

 :این سند شامل نتدوین گرا

 معاون محترم آموزشی دانشگاه 

 دانشگاه یر آموزشیو معاون مد مدیر محترم آموزشی 

 کلیه روسای دانشکده ها 

کلیه مدیران آموزشی و معاونین مربوطه در ستاد شامل مدیران و معاونین مرکز مطالعات و توسعه،  

پردیس واحد تحصیالت تکمیلی، امور هیات علمی، واحد آموزش مداوم، مرکز مهارتهای بالینی، 

 خودگردان و امور بین الملل، قطب جامعه نگر

 معاونین محترم آموزشی دانشکده ها کلیه 

 کلیه مسولین دفتر توسعه آموزش دانشکده ها 

 کارشناسان حوزه آموزش در ستاد و دانشکده ها  


