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 عملکرد مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 
 

 
 

 آقای دکتر مظاهری نژاد
 

عنوان مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی  یکی از واحدهای تابعه معاونت آمورشی می باشد که به           
متولی اولین رسالت دانشگاه، یعنی آموزش، نقش مهم و حیاتی در پیشبرد اهداف دانشگاه در سطوح ملی و بین 
المللی دارد. این حوزه با فعالیتی گسترده در سطوح متنوع خیل عظیمی از دانش آموختگان را در حوزه های 

های اداره پذیرش و ثبت قسمت با نام 5از کند و به لحاظ ساختاری مختلف علوم سالمت به جامعه تقدیم می
 نام، تحصیالت تکمیلی، دانش آموختگان، دستیاری و  واحد فناوری اطالعات تشکیل شده است. 

رشته در مقطع  6رشته در مقطع کارشناسی پیوسته، 15درحال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ایران با ارائه 
(رشته پزشکی  MPHطرازهای آن شامل ی ارشد )و همرشته در مقطع کارشناس 60کارشناسی ناپیوسته، 

رشته در دوره دکتری تخصصی  26(، PhDرشته در مقطع دکترای تخصصی ) 40درمقطع دکترای عمومی و 
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 ،رشته در دوره دکتری فوق تخصصی بالینی19رشته در دوره تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( و   31بالینی، 
دکتری یک رشته در مقطع کاردانی یک رشته از مقطع کارشناسی به رشته در مقطع  2)درپردیس بین الملل 

 . باشدکه از نظر گستردگی رشته و مقاطع در کشور بی نظیر است، به فعالیت مشغول میدکتری(،
 
 

 : آماردانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه1ول شمارهجد
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 3479 2 110 90 1074 173 1693 337 - - پزشكي

پرستاري 

 ومامايي

- 687 442 - 31 - - - - 1160 

 386 - - - - 69 - 266 - 51 بهداشت

 772 - - - - 114 - 228 430 - توانبخشي

 490 - - - - 157 - 209 124 - مديريت

 866 - - - - 18 - 106 514 228 پيراپزشكي

علوم 

 رفتاري

- - 64 - 47 - - - - 111 

 52 - - - - 33 - 19 - - طب سنتي

فناوريهاي 

 نوين

- - 26 - 51 - - - - 77 

پرديس بين 

 الملل

 کاردانی

42 

26 100 566 48 - - 1 - 781 

مراكز 

 تحقيقاتي

- - - - 51 - - - - 51 

 8225 2 111 90 1074 792 2259 1795 1781 321 مجموع
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 صورت گرفته مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی اهم اقدامات 
 

  :مجوز راه اندازی رشته های مقاطع محتلف تحصیلی  - 1

  شهید بهشتی علوم پزشکیدکتری تخصصی بینایی سنجی به صورت مشترک با دانشگاه 

 تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری دوره 

 دوره تخصصی پزشک خانواده 

 دوره فلوشیپ روان تنی 

 دوره فلوشیپ نورووسکوالر اینترونشن 

  :درخواست وپیگیری راه اندازی رشته های مقاطع مختلف تحصیلی - 2

  تقاضای راه اندازی دوره دکتری تخصصیPh.D رشته بهداشت حرفه ای 

  تقاضای راه اندازی دوره دکتری تخصصیPh.D رشته بهداشت باروری 

  تقاضای راه اندازی دوره دکتری تخصصیPh.D رشته سالمند شناسی 

  تقاضای راه اندازی دوره دکتری تخصصیPh.D رشته علوم و  فناوری های  تصویربرداری پزشکی 

  تقاضای راه اندازی دوره دکتری تخصصیPh.D بهداشت عمومی 

 ضای راه اندازی دوره دکتری تخصصی تقاPh.D دارو سازی سنتی 

  تقاضای راه اندازی دوره دکتری تخصصیPh.D اقتصاد و مدیریت دارو 

  تقاضای راه اندازی دوره دکتری تخصصیPh.D نانوفناوری پزشکی 

 تقاضای راه اندازی کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی 



        

 

 

 

 95سالمعاونت آموزشی  گزارش عملکرد

 

7 

  سالمت و رسانهتقاضای راه اندازی دوره کارشناسی ارشد 

 تقاضای راه اندازی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی محیط 

  تقاضای راه اندازی دورهMBAمدیریت بیمارستانی  

 سایبرنتیک تقاضای راه اندازی دوره کارشناسی ارشد 

 تقاضای راه اندازی دوره کارشناسی پدافند غیرعامل در نظام سالمت 

  فناوری تصویر برداری پزشکیتقاضای راه اندازی دوره کارشناسی ارشد 

 تقاضای راه اندازی دوره کارشناسی ارشد میکروبشناسی موادغذایی 

 سر و گردن تقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ 

 استریو تاکسی  تقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ 

 تقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ گروه طب فیزیکی 

 تقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ ارولوژی زنان 

 تقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ تصویربرداری غیرتهاجمی قلب 

  پریناتولوژیتقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ 

 تقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ استروک 

 تقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ جراحی سرطان پستان 

 (تقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ درماتولوژی کودکانpediatric dermatology ) 

 تقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ طب خواب 

 )جراحی دست بیمارستان حضرت فاطمه )س 
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  اپیدمیولوژی بالینیتقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ 

  بیلی یارییتوپانکروتقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ 

 تقاضای راه اندازی دوره فلوشیپ ناباروری 

  تقاضای تاسیس دانشکده و رشته دندانپزشکی در پردیس بین الملل 

  و  جنوب جهت پذیرش و بورس نمودن دانشجویان افغانی در مقطع کاردانی -اجرای طرح جنوب

 مامائی کارشناسی ارشد

 

 :پیگیری برنامه های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی -3

 اقبت های ویژه اورژانس اطفالپیگیری برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد پرستاری مر 

 پیگیری برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد طب ودین 

 )پیگیری برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشدگیاهان طبی)فیتوتراپی 

 پیگیری برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد رهبری بالینی 

 پیگیری برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 

  پیشنهادی کارشناسی ارشد مدیریت آزمایشگاهپیگیری برنامه 

 پیگیری برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری سالمت 

 پیگیری برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری سالمت 

  پیگیری برنامه پیشنهادی دکتریPh.Dآینده نگاری سالمت 
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 ،پرستاری سالمت جامعه ،پرستاری  مامائی، پیگیری راه اندازی گروه های آموزشی بهداشت باروری

مراقبت های ویژه و اورژانس،پرستاری سالمندی،پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان،روان 

 پرستاری ، پرستاری توانبخشی و پرستاری داخلی و جراحی

 

 

 

 : 1395 ثبت نام اینترنتی از پذیرفته شدگان سال -4

 اداره پذيرش و ثبت نام 

دکتری داروسازی و پزشکی نفر( 220(، دکتری عمومی )نفر580) پیوسته و ناپیوسته کارشناسیمقاطع  

  95-96در نیمسال اول  نفر(60غیر ایرانی در پردیس بین الملل)

-96نفر دانشجوی غیرایرانی دررشته های پزشکی ، داروسازی درنیمسال دوم   33ثبت نام  از تعداد   

95 

نفر(، کارشناسی 118) Ph.Dدکتری تخصصی  نفر(،491کارشناسی ارشد )اداره تحصیالت تکمیلی: 

-MD نفرMPH(38 ، ) نفر(، 73) و آموزش جامعه نگر در نظام سالمت ارشد مجازی آموزش پزشکی

MPH(5)نفر 

 اداره تخصصي و فوق تخصصي 

 نفر( 79نفر(، فلوشیپ)40) تخصص نفر(،فوق288دستیاری)  

پذیرش انتقالی تعدادی از دانشجویان شاغل به تحصیل درخارج از کشور دررشته های پزشکی و   

 داروسازی  در پردیس  

پذیرش تعدادی از دانش آموختگان خارج ازکشور جهت طی دوره تکمیلی با اخذ شهریه درکلیه   

 مقاطع

 115انجام مکاتبات جهت پذیرش دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی از کارکنان عملیاتی اورژانس   

 تحت پوشش دانشگاه دردانشگاههای همجوار
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 جلسه کمیسیون نقل و انتقال: -5

 95و دی ماه  95انتقال و مهمانی در مرداد ماه  سی درخواستهایرجلسه بر دوبرگزاری 

 

 

 

 

 آموزشی:جلسات شورای  – 6

برگزار گردید که به مسائلی از قبیل اعطاء فرصت تحصیلی اضافی /  1395سال نیمه اول طی  جلسه 17

مرخصی تحصیلی / پذیرش دانشجوی تبدیل بورس خارج به داخل وسایر مشکالت آموزشی دانشجویان 

 .است رسیدگی و اقدامات قانونی  به عمل آمده

 

  جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص: -7

برگزار گردید و به مشکالت آموزشی دانشجویان رسیدگی شد و درمورد اعطاء  1395سال  جلسه در 4

فرصت تحصیلی ارفاقی و بازگشت به تحصیل و ارجاع به کمیته منطقه ای اقدامات الزم  –فرصت اضافی 

 بعمل آمد.

 

 :با مسئولین ذیربط ات هماهنگیجلس   -8

مدیران و کاربران سیستم سمای دانشکده ها و یک جلسه هماهنگی بامدیر فنی  جلسه برگزاری-1-8

 شرکت سما

 

برگزاری جلسه با روسای ادارات آموزشی دانشکدها وبررسی چالشها و مشکالت آموزشی موجود در -2-8

 ادارات آموزش دانشکده های تابعه



        

 

 

 

 95سالمعاونت آموزشی  گزارش عملکرد

 

11 

 

برگزاری پنج جلسه با معاون محترم آموزشی دانشکده پزشکی ، مدیر استعداد درخشان ودفتر  -3-8

مطالعات توسعه بمنظور بررسی وضعیت تحصیلی  کارآموزان وکارورزان  رشته پزشکی جهت  ارتقا 

 آموزش دانشجویان 

 

ونت آموزشی هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی و معا برگزاری جلسات-4-8

 طرح رتبه بندی آموزشی داشگاههای علوم پزشکی )طرح راد(های  تدوین شاخصجهت 

 

 برگزاری جلسات با مسئولین ذیربط جهت راه اندازی بایگانی الکترونیکی دانشکده های تابعه -5-8

 

 برگزاری جلسات با مسئولین معاونت دانشجویی جهت برگزاری جشن دانشجویان جدیدالورود-6-8

 

برگزاری جلسه هماهنگی با مسئولین معاونت دانشجویی و مرکز بهداشت و مسئولین آموزش -7-8

 دانشکده ها در خصوص روند ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان جدیدالورود

 

 :جهت کارکنان تشکیل کارگاه های توانمندسازی-9

های تابعه دانشگاه جمعاً کارگاه توانمندسازی سما، جهت کارکنان آموزشی دانشکده برگزاری -1-9

 در اردیبهشت و خرداد ماه ساعت 24بمدت 

 

روسای آموزش و مدیران سیستم دانشکده های تابعه جهت کارگاه توانمندسازی سما، برگزاری -2-9

 در اردیبهشت ماه ساعت 8دانشگاه جمعاً بمدت 
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برگزاری کارگاه توانمندسازی مسئوالن آموزش و کارشناسان مسئول دانشکده های تابعه در آبان  -3-9

ساعت در مورد آشنایی با سامانه مجازی دانش آموختگان و همچنین 40الی دی ماه به جمعاً به مدت 

 تلفمقاطع مخهم اندیشی و بازبینی مشکالت و معضالت جاری در رابطه با آئین نامه های آموزشی 

 

برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه آموزش پوروپوزال نویسی کلیه کارشناسان حوزه مدیریت امور -4-9

 ساعت در آذر ماه 8آموزشی و تحصیالت تکمیلی به مدت 

 

 1/6/95و  31/5/95درتاریخ های PhDبرگزاری مرحله دوم )مصاحبه( داوطلبان آزمون دکتری تخصصی  -10

رشته تحصیلی شامل: آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  8دکتری تخصصی در  رگزاری مصاحبه آزمون ب 

سالمت در بالیا و فوریت ها روانشناسی بالینی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی مطالعات اعتیاد بهداشت 

  محیط سیاستگذاری سالمت فیزیک پزشکی

 

 ساعت 8جمعاً    جلسه توجیهی جهت هماهنگی مسئولین تیم های مصاحبه کننده 4برگزاری 

 

 ساعت 10جلسه توجیهی جهت هماهنگی پرسنل  جمعا 5برگزاری 

 

 برگزاری آزمون در دو روز در دو شیفت صبح و عصر

 

 دوره آزمون صالحیت بالینی دانشجویان رشته پزشکی 3انجام امور مربوط به برگزاری  -11

 

 مجوز پذیرش دانشجوی داروسازی تأسیس دانشکده داروسازی در پردیس بین الملل و کسب تمدید  -12

 

 اقدامات الزم جهت برگزاری کالسهای آمادگی آزمون علوم پایه و پیش کارورزی -13
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 ارائه پروژه: -14

)جمع آوری اطالعات در  ساماندهی نیروی انسانی ادارات آموزش کلیه دانشکده های تابعهپروژه -1-11

مورد شاغلین ادارات آموزش دانشکده ها از نظر میزان تحصیالت،سوابق کار،نوع استخدام، پست سازمانی 

 و... و بررسی چالشها و راهکارهای موجود برای توانمندسازی وتقسیم درست نیروی انسانی موجود(

نشکده های تابعه در دو مقطع کارشناسی پروژه بازبینی و ارتقاء فرآیندهای تحصیالت تکمیلی دا-2-11

)تهیه و تنظیم چک لیست هایی از فرآیندهای تحصیالت تکمیلی در دو ورژن  Ph.Dارشد و دکتری 

دانشکده ایی و دانشجویی و ارسال به دانشکده ها، جمع آوری چک لیست های تکمیل شده توسط 

سپس تهیه و تنظیم جداول مغایرت های دانشکده ها و مطابقت عملکردها با آئین نامه های آموزشی، 

عملکرد دانشکده با آئین نامه های آموزشی و ارسال مجدد جداول به دانشکده ها جهت بررسی و 

اظهارنظر نهایی(.چک لیست های مربوط به ورژن دانشجویی نیز دراختیار دانشجویان مقاطع تحصیالت 

 آنالیز داده ها می باشد.( تکمیلی قرار گرفته و درحال حاضر در مرحله جمع آوری و

 

  :و عقد قرارداد با سایر دانشگاهها /پردیستاسیس دانشکده -15

انجام امورمربوط به تاسیس پردیس پرستاری دربیمارستان حضرت فاطمه )س( رباط کریم -1-12

 دانشجوی کارشناسی پرستاری بصورت مازاد با اخذ شهریه 70وتقاضای پذیرش 

و ساماندهی و ارائه فرایند عقد قرارداد با دانشگاههای دیگر،بمنظور انجام کارآموزی دانشجویان -2-12

 دانشگاههای دیگر  دربیمارستانهای این دانشگاهدستیاران 
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  دانش آموختگان: واحد ارائه خدمات انجام شده در-16

ریز نمرات به دانش برگ دانشنامه تحصیلی و ریزنمرات و گواهی  1000تحویل بیش از  -1-13

 آموختگان

 مقدمات مربوط به راه اندازی سامانه ارتباط با دانش آموختگان دانشگاهآماده سازی  -2-13

همکاری اداره دانش آموختگان با معاونت بین الملل دانشگاه در خصوص فارغ التحصیالن در  -3-13

 مراکز خارج از کشور 

 فقره دانشنامه 1100آماده سازی  -4-13

 مورد 750و صدور تاییدیه ها  مورد 1000اعالم مراتب فراغت از تحصیل بیش از -5-13

 واحد فناوری اطالعات: ارائه خدمات انجام شده در -17

)افزودن قابلیت جدید در قالب منو  به روزرسانی سامانه ثبت نام از پذیرفته شدگان کلیه مقاطع -1-14

 سواالت جهت استفاده مرکز بهداشت از سامانه ثبت نام اینترنتی(

 بازنگری فعالیت ها و وزن های سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه)سعاد( -2-14

اطالعات اعضا درج نیروی انسانی جهت مدیریت راه اندازی سامانه داشبورد مدیریتی و ارسال به -3-14

 هیات علمی و شرکت برجاس

اجرای فرایند همسان سازی کدها و بررسی آئین نامه های آموزشی به منظور شناسایی کدهای -4-14

 همطراز و همچنین تعیین نواقص بانک اطالعاتی دیتابس سما که اهم آن به شرح ذیل است:

 کد از کدهای دروس سیستم 11535حذف -الف
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که  1390س تخصصی کارشناسی ارشد مطابق با آئین نامه سال رفع مشکل حداقل نمره قبولی درو-ب

 چندین سال یکی از معضالت اساسی سیستم سما دانشگاه محسوب میشد

 کد رشته باقی مانده از کدهای دانشگاه علوم پزشکی تهران 90تبدیل و حذف  -ج

 کد استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و کدهای داخلی بال استفاده 2000حذف  -چ

 کد کاربری کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی تهران و کدهای داخلی غیر فعال 519حذف  -ح

 کد گروه آموزشی 124تبدیل و حذف  -خ

 کد وضعیت نیمسال 26تبدیل و حذف  -د

 تبدیل، حذف و مرتب سازی و همسان سازی کدهای سهمیه ثبت نامی،نهایی و قبولی -ذ

استفاده در جداول وضعیت نظام وظیفه،بورسیه،نوع تبدیل،شناسایی و حذف کدهای بال  -ر

 دروس،وضعیت نمرات،موسسه طرف تعهد

راه اندازی وب سرویس بایگانی تصویری جهت ارتباط آنالین با سایر سامانه ها )ثبت نام اینترنتی -5-14

 و مجازی دانش آموختگان(و بروز رسانی آنی بایگانی تصویری

 :دانشکده های تابعهزشی آمورتبه بندی  ایه تدوین شاخص-15

از نظر نیروی انسانی،فضای فیزیکی و تجهیزات، پشتیبانی نرم افزاری سیستم های  طرح راد)-1-15

 (فعال در دانشکده، به روز رسانی سایتهای دانشکده،راه اندازی رشته های جدید و میزان دانشجو و....

 بررسی موضوعی جشنواره شهید مطهری-2-15

 الکترونیکی دانشکده های تابعه اقدامات الزم جهت راه اندازی بایگانی -16

تکمیل اسکن پرونده دانشکده ها طی پروژه و افزودن تصاویر به سامانه بایگانی تصویری جهت دانشکده 

 های مدیریت و اطالع رسانی پزشکی و بهداشت
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 در جشن دانشجویان جدیدالورود:اولین دوره مشارکت مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی -17

 آموزشی به دانشجویان جدیدالورودپکیج ارائه -1-17 

ادارات کل آموزش به منظور پاسخگویی   بهغرفه  3برقراری همکاری با معاونت دانشجویی جهت -2-17 

 به پذیرفته شدگان

آموزشی مقاطع کارشناسی، پزشکی عمومی، کارشناسی ارشد و  ی مفاد آئین نامه ها ارسال-3-17 

در  pdfبه معاونت دانشجویی جهت ارائه به پذیرفته شدگان)به صورت فایل  PhDدکتری تخصصی 

 فلش(

 فعال سازی سایت خبررسانی مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی-18

 اطالع رسانی جهت تشکیل کارگروه توانمندسازی سما  -1-18

 

 اطالع رسانی جهت برگزاری آزمون مرحله دوم دکتری تخصصی-2-18

 

 اطالع رسانی جهت برگزاری جشن پذیرفته شدگان جدیدالورود-3-18

 

 اطالع رسانی از برگزاری شورا و کمیسیون بررسی موارد خاص-4-18
 

 95-96ارائه فرایند نظام وظیفه جهت دانشجویان مشمول ورودی سال تحصیلی  -19

 

تهیه گزارش جهت طرح در هیئت رئیسه محترم و هیئت امنا  محترم دانشگاه جهت افزایش حق الزحمه دانشجویان کارورزی پرستاری  -20

، معافیت از پرداخت شهریه  تعدادی از دانشجویان مهمان وانتقالی  و دریافت شهریه از دانشجویان سایر دانشگاهها که جهت انجام امور 

 نشگاه معرفی می شوند.پایان نامه به این دا
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 نفر از اعضای هیات علمی 20با همکاری   Ph.Dبرگزاری کارگاه توانمند سازی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری  -21

به منظور ارتقاء سطح کیفی دانش و مهارت  با توجه به رسالت مدیریت امور آموزش و تحصیالت تکمیلی

هماهنگی های انجام شده با گروه های آموزشی و با و  95ل دانشجویان تحصیالت تکمیلی ورودی سا

در  همکاری اعضای مجرب هیئت علمی  برنامه جامع توانمندسازی این دانشجویان را حول محورهای ذیل

 نمود.برگزار  چهار دوره  

  در مقطع کارشناسی ارشد بشرح زیر می باشد کارگاه های آموزشی مرتبط با مهارت های پایه: 

 پروپوزال نویسی 

 اخالق در پژوهش و نشر 

 رفرنس نویسی و مدیریت منابع Endnote  

 نحوه جستجوی منابع و مقاالت 

 تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار  Spss 

  در مقطع دکتری تخصصی کارگاه های آموزشی مرتبط با مهارت های پایه  ( Ph.D. بشرح زیر)

 :می باشد

 مرور نظامند و متاآنالیز 

 پروپوزال نویسی 

 مقاله نویسی و انتشار مقاله و نگارش علمی 

 روش تحقیق کیفی 
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  واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزشعملکرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرکار خانم دکتر نجومی

 

 

ریزی آموزش، مدیریت توسعه و آموزش علوم پزشکی در حال حاضر، دارای واحدهای ارزشیابی، برنامه

رهبری آموزشی، واحد  آموزش، رسانه و انتشارات، رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی،پژوهش در 

و آموزش پاسخگو است. همچنین دفاتر توسعه آموزش  های آموزشیهماهنگی دفاتر توسعه، جشنواره

ین ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با این مدیریت همکاری دارند. اها، بیمارستاندانشکده

روان و سالمت  های پزشکی، پرستاری و مامایی، علوم توانبخشی، پیراپزشکی، دانشکدهدفاتر در دانشکده

 و مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه رسانیمدیریت و اطالع ، ریز و متابولیسم علوم رفتاری، غدد درون

 مستقر هستند. 
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 واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 ارزشيابي 

 جشنواره هاي آموزشي 

 پژوهش در آموزش 

 رهبري آموزشي 

 برنامه ريزي آموزشي 

 آموزش پاسخگو 

  )توانمند سازي )رشد و بالندگي 

 هماهنگي دفاتر توسعه 

 رسانه و انتشارات 

 واحد ارزشیابی 
 

  و توسعه آموزش: ارزشیابی کارگاههای آموزشی مرکز مطالعات

 در مرکز مطالعات وتوسعه آموزشکارگاه برگزار شده  40ارزشیابی تعداد  -

 ارانه نتایج ارزشیابی و بازخورد آن به مدیریت مرکز مطالعات، واحد توانمند سازی و مدرسین  -

 ارزشیابی و آیتم آنالیز سواالت چهار گزینه ای: 

  back upسیستم سما در ابتدای هر نیم سال تحصیلی از واحد سماء دانشگاه و ارسال  back upاخذ  -

 به دانشکده ها جهت نصب در نرم افزار آیتم آنالیز یگانه

 انجام آیتم آنالیز امتحانات توسط دانشکده ها و ارسال نتایج بازخورد به اساتید دانشگاه  -

 :ارزشیابی عملکرد دستیاران بالینی با سامانه ی الگ بوک الکترونیکی متمرکز

 ) سالم( در گروه طب اورژانس جهت ارزیابی انجام آزمایشی نرم افزار الگ بوک الکترونیکی  -
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برگزاری جلسه آشنایی با الگ بوک الکترونیکی نرم افزار سالم توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  -

 علوم پزشکی با مدیران گروه های آموزش بالینی دانشکده پزشکی 

ی توسط دفتر توسعه ی آموزش برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار سالم در دانشکده ی پرستاری و مامای -

 دانشکده و مدرسین شرکت یگانه 

کارگاه آموزشی برای کلیه گروههای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با هماهنگی دفتر  8برگزاری  -

 توسعه آموزش

 :ارزشیابی نحوه تدریس اساتید با سیستم ماد

ارزشیابی درخصوص رفع موانع نرم افزاری جلسه با مسئولین نرم افزار سماء و مسئول واحد  2برگزاری  -

 ارزشیابی اساتید 

برگزاری جلسه توجیهی با حضور مسئولین ادارات آموزش دانشکده ها، مدیران دفاتر توسعه دانشکده ها،  -

مسئولین واحد ارزشیابی و واحد ایتم آنالیز دانشکده ها، کارشناس مسئول واحد ارزشیابی، کارشناس واحد 

 ر واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزشفن آوری و مدی

ارسال نامه رسمی به دانشکده ها جهت انجام فرایند ارزشیابی با سیستم ماد و نظارت بر حسن اجرای  - -

  95-96آن در نیم سال تحصیلی 

انجام فعالیتهای زیر ساختی جهت راه اندازی سایر آیتم های سیستم ارزشیابی ماد )خود ارزشیابی،  -

 ارزشیابی مدیر گروه از استاد و ارزشیابی همکار از همکار(

استعالم و ارسال نمرات ارزشیابی اعضای هیئت علمی از سیستم ماد جهت تمدید قرار داد به امور هیئت  -

 علمی معاونت آموزشی

 پیگیری اختصاص کد کاربری و رمز عبور سیستم ماد جهت مدیران گروه های آموزشی  -

ی خود اریابی، ارزشیابی مدیر گروه از استاد و ارزشیابی همکار ازهمکار جهت بارگذاری در تدوین فرمها -

 سیستم ماد

جمع آوری و ارسال نظرات دانشکده ها در خصوص سیستم سعاد به معاونت آموزشی و مسئولین  -

 مربوطه
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برنامه دکتری مدیریت دانشکده شامل) ارزشیابی برنامه آموزشی  5( meta evaluation)فرا ارزشیابی  -

خدمات بهداشتی درمانی ،ارزشیابی برنامه آموزشی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، ارزشیابی برنامه 

کارشناسی ارشد رشته مدیریت توانبخشی،ارزشیابی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته  آموزشی

ی برنامه آموزشی رشته کارشناسی ، ارزشیاب NICUهوشبری، ارزشیابی برنامه آموزشی کارشناسی ارشد 

 ارشد ویژه، ارزشیابی برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد مامایی( 

 برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با ارزشیابی -

 برگزاری جشنواره شهید مطهری و انتخاب فرایند های برتر دانشگاهی و تقدیر از صاحبان فرایندها -

 رفی برترین های عرصه آموزش و تقدیر از اساتید نمونهبرگزاری جشنواره وثوق جهت مع -

 اردیبهشت ماه ( 9-12پرپایی غرفه آموزشی در هفدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی) -

اجرای همایش آشنایی اعضای هیئت علمی جدیدالورود با ساختار آموزش و پزوهشی دانشگاه مورخ  -

17/7/95 

 سایر فعالیتها:

 خود ارزیابی موسسه ای واحد ارزشیابیتکمیل و ارسال فرمهای 

 هاهمکاری و مشارکت مستمر و پیگیر در طرح رتبه بندی دانشکده -

 , EDCهمکاری در آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری اموزش پزشکی در کار آموزی  -

EDO 

ی، آینده نگاری کارگروه بسته های تحول و نوآوری ) مرجعیت علم 3عضویت مسئول واحد ارزشیابی در  -

 و ارزشیابی و آمایش سرزمین(

 عضویت کارشناس مسئول واحد ارزشیابی در کارگروه بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور -

 تدوین گزارش عملکرد واحد ارزشیابی جهت چاپ و صحافی و انتشار در همایش آموزش پزشکی -
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 درمانی  -واحد اعتباربخشی موسسه ای و مراکز آموزشی

 

تدوین برنامه بلند مدت ارزشیابی درونی و موسسه ای در دانشکده هاو نظارت بر حسن اجرای آن  -

 در راستای نیل به اهداف دانشگاه 

 ارائه خدمات علمی، آموزشی و مشاوره ای به مجریان ارزشیابی درونی برنامه ها در گروه ها  -

 اساس فرمهای ارسالی از وزارت متبوعانجام خود ارزیابی اعتباربخشی موسسه ای کل دانشگاه بر  -

 برگزاری جلسات آموزشی با دانشکده و نمایندگان ستاد -

 آموزش به کارشناسان در خصوص نحوه تکمیل فرمها و مستندات الزم  -

بررسی و تائید نهایی گزارش های ارزشیابی درونی برنامه های آموزشی از جنبه روش شناسی و  -

 نشگاهارائه بازخورد و ارسال آن به دا

 1395تدوین کتابچه خود ارزیابی اعتباربخشی موسسه ای  -

 1398کسب تاییدیه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه تا شهریور ماه  -

 انجام سایر امور مربوط به ارزشیابی درونی برنامه های منجر به مدرک -

 

 آموزشی رهبری واحد

 ملیاتیع و استرتژیک برنامه ی تدوین خصوص در تخصصی مشاوره ی ارائه ی -

 آموزشی رهبری مبانی خصوص در آموزشی گروههای مدیران به تخصصی مشاوره ی ارائه ی -

 آموزشی معاونت و مرکز عملیاتی برنامههای دورهای ارزیابی و پایش -

 پایش سامانه ی در مستندات گزارش و ثبت جمعآوری، در مشارکت و همکاری -

 آموزشی با رهبری مرتبط توانمندسازی کارگاههای در علمی هیأت اعضای آموزش -

 دفاترتوسعه مدیران و آموزشی گروههای مدیران به دورهای آموزشهای -

 مدیریت توسعه ی آموزشی دورههای برگزاری در مشارکت و همکاری -
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 آموزشی رهبری به مربوط پژوهشی پروپوزالهای اجرای و طراحی -

 آموزشی رهبری خصوص در دانش تبادل و ترجمان در همکاری -

 در آموزش واحد پژوهش
 و مطالعات مرکز آموزش در پژوهش واحد و تحقیقات مرکز به ارسالی تحقیقاتی طرحهای بررسی -

 آموزش توسعه

 تحقیقات مرکز و آموزش در پژوهش واحد به آموزشی تحقیقات طرحهای در همکاری و معرفی -

 دانشگاه پزشکی آموزش

 طرحهای و درسی برنامه ریزی  و محتوا تهیه پروپوزال، تدوین در همکاری و اساتید با مشاوره -

 آموزش در پژوهش

 آموزش حوزه در پژوهش پروژه های انجام جهت اساتید ترغیب و تشویق -

 

 

 واحد برنامه ریزی درسی
 

 ی دکترای تخصصی آینده پژوهی سالمت ی درسی دورهانجام اصالحات برنامه -

ریزی وزارت پژوهی سالمت در شورای عالی برنامه ی آیندهی بررسی برنامهشرکت در جلسه -

 بهداشت و درمان

ارائه بازخورد اصالحی و بازبینی اصالحات انجام شده دوره کارشناسی ارشد انفورماتیک پرستاری  -

 )دانشکده مدیریت( 

 ی درسی رهبری بالینی و ارائه فیدبک اصالحی به طراحان برنامهبررسی برنامه -

 مدیریت آزمایشگاه و ارائه فیدبک اصالحی به طراحان برنامهی درسی بررسی برنامه -

 ی درسی هوشبری )طرح کشوری(بازنگری برنامه -

 برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه طرح دوره و درس در دانشکده طب سنتی -
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برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه طراحی آموزشی و طرح دوره و درس جهت توانمندسازی  -

 استادان

 اه سه روزه طراحی آموزشی در سازمان هالل و احمربرگزاری کارگ -

 توانمندسازی استادان -برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه روش تحقیق کیفی مقدمانی -

 توانمندسازی استادان -سازی در آموزش پزشکیبرگزاری کارگاه آموزشی یک روزه بازی -

 رودمشارکت در برگزاری کارگاه ویژه آشنایی اعضای هیئت علمی جدیدالو -

 در حاشیه کنگره آموزش پزشکی Gamificationبرگزاری کارگاه  -

 همکاری در ترجمه کوریکولوم های آموزشی وزارت بهداشت به زبان انگلیسی -

همکاری در تهیه تفاهم نامه همکاری مشترک با انجمن آموزش پزشکی اروپا )منجر به عقد تفاهم  -

 نامه(

 به زبان فارسی AMEE and BEME Guidesی ریزی جهت ترجمهرنامه -

 ریزی آموزشیتشکیل تیم تولید محتواهای مرتبط با برنامه -

 بازنگری کوریکولوم دوره دکترای طب سنتی -

 همکاری و ارائه مشاوره در بازنگری برنامه پزشکی عمومی در مقاطع چهارگانه -

 یهمکاری و ارائه مشاوره در بازنگری استانداردهای اعتباربخشی برنامه پزشکی عموم -

و ارائه فیدبک اصالحی به  "مدیریت آزمایشگاهی"ی درسی دوره کارشناسی ارشدبررسی برنامه -

 طراحان برنامه ارسالی از دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

 واحد آموزش پاسخگو
شرکت مسئول واحد آموزش پاسخگو در جلسه بسته های تحول به عنوان عضوی از کارگروه  -

 (95و عدالت محور)تیر ماه  بسته ی آموزش پاسخگو

 های جدید برای سایت آموزش پاسخگو  Tabپیشنهاد  -

 تصمیم گیری در مورد ترکیب اعضای کمیته آموزش پاسخگو  -

 صدور ابالغ جهت نمایندگان آموزش پاسخگو از دانشکده های تابعه  -
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تشکیل کمیته آموزش پاسخگو شامل نمایندگان از دانشکده پزشکی) گروه پزشکی اجتماعی و  -

 کودکان(، بهداشت، توانبخشی، پرستاری، مدیریت، توانبخشی،علوم رفتاری و سالمت روان 

 ( 26/8/95تشکیل جلسه با اعضای کمیته آموزش پاسخگو ) مورخ  -

بسته های تحول به عنوان اعضای کارگروه شرکت کارشناس مسئول واحد در جلسات  کارگروه  -

 بسته ی آموزش پاسخگو و عدالت محور 

بررسی سوابق آموزش پاسخگو و برنامه ریزی به منظور بازنگری طرح دوره های تدوین شده  -

 جهت فعالیت دانشجویان در عرصه 

جهت  همکاری با کارگروه بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور در تدوین و اجرای طرح پژوهشی -

 ارائه مدلی برای لحاظ کردن پاسخگویی در کوریکولوم های درسی

تدوین شاخصها و استاندارد های پاسخگویی و بررسی شاخصهای تدوین شده تا کنون جهت بهره  -

 گیری و ابالغ به گروههای آموزشی

بسته آموزش پاسخگو و "مکاتبه و جمع آوری اطالعات مورد نیاز از دانشکده های تابعه جهت -

 از مجموعه بسته های دوازده گانه تحول در آموزش  "دالت محور ع

برگزاری جلسه مشترک در دفتر توسعه آموزش پرستاری در خصوص تبادل تجارب و بررسی  -

 (18/10/95شواهد و موارد پاسخگویی در دانشکده پرستاری و مامایی )مورخ 

 ها دردانشکده پاسخگو آموزش برنامه های ارزشیابی و اجرا تدوین، -

 در آموزش مناسب و محیط جامعه نگر آموزش فیلدهای کیفی ارتقای به منظور برنامه ریزی -

 عرصه

مکاتبه با دانشکده های تابعه و نمایندگان آموزش پاسخگو چهت تشکیل کمیته آموزش پاسخگو  -

 در هر دانشکده 

 تدوین گزارش عملکرد واحد آموزش پاسخگو جهت چاپ و صحافی  - -

 

 

 



        

 

 

 

 95سالمعاونت آموزشی  گزارش عملکرد

 

26 

 

 وبالندگیواحد رشد 

 
 پژوهشی جهت توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه -کارگاه آموزشی 43برگزاری  -

-  

 محل برگزاري ساعت برگزاري
تاريخ برگزاري 

 كارگاه
 نام كارگاه مسئول كارگاه

ف
ردي

 

 دکتر شاهنده 20/2/95 دانشکده بهداشت 8 -13
آیین نگارش و ویرایش متون 

 فارسی
1 

 22/2/95 کتابخانه مرکزی 8 -13
دکتر  -دکترنجومی

 برادران

روش مطالعه مدخله ای در 

 آموزش پزشکی
2 

 3 مرور نظام مند و متاآنالیز دکتر برادران 29/2/95 کتابخانه مرکزی 8 -13

 4 تکنیکهای تئاتردر تدریس دکتر سیدین 3/3/95 دانشکده بهداشت 8 -13

 Factor)عاملی)تحلیل  دکتر صالحی 5/3/95 دانشکده پزشکی 8 -13

Analysis  
5 

 6 1روش های ارزشیابی  دکتر مسرور 9/3/95 دانشکده بهداشت 8 -13

 7 2روش های ارزشیابی   دکتر مسرور 16/3/95 دانشکده بهداشت 8 -13

 دکتر پیروی 19/3/95 دانشکده پزشکی 8 -13
پدیدار  –روش تحقیق کیفی 

 شناسی
8 

 باقرزادهدکتر  22/3/95 دانشکده پزشکی 8 -13
اصول و مبانی ترجمه 

 (1پیشرفته)
9 

 دکتر کوهپایه زاده 29/3/95 فیروزآبادی 13-8
کارگاه ارزیابی مبتنی بر 

 عملکرد
10 

 دکتر دهناد 2/4/95 دانشکده پزشکی 8 -13
آیین نگارش انگلیسی)ویژگی 

 های متون علمی(
10 

 دکتر دهناد 9/4/95 دانشکده پزشکی 8 -13
انگلیسی)نگارش آیین نگارش 

 جمالت پیچیده(
11 

 12 شبیه سازی بالینی دکتر بیداری 15/4/95 دانشکده پزشکی 8 -13

آیین نگارش انگلیسی) عبارت  دکتر دهناد 13/4/95 دانشکده پزشکی 8 -13 13 
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 پردازی(

 دکتر دهناد 21/4/95 دانشکده پزشکی 8 -13
استفاده از سامانه یادگیری 

 الکترونیکی
14 

 27/4/95و28 دانشکده پزشکی 13-8
-دکترنجومی

 گوهری نژاد

مصاحبه  توانمندسازی آزمون

 (MMI)های کوتاه متعدد
15 

 Search strategy 16 دکتر نعمتی 31/6/95 دانشکده پزشکی 8 -13

 17 کارگاه روش نوین ارائه دروس دکتر فتی 13/7/95 سالن افتخاریان 13-8

 18 (1طراحی آزمایش ها ) صالحیدکتر  14/7/95 کتابخانه مرکزی 13-8

13-8 
سایت -دانشکده پزشکی

 صدنفره
 خانم باقرزاده 26/7/95

کارگاه اصول و مبانی ترجمه 

(2) 
19 

 20 (2طراحی آزمایش ها) دکتر صالحی 28/7/95 دانشکده پزشکی 13-8

 21 ارزشیابی برنامه های آموزشی دکتر سهرابی 5/8/95 دانشکده پزشکی 13-8

 22 یادگیری در گروه کوچک دکتر سلطانی 8/8/95 دانشکده پزشکی 13-8

 دکتر فتی 11/8/95و12 کتابخانه مرکزی 13-8

روشها وفنون طراحی و اجرای 

کارگاه آموزشی برای 

 بزرگساالن)دوروزه(

23 

 24 سخنرانی مؤثر دکتر سلطانی 15/8/95 سالن افتخاریان 13-8

 بیگدلیدکتر  19/8/95 دانشکده پزشکی 13-8
طراحی آموزشی )طرح دوره و 

 طرح درس(
25 

 26 یادگیری حل مسآله خانم مسرور 24/8/95 سالن افتخاریان 13-8

13-8 
سالن -دانشکده بهداشت

 کنفرانس
 دکتر لنگری زاده 26/8/95

راهکارهای پیشگیری از سرقت 

ادبی و چگونگی کار با نرم 

 افزارهای تشخیص آن

27 

 3/9/95 دانشکده پزشکی 13-8
-دکتر سهرابی

 دکترفتی
 28 ارزشیابی دانشجو

 دکتر فتی 17/9/95 دانشکده پزشکی 13-8
ایفای نقش استاد راهنمای 

 پایان نامه
29 

13-8 
اتاق -دانشکده بهداشت

 آموزش
 30 مقدماتی -روش تحقیق کیفی دکتر بیگدلی 20/9/95

 Endnote 31 دکتر لنگری زاده 24/9/95 دانشکده پزشکی 13-8

 32 (3اصول و مبانی پیشرفته) خانم باقرزاده 1/10/95 دانشکده پزشکی 13-8
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 هاصدور و ارائه گواهی شرکت به شرکت کنندگان و مدرسین کارگاه -

های آموزشی و پژوهشی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه جهت اعضای هیات علمی برگزاری کارگاه -

 بالینی

 96های سال انجام نیازسنجی جهت برنامه ریزی کارگاه -

 

 Gamification 33 دکتر بیگدلی 8/10/95 دانشکده پزشکی 13-8

 دکتر آرین خصال 15/10/95 دانشکده پزشکی 13-8
آشنایی با نرم افزارهای تحلیل 

 داده های کیفی
34 

 35 آزمون سازی و تحلیل آزمون ها خانم مسرور 20/10/95 سالن افتخاریان 13-8

 36 (data mining)داده کاوی  دکتر لنگری زاده 22/10/95 دانشکده پزشکی 13-8

 دکتر تورانی 28/10/95 سالن افتخاریان 13-8
آموزش و پژوهش 

 Action training)عملیات

and research) 

37 

 دکتر سلطانی 2/11/95 دانشکده پزشکی 13-8
عرصه روش های تدریس در 

 های مختلف بالینی
38 

13-8 
سالن   -دانشکده بهداشت

 کنفرانس
 دکتر فتی 5/11/95

چگونه تفکرخالق و نقاد را 

درخود و دانشجویان مان ارتقاء 

 دهیم؟

39 

13-8 
اتاق  -دانشکده پزشکی

 کامپیوتر
13/11/95 

دکتر سرور 

 پرویزی

گراندد -روش تحقیق کیفی

 تئوری
40 

 Search Strategy 41 دکتر نعمتی 20/11/95 دانشکده پزشکی 13-8

 دکتر مهروی 26/11/95 افتخاریان 13-8
Application of 

innovation at the 

university 

42 

 دکتر بیگدلی 7/12/95 دانشکده پزشکی 13-8

مدیریت فرسودگی شغلی در 

ماموریت  اعضای هیئت علمی:

فراموش شده ی کوریکولوم در 

 رشته های علوم پزشکی

43 
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 دبیرخانه بسته های تحول ونوآوری
 

 بسته در های مندرج شاخص و محورها کالن، های سیاست گرفتن درنظر با ایران پزشکی علوم دانشگاه    

 پیگیرری  با و نمود تحولی های تحقق بسته راستای در اجرایی کارگروه 12 اندازی راه به اقدام تحولی، های

 سال در دبیرخانه این های فعالیت اهم از .است عهده داشته بر را ها فعالیت پایش شده انجام اقدامات مداوم

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می 1395

 تحولی های بسته اجرایی های کارگروه جلسات مرتب برگزاری -

 اجرایی ههای کارگرو های فعالیت مستمر پایش -

 ها کارگروه تمامی از عملکرد گزارش دریافت -

 پایش و آتنا سامانه های در مستندات ی کلیه ثبت -

 ایران پزشکی علوم دانشگاه در نوآوری و تحول سایت رسانی روز به و اندازی راه -

 تحولی های بسته محورهای و سیاستها بر مبتنی HSR تحقیقاتی طرح 12 تصویب -

 هها کارگرو جلسات در تحولی بسته های پیگیری مسئوالن مشارکت -

 تحولی های بسته های کارگروه اجرایی دبیران به مستمر بازخورد ارائه ی -

 دانشجویی کمیته ی های فعالیت تقویت و تعریف -

 های و چالش ها فرصت تعیین به منظور تحولی بسته های اجرایی مسئوالن مشترک ی جلسه برگزاری -

 ها بسته ه ی اجرای دور در تجربه شده

 ها کارگروه جدید اعضای و اجرایی دبیران برای احکام صدور -

 نوآوری ی سامانه و ستاد اندازی راه سنجی امکان -
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 علمی مرجعیت شاخصهای استخراج -

 معاونت ی حوزه مسئولین مشترک جلسات در شرکت -

 مامایی، و پرستاری ههای دانشکد با دانشگاه ریاست و آموزشی -

 پزشکی و توانبخشی علوم پزشکی، رسانی اطالع و مدیریت -

 های بسته ترجمان هدف با ادواری جلسات از بخشی به عنوان -

 دانشگاه یتابعه  های دانشکده در تحولی -

 دروس سازی مجازی راستای در آموزشی کارگاه برگزاری -

 ماهانه جلسات برگزاری برای ثابت زمانبندی ی برنامه ی ارائه -

 :منظور به -

 تحولی های بسته های کارگروه عملکرد گزارش ارائه - -

 برنامه ها پایش مسئولین و همکاران گروه بازخورد ارایه ی -

 مستند یک در "سالمت مدیریت توسعه علوم" ی ویژه ماموریت راستای در دانشگاه این های فعالیت -

 .شده است آورده جداگانه

 آموزشی های بیمارستان آموزشی اعتباربخشی نظام اجرای -

 وزارت آموزشی معاونت سوی از ی زیر محوله های ماموریت اجرای در را خود دانشگاه این به عالوه -

 دارد را کشور علوم پزشکی های دانشگاه سایر با جانبه همه همکاری و آمادگی می داند متعهد متبوع

 پزشکی علوم انسانی نیروی مدیریت تربیت و ریزی برنامه نظام استقرار و طراحی در همکاری  -

 کشور علوم پزشکی آموزش بین الملل آمایش نقشه تدوین در همکاری -
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 تحصیالت مقاطع بر تاکید با علوم پزشکی دانشجویان پذیرش نظام در تحول طراحی در همکاری -

 تکمیلی

 واحد هماهنگی دفاتر توسعه
 

 هابرگزاري جلسات با مديران دفاتر توسعه دانشكده
 

برگزاری جلسه در خصوص طرح تحول و انجام اعتبار بخشی موسسه ای در دفتر مرکز مطالعات )مورخ  -

28/01/95 ) 

ی سرکار مراکز آموزشی و درمانی جهت معارفهها و دانشکده  ی با مسئولین دفاتر توسعهبرگزاری جلسه -

ی ی آموزش پزشکی و آشنایی با واحدهای تابعهخانم دکتر نجومی به عنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه

 ( 29/01/95مرکز ) مورخ

در دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش   برگزاری جلسه در خصوص وظایف واحد رسانه و انتشارات -

 (14/01/95)مورخ 

 (08/03/95ی مرکز مطالعات و توسعه آموزش )مورخ هابرگزاری جلسه در خصوص فعالیت واحد -

 (19/08/95ها و مراکز آموزشی و درمانی )  مورخ دانشکده  برگزاری جلسه با مسئولین دفاتر توسعه -

 تنظيم برنامه عملياتي
 

 پایش فعالیتهای واحد بر طبق برنامه عملیاتی -

 هاهای تابعه دانشگاه ایران جهت اطالع از فعالیتهای دفاتر توسعه دانشکدهشکدهارتباط و پیگیری از دان -
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ارتباط و پیگیری از مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه، جهت اطالع از ایجاد دفاتر توسعه در مراکز  -

 آموزشی درمانی

 شگاههای دفاتر توسعه مراکز آموزشی و درمانی دانگزارش گیری از روند انجام فعالیت -

 ی پایش ارسال نامه برای کلیه دفاتر توسعه آموزش دانشکده هاجهت معرفی نماینده -

 واحد رسانه و انتشارات
 

 ارتقای کیفیت کارشناسی واحد -

های ها و آرمانآغاز تهیه متون مدون )عمدتاً آموزشی( در حوزه آموزش پزشکی و در راستای ارزش -

 مرکز 

خبری مرکز با مشارکت اعضای هیئت علمی  -اندازی فصلنامه علمی های مقدماتی راهانجام فعالیت -

 مرکز، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای آموزش پزشکی

آفرین برای دانشگاه به منظور ها و سایر افراد شاخص افتخارها، اولینمصاحبه با پیشکسوتان، برترین -

 مکاری واحد سمعی و بصریخبری با ه -معرفی آنها در سایت مرکز و در فصلنامه علمی 

سایت مراکز مطالعات و توسعه آموزش های بارگذاری شده در وببررسی محتواهای علمی و فعالیت -

سایت مرکز و تبدیل های علوم پزشکی کشور به طور مفصل، به منظور بروزرسانی وبپزشکی سایر دانشگاه

 آن به یک منبع مهم اطالع رسانی در حوزه آموزش علوم پزشکی

سازمانی مرکز مطالعات و سایت انگلیسی مرکز به منظور ارتقای ارتباط بروناندازی وبغاز به کار راهآ -

 توسعه آموزش دانشگاه
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 95عملکرد مدیریت امور هیات علمی در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آقای دکتر مظاهری نژاد
 

 

مدیریت امور هیات علمی جهت ساماندهی و بهبود امور هیات علمی ، پرداخت حق التدریس، تمام وقتی ،       

 بازنشستگی و جذب هیات علمی تعهداتی و پیمانی اقداماتی انجام بشرح ریز انجام داده است.  

              تدوین شریوه نامره بازنشسرتگی عضرو هیرات علمری دانشرگاه علروم پزشرکی ایرانرو ارسرال بره شرورای 

 دانشگاه جهت تصویب .

               تدوین دسرتور العمرل هیرات علمری برا وابسرتگی دو گانره و صردور ابالغرات اعضرای هیرات علمری برا

 وابستگی دوگانه و استاد افتخاری.



        

 

 

 

 95سالمعاونت آموزشی  گزارش عملکرد

 

34 

  ترفیررع پایرره 320شرررکت در جلسررات ترفیررع اعضررای هیررات علمرری برره عنرروان عضررو کمیترره واعطررای

یی ، منتخبررین جشررنواره هررا ، ارتقرراء مرتبرره و )سررالیانه و ترفیررع پایرره تشررویقی: تمررام وقررت جغرافیررا

 ترفیع پایه بابت خدمت سربازی( در سالجاری

  ابالغررات آموزشرری اعضررای هیررات علمرری، ارسررالی از دانشررکده ها،برره تفکیررک هرررنیم سررال     بررسرری

درصرردتمام وقررت جغرافیرراییو ارسررال نتیجرره برره    20تحصرریلی، از نظرتکمیررل واحرردهای مرروظفی و  

برنامرره ریررزی منررابع دانشررگاه جهررت پرداخررت محرومیررت از مطررب و حررق معاونررت توسررعه مرردیریت و

 تمام وقت جغرافیایی اعضای هیات علمی. 

            بررسیحق التدریس اعضای هیرات علمری دانشرکد هرا و مردعوین) برر اسراس ابرالغ آموزشری و ارسرال

 به معاونت توسعه مدیریت وبرنامه ریزی منابع دانشگاه جهت تخصیص بودجه به دانشکده ها(.

   برگررزاری جلسررات حضرروری بررا روسررای دانشررکده هررا در راسررتای سرراماندهی حررق الترردریس و تمررام

 وقتی اعضای هیات علمی دانشگاه.

            ارائه فلوچارت محاسبه حق التردریس اعضرای هیرات علمری، برر اسراس دسرتور العمرل محاسربه حرق

نرررم  الترردریس اعضررای هیررات علمرری دانشررگاه علرروم پزشررکی ایررران ومررذاکره بررا شرررکت طررراح      

افزار)ایررده پردازپیروز(جهررت راه انرردازی سررامانه حررق الترردریس در راسررتای کرراهش هزینرره هررای      

 دانشگاه.

            شرکت در جلسات هیات اجرائی جرذب بره عنروان عضرو هیرات، بره منظرور بررسری صرالحیت علمری

نفرر اسرتخدام   6نفرر اعضرای هیرات علمری مشرمول تعهردات قرانونی و       41اعضای هیات علمری وجرذب   

 ابتدای سالجاری تا کنون. پیمانی از

  ترراکنون و ارائرره بررازخورد در خصرروص بررسرری   95جلسرره شررورای آموزشرری در سررال   15شرررکت در

ابالغررات آموزشرری ، تمررام وقترری اسرراتید، حررق الترردریس اسرراتید داخررل و مرردعوین خررارج از دانشررگاه 

 به معاون آموزشی دانشگاه و معاونین آموزشی دانشکده ها 

   همکاری براEDC برود وسراماندهی بهترسرامانه سرعاد ) ارسرال نامره بره دانشرکد هرا جهرت           جهرت به

 تعیین حداقل میانگین نمرات آموزشی و پژو هشی و ...گروههای آموزشی دانشکده ها(.
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            تدوین فرمهای نیاز سرنجی )علروم پایره ، برالینی و پژوهشری(، ارسرال بره دانشرکده هرا و جمرع آوری

الی از دانشررکده هررا جهررت اعمررال در فراخرروان جررذب فرمهررای تکمیررل شررده و بررسرری فرمهررای ارسرر

 هیات علمی دانشگاه. 

      جمررع آوری نیرراز دانشررکده هررا برره جررذب هیررات علمرری در قالررب فراخرروان، بررسرری اولویررت هررای

 دانشگاه و اعالم نتیجه به هیات جذب و وزارت بهداشت

           اعتبرار بخشری   تکمیل شاخصها و جمرع آوری مسرتندات امرور هیرات علمری جهرت ارائره بره کرارگروه

 جلسه اعتبار بخشی 4دانشگاه و شرکت در 

  و ارائه به معاونت آموزشی  96تدوین برنامه جامع عملیاتی مدیریت امور هیات علمی در سال 

  بررسری میرزان رضرایت شرغلی و عوامرل مروثر بررآن در برین اعضرای هیرات            "ارائه پروپوزالی با عنوان

  " 1395علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 
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 عملکرد کارگروه توسعه آموزش مجازی

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهنادسرکار خانم دکتر 
 

 محور باقی ماند. 1محور حذف و فقط 3*توضیح: در ابتدا روی هر چهار محور کار شد. سپس 

 اقدامات انجام شده در هر محور  -1

 یعلوم پزشک یو استقرار دانشگاه مجاز یراه انداز ،یطراح:(1جدول شماره)

 فعالیت عنوان محور
-همکاران مشارکت

 کننده

روش انجام 

کار)نیازسنجی، 

پژوهش، مصاحبه 

 و.....(

وزن 

* 

درصد 

پیشرفت 

 کار

 یمحتواها نیتدو

 یرشته ها یکیالکترون

و ارائه آنها  یعلوم پزشک

با  MOOCsقیاز طر

مشارکت کامل دانشگاه 

 یعلوم پزشک یها

دانشگاه شرکت در کمیته های مشورتی 

 علوم پزشکی مجازی

 

 دکتر بیگدلی 

 دکتر دهناد

تشکیل کار گروه و 

 %100 3 پیشنهاد طرح 

 محتوای آموزشی استاندارد 23تولید 
دکتر عمرانی و تیم 

 تولید محتوا

 %80 3 تولید محتوا

 50% 1 تولید محتوامهندس عربانی در  فایل( 4)میاموزیب های  لیفا  هیته
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 یمحتوا  اعضا دیجهت کمک به تول

 تیسا دادن آن دریو قرار علم اتیه
VEC 

یارمحمدی و  ونژاد، 

 دکتر دهناد

افزار های تولید کارگاه آشنایی با نرم 30برگزاری

 علمیمحتوا جهت توانمند سازی اعضای هیئت
 %80 2 برگزاری کارگاه دکتر عمرانی

بررسی میزان مشارکت اعضای هیئت 

 84اس )مشارکتعلمی در سامانه ال ام 

 1907علمی در بارگزاری عضور هیئت

 فایل آموزشی(

مهندس 

یارمحمدی،مهندس 

 شیرازی نژاد

 گزارش آماری

1 100% 

 

طراحی و راه 

اندازی نرم 

افزارهای تخصصی 

برای ادغام آموزش 

مجازی در برنامه 

های عملی و 

بالینی )مانند 

سامانه ملی راند 

مجازی، سامانه 

های مشاوره 

 پزشکی ،

بیمارستان مجازی 

، داروخانه مجازی 

 و ...(

 

افزاری و ارزیابی زیر ساخت های  نرم

افزاری بیمارستان های  دانشگاه سخت

  morning reportبرای برگزاری 

 صورت الکترونیکیبه

مهندس 

یارمحمدی، 

مهندس محمودی  

 ، مهندس شیرازی 

بازدید و ارائه چک 

 لیست
7 40% 

انجام مکاتبات الزم جهت برگزاری 

morning report  بیمارستان مشترک

صورت های رسول و فیروزگر به

 الکترونیکی

 تهیه مکاتبات مهندس یارمحمدی 

1 40% 

افزاری و شناسایی ساختار و ملزومات نرم

کالب افزاری برای برگزاری ژورنالسخت

 الکترنیکی

یارمحمدی، مهندس،

شیرازی نژاد، 

 محمودی

بازدید و ارائه چک 

 لیست
1 40% 

ارائه فرآیند برگزاری ژورنال کالب 

 الکترونیکی

دکتر قنواتی و 

 مهندس شیرازی 

 پژوهشی
3 20% 

ژورنال کالب الکترونیکی در  2برگزاری 

 بیمارستان رسول

برگزاری ژورنال  دکتر قنواتی

 کالب
1 100% 

 مربوطه : یبرنامه ها یو اعتبار بخش یآموزش علوم پزشک یندیفرآ یاستاندارد ها یطراح:(2جدول شماره)
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روش انجام  كنندههمكاران مشاركت فعاليت   عنوان محور

كار)نيازسنجي، 

پژوهش، 

 مصاحبه و.....(

وزن 

* 

درصد 

پيشرفت 

 كار

و  نيتدو

نظام  بيتصو

جامع 

 يتوانمندساز

/  يزشيو انگ

 يتيحما

جهت 

استقرار 

آموزش 

در  يمجاز

 دانشگاهها

 %90 4 تشکیل جلسه تمام اعضای کارگروه طهیح نیکارگروه در ا جلسه23یبرگزار

محتوا جهت  دیکارگاه تول 30ی برگزار

 یعلم ئتیه یاعضا یتوانمند ساز

 %80 10 برگزاری کارگاه دکتر عمرانی

کارگاه آشنایی با ال ام اس  10برگزاری 

 برای توانمند سازی اعضای هئت علمی

دکتر دهناد،مهندس 

 بارمحمدی

 %80 10 برگزاری کارگاه

دعوت از پیشگامان آموزش مجازی  

) دکتر آیین محمدی و دکتر 

 مجتهدزاده(

 %80 5 برگزاری جلسه دکتردهناد،مهندسبارمحمدی

 یمعرف یدانشگاه برا یاستفاده از بنر ها

 ئتیه یو اعضا انیدانشجو قیو تشو

استفاده از امکانات آموزش  یبرا یعلم

 یمجاز

مذاکره با  واحد مجازی

نمایندگان 

مجازی دانشکده 

 ها

2 40% 

محتوا  دیتول یبرا کیاتاق آکوست جادیا

 یریتدر دانشکده مد یکیالکترون

مذاکره با  واحد مجازی

نمایندگان 

مجازی دانشکده 

 ها

5 50% 

ارائه فرایند برگزاری دوره های کوتاه  

مدت و پودمانی پزشکی در دانشگاه 

 علوم پزشکی مجازی

دکتر دهناد دکتر سلطانی 

 یگدلیدکتر ب

دکتر آرین خصال  دکتر 

 نعمتی مهندس شیرازی نژاد

مهندس عربانی نژ اد فروزان 

 عشوری

 %100 10 پژوهشی

برگزاری همایش کنگره طب سنتی و 

بصورت مجازی برای اولین طب مکمل 

 بار

 %100 8 غیر حضوری مهندس یارمحمدی

 %90 3 برگزاری کارگاه دکتر دهنادبرگزاری کارگاه های مرتبط با رعایت 
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حقوق مادی و معنوی با حضور 

 متخصص مربوطه

 دکتر نعمتی

ارائه طرح شیوه نامه برگزاری دوره های 

 آموزش مداوم غیر حضوری

 %80 8 پژوهش دکتر خاچیان

ارائه طرح شیوه نامه برگزاری ژورنال 

 کالب غیر حضوری

 دکتر قنواتی 

 مهندس شیرازی نژاد

 %40 5 پژوهش

ارائه شیوه نامه تولید محتوای 

 الکترونیکی

 %100 5 تدوین شیوه نامه دکتر عمرانی 

 

 

 :يتوسعه آموزش مجاز يالزم برا يو انسان ياطالعات ،يكيزيها و منابع ف رساختيز نيتدارک و تام(:3جدول شماره)

 
-همكاران مشاركت فعاليت عنوان محور

 كننده

روش انجام 

كار)نيازسنجي، 

 پژوهش، مصاحبه و.....(

وزن 

* 

درصد 

پيشرفت 

 كار

يو بررس

 تيوضعييشناسا

و امكانات 

 موجود

 %90 4 تشکلیل جلسه تمام اعضای کارگروه طهیح نیجلسات کارگروه در ا یبرگزار

 دکتر دهناد، یمجاز ندگانیجلسات نما یبرگزار

 مهندس یارمحمدی

 %80 3 یازسنجین

بررسی میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در سامانه ال ام 

 1907علمی در بارگزاری عضور هیئت 87اس )مشارکت 

 فایل آموزشی(

مهندس 

یارمحمدی،مهندس 

 شیرازی نژاد

 %100 5 آماری

جهت انتشار و انعکاس  یواحد آموزش مجاز تیسا جادیا

 یکل میاخبار و آموزش مفاه

 %80 8 اجرایی مهندس یارمحمدی

تحول و نو  یبسته ها یکارگروه ها ینامه برا وهیش هیته

 یآور

 %100 1 پژوهشی دکتر دهناد

تعيين منابع 

مورد نياز بر 

اساس اولويت و 

براساس 

امكانات 

 دانشگاه

 %80 4 یازسنجین تمام اعضای کارگروه طهیح نیجلسات کارگروه در ا یبرگزار

جهت استفاده از امکانات دانشگاه  یانجام مکاتبات ادار

 و بنر( ونیزی)تلو

 %10 1 مذاکره دکتر دهناد

 %80 2 اجرایی  تیریدر دانشکده مد کینصب اتاق اکوست

 %100 5 اجرایی معاونت آموزشی جذب یک نیروی طرحی کارشناس در معاونت آموزشی



        

 

 

 

 95سالمعاونت آموزشی  گزارش عملکرد

 

40 

رشته  ييشناسا

 نيمقاطع نو -

در 

 يريادگينهيزم

و  يكيالكترون

 يآموزش ها

در سطح  يمجاز

 جهان

دوره های کوتاه مدت "اتمام رساندن طرحارائه، تصویب و به

و شناسایی  "و پودمانی برای دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 دوره های مرتبط با این حوزه

دکتر دکتر سلطانی ،

 یگدلیدهناد دکتر ب

 خصال نیدکتر آر

 ینعمت دکتر

 نژاد یرازیش مهندس

 %100 10 پژوهشی

 ييشناسا

دروس و رشته 

قابل ارائه  يها

 يبصورت مجاز

کوتاه مدت  یدوره ها" حاتمام رساندن طرو به بیارائه، تصو

 ییو شناسا "یمجاز یدانشگاه علوم پزشک یبرا یو پودمان

 حوزه نیمرتبط با ا یدوره ها

 دکتر دهناد دکتر

 نیدکتر آر یگدلیب

 خصال

 ینعمت دکتر

  یرازیش مهندس

 %100 10 پژوهشی

 %40 2 تشکیل جلسه تمام اعضای کارگروه طهیح نیجلسات کارگروه در ا یبرگزار

دکتر دهناد، مهندس  یمجاز ندگانیجلسات با نما یبرگزار

 یارمحمدی

 %40 2 تشکیل جلسه

برنامه  نيتدو

ارائه دروس و 

رشته ها 

 يبصورت مجاز

طراحی ساختار سازمانی آموزش  "ارائه طرح اچ اس آر

 و تصویب آن "مجازی

 %20 2 پژوهشی دکتر شعبانی نژاد
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از  يقسمت يابيبه منظور ارائه و ارز يمتداول آموزش يها كولوميدر برنامه ها و كور يساز تيظرف(: 4جدول شماره)

 : يليتكم التيبر رشته مقاطع تحص ديبا تاك يها به صورت مجاز كولوميبرنامه ها و كور

 

همكاران  فعاليت   عنوان محور

-مشاركت

 كننده

روش انجام 

كار)نيازسنجي، 

پژوهش، 

 مصاحبه 

وزن 

* 

درصد 

پيشرفت 

 كار

 نيتدو

و  كولوميكور

 3حداقل 

برنامه 

 يآموزش

تمام اعضای  طهیح نیدر ا جلسه(23)جلسات کارگروه یبرگزار

 کارگروه

 %100 1 تشکیل جلسه

در مقطع  یمجاز یپزشک یدوره آموزش یبرگزار

 ارشد یکارشناس

مرکز آموزش 

مجازی وگروه 

 آموزش پزشکی 

 %100 10 برگزاری دوره

 یجامع نگر مجاز یپرستار یدوره آموزش یبرگزار

 ارشد یدر مقطع کارشناس

مرکز آموزش 

مجازی و 

 دانشکده

 پرستاری

 %100 10 برگزاری دوره

 

 (5جدول شماره)

ها)كنفرانس، :سايرخروجي

 سمينار،چاپ كتب، نشريه و...(

تعداد فرآيندهاي 

نوآورانه /عنوان 

 فرايند

ها/ تعداد تفاهم نامه

 عناوين

اسامي افراد 

 هاهمكار در طرح

تعداد طرح هاي پژوهشي/عناوين 

 هاطرح

تعداد جلسات 

 برگزارشده

 جلسهتاريخ 

 كنفرانس يادگيري الكترونيكي 

كنفرانس طب سنتي غير 

 حضوري

محتواي الكترونيک با  23

 استاندارهاي موكس
 

کتابخانه مجازی 

 اولین بار در ایران

 

شیوه نامه دوره 

های آموزش 

مداوم غیر 

 حضوری

 
 

دانشگاه علوم پزشکی 

 (2مجازی)

دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

(1) 

دانشگاه مرکز شبیه سازی 

 (1بریتیش کلمبیا )

دکتر دکتر سلطانی 

 یگدلیدهناد دکتر ب

 خصال نیرآدکتر 

 یدکتر نعمت

مهندس شیرازی 

مهندس عربانی نژاد 

 فروزان عشوری

ارائه مدل و فرایند برگزاری  

دوره های کوتاه مدت و 

پودمانی آموزش پزشکی در 

دانشگاه علوم پزشکی 

 مجازی

 جلسه23 8

دکتر سلطانی دکتر 

 نعمتی دکتر دهناد 

 العابدینیدکتر زین

 مهندس کامکار

 و شیرازی نژاد

 طرح ارائه . 2

کتابخانه 

 یمجاز

ارائه طرح  .3 دکتر خاچیان
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شیوه نامه  دکتر عمرانی

برگزاری دوره 

های آموزش 

مداوم غیر 

 حضوری

 دکتر لنگری زاده

مهندس عربانی 

 نژآد

 خانم خانی

طرح ارائه  .4

شیوه نامه  

سازی مجازی

 دروس

ارائه الگو ملی  .5 دکتر پورنیک 

نظام اعتبار 

بخشی 

آموزش 

 مجازی

تدوین نظام  .6 آقای کشاورزی   

جامع توانمند 

انگیزشی -ساز

برای استقرار 

آموزش 

 مجازی

شیوه نامه  .7 دکتر عمرانی   

تهیه محتوای 

 الکترونیکی

  

 دکتر قنواتی   

مهندس شیرازی 

 نژاد

ارائه طرح  .8

شیوه نامه 

ژورنال کالب 

 الکترونیکی 
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 (Situation Analysisتحلیل وضعیت موجود ) -2

 ها و تهديدهاضعف هاها و فرصتقوت محورها

و حداقل  كولوميكور نيتدو

 يبرنامه آموزش 3

 نقاط قوت :

  حمایت و پشتیبانی معاونت آموزشی

 دانشگاه 

  استفاده از دانشجویان فن آوری

 اطالعات و انفورماتیک پزشکی 

 فرصت ها :

 آموزشی معاونت وپشتیبانی حمایت •

 بهداشت وزارت

  عضویت در کمیته دروس دانشگاه

 علوم پزشکی مجازی 

  عضویت در کمیته مشورتی دانشگاه

 علوم پزشکی مجازی 

 کمبود زیرساخت 

  عدم همکاری واحد فناوری

 اطالعات

 نداشتن فضای کافی 

  جهت استقرار مرکز

 آموزش مجازی

  عدم تمایل بخش بالین به

همکاری در حوزه آموزش 

 مجازی 

  کمبود متخصص تولید

 محتوا

  تدوین برنامه هایی که در

راستای منافع دانشگاه 

 های خاصی باشد
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 عملکرد مدیریت امور عمومی

 

 

 

 جناب آقای مهندس تاج فر

 

 

 

 
 

 

 
 

 ،پرسنلی و رفاهی حوزه معاونت آموزشی  برنامه ریزی و اجرای کلیه امور اداری، مالی 

  تامین بهینه و بهبود امکانات مورد نیاز واحدهای تابعه 

 برگزاری آزمونهایی که متولی آن وزارت متبوع میباشد 

 پیش بینی اعتبارات الزم و تنظیم بودجه ساالنه و تخصیص آن به مدیریت های تابعه 

 در حوزه معاونت آموزشی اماندهی امور مربوط به تشکیالت و نیروی انسانی و فضاهای فیزیکیس 

 اطالعات در ایجاد سامانه های الکترونیک و انجام امور مربوط به ارزشیابی  همکاری فعاالنه با واحد فناوری

 کارکنان 
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 از جمله اهم اقدامات انجام شده در سالجاري: 

  .بازدید از بیمارستانهای آموزشی و خرید وسایل پاویون آنها 

 برگزاری آزمونهای کشوری 

 

 نوبت تاريخ آزمون رديف

1  

 

 MHLEزبان 

26/1/95 

30/2/95 

24/4/95 

29/7/95 

18/9/95 

28/11/95 

 

 

 صبح

 نوبت صبح و عصر 4در 24/2/95و23 کارشناسی ارشد 2

 صبح 9/2/95 دستیاری 3

 صبح PhD 7/5/95دکتری  4

جایابی دندانپزشکی و داروسازی دانش  5

 آموختگان خارج از کشور

14/5/95 

16/10/95 

 نوبت صبح و عصر 2در

 
 پیگیری و راه اندازی سامانه توانمندسازی دانشجویان 

  راه اندازی سامانه هایlog book الکترونیکی 
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  آموزش مداوم واحد عملکرد 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاج فرمهندس جناب آقای 
 

 از مشموالن سراسر كشورمي باشدنفر  16570دانشگاه علوم پزشكي ايران با پوشش

 

 : برنامه رسيد كه شامل300عملكرد  آموزش مداوم به اجراي     1395كه در سال   

 

تعداد برنامه  عنوا ن برنامه ردیف

 برگزار شده

 45 برنامه آموزشی مدون 1

 23 سمینار 2

 115 کارگاه 3

 9 سمپوزیوم 4

 9 همایش و کنگره 5

 16 برنامه کوتاه مدت حرفه ای 6

 8 کنفرانس علمی ادواری 7

 75 کنفرانس علمی یک روزه 8
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 300 جمع کل

 
*** كارشناسي برنامه ها ، امور سامانه اي جهت آمادگي در كميته تخصيص امتياز، و صدور مجوز ، اطالع رساني ، 

كنندگان ، سخنرانان ، گردآوري مستندات الزم جهت آرشيو و ارسال به وزارت متبوع پيامک ، تاييد گواهي شركت 

 تمامي برنامه ها در اين دفتر صورت گرفته است .

 

 :صدور گواهي نهايي آموزش مداوم 

فقره گواهي    جهت 2744، در مجموع  6فقره گواهي گميته ماده 338فقره گواهي نهايي،    2406،     95طي سال  

 ل آموزش مداوم تنظيم و تحويل مراجعه كنندگان شده است .تكمي

 

 : تاييد دبير علمي 

دبير علمي رد 91دبير عملي از سوي اين دفتر مورد تاييدقرار گرفته و  239، جهت اجراي برنامه تعداد95طي سال 

 دبير علمي در حال بررسي مي باشد. 10گرديد و 

 

 سامانه كاربري : 

از مشموالن آموزش مداوم از طريق سامانه يكپارچه تحت پوشش اين دانشگاه نفر 2270بطوري تقريبي  95در سال 

 قرار گرفته اند

 ها كميته برگزاري: 

 :كميته ماده شش 

 با هدف كمک به مشموالن مواجه با كسر امتياز ، براي جبران آموزش هاي مداوم تشكيل مي گردد. 

 پرونده در هر جلسه بررسي گرديد 15تا  10تعداد 95جلسه تشكيل شده سال  36در طي
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 دبیرخانه استعدادهای درخشان

 
 

 عطاییسرکار خانم دکتر 
 

 

 

 

 

 

 برگزاری کارگاههای تخصصی ویژه استعدادهای درخشان -الف
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تعداد افراد  توضيحات

شركت 

 كننده)نفر(

 رديف عنوان كارگاه كارگاهتعداد  اهداف كارگاه

 آشنايي دانشجويان با چگونگي  23 

 پروپوزال نويسي

 يک دوره 
21/2/95 

 1 كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي

آشنايي دانشجويان با روش تحقيق  10 

 مقدماتي

 يک دوره 
28/2/95 

 2 كارگاه آموزشي روش تحقيق 

آشنايي دانشجويان با چگونگي مقاله  18 

 مقدماتينويسي 

 يک دوره 
11/3/95 

 3 كارگاه آموزشي مقاله نويسي

 آشنايي دانشجويان با 18 

   systematic Review 

 دو دوره 
5/3/95 
12/3/95 

 systematic Review 4كارگاه آموزشي 

آشنايي دانشجويان با ارزيابي فناوري  20 

 سالمت

 يک دوره 
19/4/95 

 5 ارزيابي فناوري سالمت

 يک دوره  دانشجويان با مطالعه مقاله علميآشنايي  18 
22/4/95 

 6 مطالعه مقاله علمي

 يک دوره آشنايي دانشجويان با زبان تخصصي 18 
27/4/95 

 7 زبان تخصصي 

 آشنايي دانشجويان  19 

 سياست هاي سالمت با  

 يک دوره 
2/5/95 

 8 سياست هاي سالمت

 آشنايي دانشجويان  18 

 منابع علميجستجو در  با چگونگي 

 يک دوره 
10/5/95 

 9 جستجو در منابع علمي

 آشنايي دانشجويان  18 

 اصالحات نظام سالمت  با  

 يک دوره 
 13/5/95 

 10 اصالحات نظام سالمت

 آشنايي دانشجويان با 20 

 انواع مقاالت علمي

 يک دوره
 17/5/95 

 11 انواع مقاالت علمي

 آشنايي دانشجويان با 15 

 بسته خدمتي چگونگي طراحي

 يک دوره 
20/5/95 

 12 طراحي بسته خدمتي

آشنايي دانشجويان با چگونگي گزارش  24 

 نويسي

 يک دوره 
25/5/95 

 13 گزارش نويسي

آشنايي دانشجويان با بررسي سئواالت  23 
CRP 

 يک دوره 
2/6/95 

 CRP 14بررسي سئواالت 

آشنايي دانشجويان با مباني آزمون  18   15 مباني آزمون آسكي يک دوره 
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 6/6/95 آسكي

آشنايي دانشجويان با مباني تفكر انتقادي  15 

 در علوم پايه

 يک دوره 
14/6/95 

 16 مباني تفكر انتقادي در علوم پايه

آشنايي دانشجويي با مباني آزمون هاي  18 

 سناريو

 يک روزه
7/6/95 

 17 مباني آزمون هاي سناريو

بررسي آشنايي دانشجويان با چگونگي  22 

 انواع مطالعات علمي

 دو روزه
15/6/95 
16/6/95 

 18 بررسي انواع مطالعات علمي

آشنايي دانشجويان با چگونگي بررسي  18 

 kfسئواالت 

 يک روزه
4/5/95 

 KF 19بررسي سئواالت 

 دو روزه آشنايي دانشجويان با چگونگي سخنراني  19 
28/4/95 
29/4/95 

 20 سخنراني علمي

دانشجويان با چگونگي مقاله آشنايي  24 

 نويسي

 دو روزه 
20/6/95 
21/6/95 

 21 مقاله نويسي

 دو روزه آشنايي دانشجويان با آفيس پيشرفته  20 
12/7/95 
13/7/95 

 22 آفيس پيشرفته

آشنايي دانشجويان با چگونگي جستجو  25 

 و بازيابي در پايگاه هاي اطالعاتي 

 يک روزه
26/7/95 

در پايگاه هاي جستجو و بازيابي 
 اطالعاتي

23 

آشنايي دانشجويان با روش تحقيق  20 

 مقدماتي 

 يک روزه
10/8/95 

 24 روش تحقيق مقدماتي

 يک روزه  Spssآشنايي دانشجويان با نرم افزار  23 
24/8/95 

spss 25 

آشنايي دانشجويان با چگونگي  20 

 مطالعات مرور سيستماتيک 

 يک روزه
2/11/95 

 26 مطالعات مرور سيستماتيکآشنايي با 

آشنايي دانشجويان با چگونگي  26 

 مطالعات كارآزمايي باليني 

 يک روزه
6/11/95 

 27 آشنايي با مطالعات كارآزمايي باليني

آشنايي دانشجويان با چگونگي استفاده  30 

 Spssاز نرم افزار  

 دو روزه
9/11/95 

13/11/95 

تحليل آماري با استفاده از نرم افزار 
Spss 

28 

آشنايي دانشجويان با مباني آينده  15 

 پژوهي 

 يک روزه 
10/11/95 

 29 آينده پژوهي

 دو روزه End Noteآشنايي دانشجويان با  25 
20/11/95 

End Note 30 
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شركت استعدادهاي درخشان و نخبگان در همايش هاي علمي داخل و خارج از كشور از طريق ستاد و  -ب

 دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

 نرم افزاري مورد نياز استعدادهاي درخشان دانشگاههاتهيه منابع علمي)كتب و نشريات ضروري( و  -ج
تعداد دانشجوي  تعداد  عنوان   رديف

 متقاضي
 توضيحات

طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر برای   1
فراخوان کارگاهها و دوره های آموزشی اعم 

 MDPHو   MD-Ph.Dاز 

 عدد پوستر 500
 عدد استند 10

دانشجویان استعداد 
 درخشان

 

طراحی و چاپ بروشور آموزشی استعدادهای  2
درخشان برای دانشجویان جدیدالورود 

 دانشگاه

دانشجویان استعداد  1000
 درخشان

 

تهیه کتاب برای کتابخانه استعدادهای  3
 درخشان دانشگاه

دانشجویان استعداد  عدد 2
 درخشان

 

روزه  3طراحی و چاپ پوستر برای کمپ  4
 زمستانی مهارتهای بالینی

دانشجویان استعداد  عدد 50
 درخشان

 

دانشجویان استعداد  عدد 25 تهیه کتاب مهارتهای آسکی 5
 درخشان

 

تهیه فایل کمک آموزشی به صورت دیسک  6
 فشرده برای آزمونهای جامع پیش کارورزی

دانشجویان استعداد  عدد 2170
 درخشان

 

تهیه کتابهای منابع آزمون نهمین المپیاد  7
 حیطه فلسفه پزشکیدانشجویی 

دانشجویان استعداد  عدد 45
 درخشان

 

تهیه کتابهای منابع آزمون نهمین المپیاد  8
 دانشجویی حیطه آموزش پزشکی

دانشجویان استعداد  عدد 20
 درخشان

 

11/12/95 

آشنايي دانشجويان با چگونگي  23 

 جستجوي مقاالت پزشكي 

 يک روزه
 27/11/95 

 31 آشنايي با جستجوي مقاالت پزشكي

آشنايي دانشجويان با اصول روش  26 

 تحقيق 

 يک روزه
4/12/95 

 32 روش تحقيق

آشنايي دانشجويان با نقش فعاليت  20 

 فيزيكي در كاهش افسردگي 

 يک روزه
16/10/95 

نقش فعاليت فيزيكي در كاهش 
 افسردگي

33 

 روزه  3 آشنايي دانشجويان با مهارتهاي باليني  60 
13/11/95 
 15/12/95الي 

 34 كمپ زمستانه مهارتهاي باليني
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موارد استعدادهاي درخشان در ستاد و  -مشاركت و حمايت از تربيت نيروي انساني در دوره هاي تكميلي -د

دانشگاهها) حمايت از پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتي، برگزاري همايش هاي علمي، دعوت از مدرسين 

 برجسته خارجي و ... (

 

هاي فوق برنامه مناسب براي استعدادهاي درخشان با  تدوين و برگزاري برنامه هاي آموزشي و كالس -ه

 توجه به توانايي و نيازهاي آموزشي آنها

تعداد دانشجوي  تعداد برنامه/ كالس عنوان برنامه آموزشي رديف

 شركت كننده

 توضيحات

  40 یک دوره مهارتهای نسخه نویسی 1

  40 یک دوره کالسهای آمادگی آزمون علوم پایه 2

 برگزاري جلسات كميسيون ويژه استعداد درخشان  -و

 عنوان مصوبات تعداد جلسات برگزار شده رديف

جلسه کمیته مشورتی  1

 دانشجویان

 دو جلسه

جلسه  کمیسیون ویژه  2

 استعدادهای درخشان

 یک جلسه
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ویژه  MPHبرگزاری دومین دوره   .1

 استعدادهای درخشان

  رر نفر MPH 9دوره تحصیلی 
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 آخرين آمار دانشجويان استعداد درخشان آن دانشگاه:
 

 

 تعداد)نفر( دانشكده

 27 بهداشت

 19 پرديس بين الملل دانشگاه

 39 پرستاري و مامائي

 385 پزشكي

 50 پيراپزشكي

 73 توانبخشي

 25 علوم رفتاري و سالمت روان

 17 فناوريهاي نوين پزشكي

 73 پزشكيمديريت و اطالع رساني 

 7 دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي 

 3 دانشكده مطالعات تاريخ پزشكي و طب اسالمي

 718 تعداد دانشجوي استعداد درخشان كه ثبت نهايي شده اند
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 دانشگاههیات ممیزه 

 

 

 

 

جلسه هيات مميزه دانشگاه پس از انتزاع(  سيزدهمينيازدهمين ، دوازدهمين و جلسه ) سه 1395در طول سال 

 برگزار گرديد. 

 3 تعداد جلسات برگزار شده هیات ممیزه

 16 )بالینی و علوم پایه( تعداد جلسات برگزارشده کمیته های تخصصی

 91 تعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته

 25 استادی تعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته از مرتبه دانشیاری به

 53 تعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته از مرتبه استادیاری به دانشیاری

 سید فاطمیسرکار خانم دکتر 
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 13 تعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته از مرتبه مربی به استادیاری

 12 بررسی احتساب سوابق آموزشی اعضای هیات علمی

 

 

 

 تقاضابه تفکیک مرتبه مورد  یافته ارتقاء علمی هیات اعضای تعداد

 مجموع
 سیزدهمین 

 هیات ممیزه

دوازدهمین   

 هیات ممیزه

یازدهمین        

 هیات ممیزه
 

 مرتبه استادیتعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته  به  5 13 7 25

 مرتبه دانشیاریتعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته به  15 25 13 53

 مرتبه استادیارییافته بهتعداد اعضای هیات علمی ارتقاء  6 4 3 13

 مجموع 26 42 23 91

 

 

 

 

 

 تفکیک دانشکده ها به  یافته ارتقاء علمی هیات اعضای تعداد

 مجموع
سیزدهمین 

 هیات ممیزه

دوازدهمین         

 هیات ممیزه

یازدهمین         

 هیات ممیزه
 دانشکده

 پزشکی 12 25 12 49

 پیراپزشکی - 2 1 3

 توانبخشی 2 7 1 10
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 پرستاری و مامایی 2 1 1 4

 بهداشت 2 - 2 4

 مدیریت و اطالع رسانی - - 3 3

1 
- 

- 1 
 سالمت و رفتاری علوم

 روان

 مرکز قلب شهید رجائی 5 7 2 14

 مراکز تحقیقات 2 - 1 3

 مجموع 26 42 23 91

 

 
 

 علمی هیات اعضای آموزشی سوابق احتساب بررسی

 مجموع
 سیزدهمین

 هیات ممیزه

         دوازدهمین

 هیات ممیزه

یازدهمین         

 هیات ممیزه
 دانشکده

 پزشکی 3 3 5 11

 پرستاری و مامایی - - 1 1

 مجموع 3 3 6 12

 

 
 

 جدول کلی  بر اساس دانشکده و  مرتبه مورد تقاضا

 دانشکده
 یازدهمین

 هیات ممیزه 

 دوازدهمین

 هیات ممیزه 

 سیزدهمین

 هیات ممیزه
 مجموع

 پزشکی

 17 3 11 3 استادی

 29 8 14 7 دانشیاری 49

 3 1 - 2 استادیاری
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 پیراپزشکی

 1 1 - - استادی

 1 - 1 - دانشیاری 3

 1 - 1 - استادیاری

 توانبخشی

 1 - 1 - استادی

 4 - 3 1 دانشیاری 10

 5 1 3 1 استادیاری

پرستاری و 

 مامایی

 - - - - استادی

 1 - 1 - دانشیاری 4

 3 1 - 2 استادیاری

 بهداشت

 2 1 - 1 استادی

 2 1 - 1 دانشیاری 4

 - - - - استادیاری

مدیریت و 

 اطالع رسانی

 1 1 - - استادی

 2 2 - - دانشیاری 3

 - - - - استادیاری

 و رفتاری علوم

 روان سالمت

 - - - - استادی

 1 - - 1 دانشیاری 1

 - - - - استادیاری

قلب شهید مرکز 

 رجائی

 2 - 1 1 استادی

 12 2 6 4 دانشیاری 14

 - - - - استادیاری

 مراکز تحقیقاتی

 1 1 - - استادی

 1 - - 1 دانشیاری 3

 1 - - 1 استادیاری

 مجموع

 25 7 13 5 استادی

 53 13 25 15 دانشیاری 91

 13 3 4 6 استادیاری
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 یکیمرکز آموزش الکترون

 

 

 دهنادسرکار خانم دکتر 
 

 

 

 

 

 

 

 :29/12/95تا  15/01/95از 

 برگزاری کارگاه های آشنایی با آموزش مجازی و سامانه یادگیری الکترونیکی 

 برگزاری کارگاه های تولید محتوا 

  شروع کارگاه های تولید محتوا، آشنایی با آموزش مجازی و سامانه یادگیری الکترونیکی در بیمارستان

 های آموزشی

 برگزاری جلسات نمایندگان آموزش مجازی دانشکده ها 

 برگزاری جلسات بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی 

 )دعوت از متخصصین حوزه مجازی)دکتر آیین محمدی، دکتر ریتا مجتهد زاده و دکتر مجید نعمتی 

 ادامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مجازی 

 ودمانیاتمام طرح دوره های کوتاه مدت و پ 

 طرح کتابخانه مجازی 

  آزمون هایTOEFL  وGRE 

 برگزاری دوره ی دوم رشته آموزش پزشکی مجازی 

 تجهیز اتاق اکوستیک 



        

 

 

 

 95سالمعاونت آموزشی  گزارش عملکرد

 

59 

 تولید محتوای الکترونیکی 

 تاسیس رشته پرستاری جامعه نگر 

 برگزاری کنفرانس طب سنتی به صورت آنالین 

 )برگزاری ژورنال کالب مجازی) با آمریکا 

 ی مرتبط با آموزش مجازیتهیه شیوه نامه ها 

 فرآیند برگزاری دوره های کوتاه مدت و پودمانی 

 فرآیند برگزاری ژورنال کالب الکترونیکی 

 فرآیند تولید محتوای الکترونیکی 

 فرآیند برگزاری دوره های آموزش مداوم مجازی 

 

 

 

 

 


