
1 

 

 
 دااگشنه علوم  زپشکی و خدمات ردمانی اریان

 31/6/96لغایت  1/1/96از اترخی  معاونت آموزشی دااگشنه
 

 
 واحد ژپوهش رد آموزش

   HSRتشکیل کمیته  -

 صدور ابالغ گروه کمیته پژوهش در آموزش -

ها توسط اعضای  اولویتهای پژوهش در آموزش و درخواست ارسال طرحاطالع رسانی در خصوص تعیین  -

 هیئت علمی

 بررسی طرحهای ارسالی به واحد جهت داوری و تصویب طرحها جهت ارسال به واحد نصر وزارت متبوع -

 تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی در خصوص بستر سازی و مشارکت در فعالیتهای پژوهش در آموزش -

ئت علمی در خصوص شرکت در کنگره ها و همایشها )شرکت اعضا ی هیئت علمی و آگاه سازی اعضای هی -

 AMEE 2017دانشجویان در کنگره 

 مشاوره در خصوص ساب میت مقاالت کنگره به اعضای هیئت علمی -

 آموزش پاسخگوواحد 
علوو   تکمیل نهایی تدوین پروپوزال تبیین شاخصها و ارزیابی وضعیت موجود پاسخگویی آموزشی دانشگاه  -

   (CIPP)پزشکی ایران بر اساس الگوی نظری

تبیین شاخصها و ارزیابی وضعیت موجود پاسخگویی آموزشی دانشگاه علو  پزشکی ایوران  "ثبت پروپوزال  -

           در سامانه پژوهشیار به عنووان طورح پژوهشوی سیسوتمهای بهداشوتی       "(CIPP)بر اساس الگوی نظری

 (HSR ) 

  23/2/96تایید پروپوزال در کمیته تحقیقات آموزش پزشکی مورخ  -

سعه آموزشواحداهی مرکز مطالعات و تو  گزارش عملکرد  
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تبیین شاخصها و ارزیابی وضعیت موجود پاسخگویی آموزشی دانشگاه علو  پزشکی ایوران  "ثبت پروپوزال  -

 در سامانه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی وزارت بهداشت  "(CIPP)بر اساس الگوی نظری

 18/4/96بالندگی جهت برگزاری کارگاه آموزش پاسخگو در تاریخ  هماهنگی با واحد رشد و -

نظر سنجی از اساتید پاسخگو در خصوص شاخصها و استاندارد های پاسخگویی جهت تودوین نهوایی ابوزار     -

 ارزیابی وضعیت موجود پاسخگویی در آموزش پزشکی

 3/3/96تدوین محتوای کارگاه در مورخ  یبرا یهماهنگتشکیل جلسه در خصوص  -

مورخ  پاسخگو آموزش کارگاه نیاول یاجرا و یمحتوا نیتدو یبرا یهماهنگادامه  تشکیل جلسه در خصوص -

23/3/96 

مکاتبه با داننشکده های تابعه در خصوص معرفی نمایندگان و اعضای کمیته آموزش پاسخگو جهت شورکت   -

 در کارگاه  

 18/4/96برگزاری گارگاه آموزش پاسخگو مورخ  -

نمایندگان آموزش پاسخگو مبنی بر بازنگری و مستندسازی فعالیتهای پاسخگویی حودالل در یو    ابالغ به  -

 گروه آموزشی دانشکده تابعه

ارائه پیشنهادات جهت بازنگری محورها و شاخصها ی بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور در پاسخ به نظر  -

 خواهی وزارت متبوع 

 واحد ارزشیابی
 96اه برگزار شده در مرکز مطالعات در شش ماهه اول کارگ 25ارزشیابی تعداد   -

سیستم سما در ابتدای هر نیم سال تحصیلی از واحد سوما  دانشوگاهت تکریور بوه تعوداد        back upاخذ   -

 به دانشکده ها جهت نصب در نر  افزار آیتم آنالیز یگانه  back upدانشکده هات ارسال

ظور هماهنگی با شرکت یگانه در خصوص آماده سوازی سیسوتم   مکاتبه با دفاتر توسعه ی دانشکده ها به من -

 جهت آنالیز امتحانات

 پیگیری و رفع ابها  سواالت دانشکده ها توسط واحد ارزشیابی مرکز مطالعات    -

آیتم آنالیز امتحانات توسط دانشکده ها و ارسال نتایج بازخورد به اساتید به دانشگاه تا ابتدا ی ماه اول نویم   -

 ظارت برحسن اجرای آن توسط واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش   سال بعد و ن

شورکت یگانوه جهوت     مکاتبات و پیگیری تمدید لرارداد پشتیبانی نر  افزار تحلیل آزمون در دانشکده ها -

 96سال 

مکاتبه با دانشکده ها جهت انجا  فرایند ارزشیابی با سیستم ماد و نظارت بر حسون اجورای ارزشویابی بوا      -

 سیستم ماد  
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هماهنگی با مهندس زینالی)مسئول فن اوری اطالعات معاونت اموزشی(ت مهندس جموالی )کارشوناس فون     -

درخصوص رفع موانع ارزشیابی  اوری اطالعات(ت و الای مهندس شجاعی )واحد فناوری کرمان ارزشیابی ماد(

 اساتید درسیستم ماد توسط دانشجویان  

پیگیری جهت راه اندازی سایر آیتم های سیستم ارزشیابی ماد )خود ارزشویابیت ارزشویابی مودیر گوروه از      -

 استاد و ارزشیابی همکار از استاد  

اد )خود ارزشویابیت ارزشویابی   تدوین فر  ارزیابی راه اندازی  ارزشیابی سایر آیتم های سیستم ارزشیابی م -

 مدیر گروه از استاد و ارزشیابی همکار از استاد

لراردادن فر  های ارزشیابی )خود ارزشیابیت ارزشیابی مدیر گروه از استاد و ارزشیابی همکوار از اسوتاد(در    -

 سیستم ماد  

 ماد   تهیه لیست مدیر گروههای تما  دانشکده های تابعه و ارسال جهت بارگزاری در سیستم -

 ارسال پوستر انگیزشی جهت تشویق دانشجویان به ارزشیابی اساتید    -

بازنگری و بارگزاری فرمهای جدید دانشوکده طوب سونتی و فرمهوای بوالینی و آزمایشوگاهی دانشوکده         -

 پیراپزشکی  

 ساماندهی گروههای آموزشی دانشکده طب سنتی در سیستم ماد   -

 بررسی و پیگیری نوالص سامانه ماد و تشکیل جلسه با مهندس شجاعی   -

 واحد مرکز آزمون
تدوین گزارشی از نتایج جستجوی منابع در زمینه اهداف مرکز آزمون  توسط خانم طهرانی تهیه پیش نویس  -

 اولیه مقدمهت اهداف کلی و اهداف اختصاصی مرکز آزمون

 مقدموهت : شوامل  اولیه نویس معروفی و بررسی و ویرایش پیش با آلای دکتر 23/3/96تشکیل جلسه مورخ  -

ت نقشوه راهت  WFMEآزمون با توجه به استاندارد های  مرکز اندازی راه طرح اختصاصی اهداف و کلی هدف

 اسناد باالدستی و سایر منابع بررسی شدهت تدوین و نگارش گردید.

  EDCو  EDOبا حضور مدیران 14/4/96تشکیل جلسه توجیهی مرکز آزمون در معاونت آموزشی مورخ  -

 بررسی متون جهت تدوین آیین نامه مرکز آزمون و تهیه پیش نویس   -

  2/5/96تشکیل جلسه تدوین آیین نامه مرکز آزمون مورخ  -

 تدوین آیین نامه مرکز آزمون -

 ارائه آیین نامه مرکز آزمون توسط دکتر معروفی به معاونت آموزشی -

 آزمون جهت طرح در شورای آموزشی معاونت آموزشی لرار گرفتن آیین نامه مرکز -

 برگزاری کارگاههای اموزشی توسط مدیر واحد ارزشیابی     -
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 جشنواره اهی آموزشیواحد 
 جشنواره آموزشی شهید مطهری : -

فراخوان دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری جهت ارسال فعالیتهای نوآورانه اعضای هیئت علموی بور    -

 نه :اساس حیطه های  ششگا

 تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی -

 یاددهی و یادگیری -

 ارزشیابی آموزشی )دانشجوت هیئت علمی و برنامه ( -

 مدیریت و رهبری آموزشی -

 یادگیری الکترونیکی -

 طراحی و تولید محصوالت آموزشی -

  مطهری جشنواره داوری جهت ارزشیابی فر  طراحی و تدوین -

 ها دانشکده به ارزشیابی نحوه و نگارش راهنمای ارسال -

  مطهری جشنواره های فرایند آوری جمع -

  مطهری جشنواره های فرایند اولیه داوری فرایند انجا  و داوران انتخاب -

  مطهری جشنواره نهایی داوری -

ارسال دعوتنامه جهت حضور فعال به کلیه افراد در دانشکده هات مدیران گروههات اعضوای هیئوت علموی و      -

هیئت رئیسه های دانشکده هات دانشگاه و مراکز اموزشی و درمانی در همایش آموزش پزشوکی و جشونواره   

 شهید مطهری 

 آموزش  همکاری در همایش آموزش پزشکی و تشکیل غرفه مرکز مطالعات و توسعه  -

 مکاتبات با برگزیدگان جشنواره مطهری -

 جشنواره آموزشی وثوق: -

 تابعه های دانشکده به آموزش عرصه اساتید در برترین انتخاب و معرفی جهت فراخوان ارسال -

   آموزش عرصه در کاندید برترین تابعه به عنوان های دانشکده منتخبین از آوری جمع -

 آموزش عرصه ی نهایی در ها برترین انتخاب و نهایی داوری برگزاری -

 انجا  مکاتبات و دعوت منتخبین و روئسا و مدیران جهت شرکت در جشنواره موثوق -

 صدور گواهی ) تقدیر نامه( -

 پیگیری خرید لوح تقدیرت کارت هدیه و تندیس برگزیدگان جشنواره   -

 اهدای کارت هدیه منتخبین   -
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 برگزاری جشنواره  -

 اساتید برتر در عرصه آموزش تشویق و تقدیر از ایشان در جشنواره وثوق  نفر از 27اعال  نتایج داوری به  -

 :گرد همایی  ها -

 7-9برنامه ریزی و پرپایی غرفه آموزشوی و شورکت در هفودهمین هموایش کشووری آمووزش پزشوکی)        -

 ( 96اردیبهشت ماه 

 EDC , EDOهمکاری در آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری آموزش پزشکی در کار آموزی  -

 واحد توانمندسازی )رشد و بالندگی(
 نیاز سنجی از کلیه دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی  -

 کارگاه بر اساس نیاز سنجی 26برگزاری کارگاههای آموزشی به تعداد  -

 برلراری ارتباط و برگزاری کارگاه مشترک با دانشگاه علو  پزشکی کرمان   -

 برگزاری کارگاه در مرکز للب شهید رجایی  -

 کارگاه به واحد ارزشیابی 25کم  به ارزشیابی  -

 واحد هماهنگی دافرت توسعه
 برگزاری جلسات دوره ای با دفاتر توسعه دانشکده ها ومراکز آموزشی درمانی -

 اخذ مستندات و گزارشها از دفاتر توسعه دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی -

 طرح راد با معاونت آموزشیمشارکت در  -

 96مشارکت در رتبه بندی دفاتر توسعه و مراکز آموزشی درمانی در اردیبهشت ماه  -

 برتر EDOانتخاب دانشکده پرستاری و مامایی بعنوان  -

 

 واحد ربانهم رزیی آموزشی
 ارسال بازنگری برنامه کارشناسی ارشد سالمت جامعه کشوری دانشکده پرستاری و مامایی -

 حتوای آموزشی و ارسال آن به واحد انتشارات جهت چاپ و تکریرتدوین م -

 تدوین برنامه مدیریت اورژانست مدیریت آزمایشگاه و رهبری بالینی و ارسال به وزارت متبوع -

 تشکیل تیم بازی سازی در آموزش -

 تصویب و ابالغ آینده پژوهی سالمت -

 صر(ارسال ی  پروژه طرح تحقیقاتی و تصویب در کمیته راهبردی)ن -
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 مشارکت در بازنگری برنامه کارشناسی ارشد بهداشت محیط -

"تبیین تجارب دانشجویان پزشکی عمومی از برنامه درسی پنهان: یک مطالعه طراحی پروپوزال پژوهشی  -

 فنومنولوژی

 راه اندازی دوره های مشترک با مراکز آموزشی خارج از کشور شامل: -

WFME/FAMER  با موسسهJames Lind Institute 

 تشکیل کمیته برنامه ریزی درسی )با حضور نمایندگان همه دانشکده ها( -

 واحد رهبری آموزشی
 نیاز سنجی از مدیران آموزشی -

 برگزاری کارگاه تدوین برنامه عملیاتی -

 آشنایی مدیران با شرح وظایفت صالحیتهای الز  و آیین نامه ها )درج در ابالغ آنها( -

 استانداردهات اماده شده و ارسال به واحد انتشاراتمقایسه وضعیت موجود با  -

 

 واحد رساهن و ااشتنرات
 چاپ و انتشار کتاب معرفی مرکز مطالعات -

 چاپ نشریه بهار و تابستان -

 ت فیلمت ماژول رهبری آموزشی در دست چاپbookletتدوین  -

 واحد رتبه بندی )راد(
 حضور در جلسه رتبه بندی دانشکده ها -

 ماهه اول 6شکده ها در کنترل مستندات دان -

 دانشکده 3ارائه بازخورد به دانشکده ها توسط بازدید و مراجعه حضوری به  -

 دفاتر توسعه و واحدهای مرکز مطالعات 1395کنترل مستندات سال  -

 تدوین فرمهای رتبه بندی طرح راد -

 واحد اعتبار بخشی
 تدوین گزارش اعتبار بخشی بیمارستانهای کل کشور -
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د رشته اهی داری هب تفکیک مقطع :  تعدا
 رشته 15 کارشناسی پیوسته
 رشته 6 کارشناسی ناپیوسته
 - دکتری عمومی پزشکی

 - دکتری عمومی دارو سازی

 رشته  MPH 61کارشناسی ارشد و
 رشته Ph.D 40دکتری تخصصی 
  پژوهشیدکتری تخصصی 

 رشته 27 دکتری تخصصی بالینی
 رشته 19 دکتری فوق تخصصی

 رشته 32 فلوشیپ
 - دستیار پژوهشگر

 
د   هب تفکیک مقطع دانشجویان اریانی تعدا

 
 کارشناسی کاردانی دانشكده

 ناپیوسته

 

 کارشناسی

 پیوسته

 

کارشناسی 

 ارشد/

 MPHمجازی/

 

دکترای 

 عمومی

 دکترای

Ph.D 

 

فوق  تخصصی

 تخصص

 مجموع فلوشیب

 3776 136 123 1356 160 1775 226       1پزشکی 

 66     2 8 36 20       2پزشکی 

 64           64       3پزشکی 

پرستاری 

  1ومامایی 

    712 342   27       1081 

پرستاری 

 2ومامایی 

    24 34   4       62 

الت تکمیلیواحداهی مدرییت امور آموزشی و تحصی   عملکردگزارش   
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پرستاری 

 3ومامایی 

      33           33 

 338       64   243   31   1بهداشت 

 19       4   15       2بهداشت 

 721       99   167 455     1توانبخشی 

 29       4   12 13     2توانبخشی 

 370       139   161 70     1مدیریت 

 28       13   15       2مدیریت 

 787       18   77 523 169   1پیراپزشکی 

 17           14 3     2پیراپزشکی 

علو  رفتاری 

1 

      54   38       92 

علو  رفتاری 

2 

      6   5       11 

 49       31   18       1طب سنتی 

 1       1           2طب سنتی 

فناوریهای 

 1نوین 

      23   46       69 

فناوریهای 

 2نوین 

      1   4       5 

پردیس بین 

 2الملل 

41   68 83 573 48     1 814 

مراکز 

 1تحقیقاتی 

          45       45 

 7328 136 123 1356 667 1775 1311 1760 200 0 1مجموع 

 1052 1 0 2 91 609 200 108 0 41 2مجموع 

 97 0 0 0 0 0 97 0 0 0 3مجموع 

 8477 137 123 1358 758 2384 1608 1868 200 41 مجموع کل

 
د   هب تفکیک مقطع دانشجویان غیر  اریانی تعدا

 کارشناسی کاردانی

 ناپیوسته

 

 کارشناسی

 پیوسته

 

کارشناسی 

 ارشد

دکترای 

 عمومی

 دکترای

Ph.D 

 

فوق  تخصصی

 تخصص

 مجموع فلوشیب

41 - 8 15 188 1 5 _ 1 259 
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زی رشته  و گروه موافقت با راه اندا
 شناسی مواد غذائی کارشناسی ارشد میکروب دوره مجوز راه اندازی اخذ  -

 اخذ مجوز راه اندازی دوره  کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری -

 ایجاد گروه مستقل قلب و عروق دانشکده پزشکی و تائید شورای دانشگاه اخذ مجوز -

 تمدید مجوز رشته
 تمدید مجوز دوره کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس و پرستاری توانبخشی -

زی رشته رد مقاطع تحصیالردخواست   ت تکمیلیراه اندا
 درخواست راه اندازی دوره کارشناسی ارشد رشته سالمت و رسانه برای دانشکده مدیریت -

 درخواست مجوز دوره کارشناسی ارشد رشته سالمت و رسانه -

 درخواست مجوز دوره کارشناسی ارشد رشته سایبرنتی  پزشکی -

 ه سم شناسی محیطدرخواست مجوز دوره کارشناسی ارشد رشت -

 درخواست مجوز دوره کارشناسی ارشد رشته پدافند غیرعامل -

 درخواست مجوز دوره کارشناسی ارشد رشته رفاه اجتماعی -

 مدیریت بیمارستانی MBAدرخواست مجوز دوره  -

 رشته داروسازی سنتی Ph.Dدرخواست مجوز دوره دکتری تخصصی  -

 رشته مهندسی بهداشت حرفه ای Ph.Dدرخواست مجوز دوره دکتری تخصصی  -

 رشته علو  و فناوری تصویربرداری Ph.Dدرخواست مجوز دوره دکتری تخصصی  -

 رشته بهداشت عمومی Ph.Dدرخواست مجوز دوره دکتری تخصصی  -

 رشته سالمندشناسی Ph.Dدرخواست مجوز دوره دکتری تخصصی  -

 رشته نانوفناوری پزشکی Ph.Dدرخواست مجوز دوره دکتری تخصصی  -

 و ستون فقرات درخواست راه اندازی دوره فلو شیپ طب توانبخشی ضایعات نخاعی -

 پذریش دانشجو رد مقاطع مختلف تحصیلی
 96-97نفر دستیار تخصص در سال تحصیلی  306پذیرش  -

 96-97نفر دستیار  فوق تخصصی در سال تحصیلی  34پذیرش  -

 96-97نفر دستیار فلوشیپ در سال تحصیلی  60پذیرش  -
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 96-97در سال تحصیلی  PhDنفر دانشجوی دکتری تخصصی  150پذیرش  -

 96-97نفر دانشجوی کارشناسی ارشد در سال تحصیلی  450پذیرش  -

 96-97در سال تحصیلی   آموزش جامعه نگر  در نظا  سالمتنفر دانشجوی کارشناسی ارشد  30پذیرش  -

 96-97نفر دانشجوی رشته پزشکی در سال تحصیلی   200پذیرش  -

 96-97نفر دانشجوی دوره کارشناسی در سال تحصیلی   420پذیرش  -

 96-97نفر دانشجوی دوره کارشناسی ناپیوسته در سال تحصیلی   100پذیرش  -

 96-97در سال تحصیلی   MPHنفر دانشجوی  30پذیرش  -

 )ویژه دانشجویان استعداد درخشان(96-97در سال تحصیلی   MD-MPHنفر دانشجوی دوره  13پذیرش  -

نفر دانشجوی دوره مجازی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اسوتعداد درخشوان در سوال      3پذیرش  -

 96-97تحصیلی 

 96-97برای اولین بار در کشور در سال تحصیلی   MD-PhDنفر دانشجوی  1پذیرش  -

 تقالینفر ان 30نفر مهمان و  114پذیرش دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال در سامانه و پذیرش تعداد  -

 موارد متفرهق
 پیشنهاد سرفصل بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد بهداشت محیط به وزارت متبوع -

موافقت هیات رئیسه دانشگاه با شیوه نامه اخذ شهریه جهت انجا  اموور پایوان ناموه دانشوجویان مقواطع       -

 تحصیالت تکمیلی سایر دانشگاهها)غیر از مهمانی(

فت شهریه از دانشجویانی که در عد  دفاع از پایان نامه اختیاری نداشته و موافقت هیات رئیسه با عد  دریا -

 بر اساس رای کمیسیون موارد خاص به دلیل اعطا فرصت تحصیلی اضافی ملز  به پرداخت شهریه هستند

 رشته های غیر دایر در واحدهای تابعه جهت انجا  کاراموزی   تهیه و تنظیم فرایند پذیرش دانشجوی سایر -

 پیگیری امور مربوط به تاسیس دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل -

  تائید خروج از کشور دانشجویان در سامانه نظا  وظیفه   -

 جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص 1و جلسه شورای آموزشی  8برگزاری  -

در یلوی  اداره تحصویالت تکم  و  ایجاد پست الکترونی  برای مدیریت امور آموزشی و تحصویالت تکمیلوی   -

   راستای طرح تکریم ارباب رجوع و ایجاد ارتباط مستقیم با دانشجو

 قت شورای آموزشی با ایجاد مرکز آموزش های زبان در پردیس بین المللمواف -

 بهداشتی درمانی -موافقت شورای آموزشی با تبدیل تعدادی از مراکز بهداشتی درمانی به مراکز آموزشی -

نفر بوه   48واحدهای تابعه دانشگاه به دانشگاه علو  پزشکی البرز و  115اورژانس  ننفر از کارکنا 48معرفی  -

 دانشکده علو  پزشکی ساوه جهت شرکت در آزمون
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 پیگیری امور مربوط به راه اندازی دانشکده داروسازی در پردیس بین الملل -

 دانشجویان شاهد و ایرارگر 96امور مربوط به برگزاری کالسهای تر  تابستانی  -

 (mmi) 96-97در سال تحصیلی  Ph.Dبرگزاری دومین دوره آزمون شفاهی دکتری تخصصی  -

 نفر 372برگزاری سه دوره توانمند سازی دانشجویان تحصیالت تکمیلی  -

 جلسه  4تشکیل کمیته مرکزی استاد مشاور و برگزاری  -

 برگ دانشنامه 342آماده سازی  -

 پکیج دانشنامه و ریز نمرات 382ارسال  -

 پکیج ریزنمرات 168الدامات الز  جهت آماده سازی  -

 اصالح کد دروس و اساتید -

 اختصاص کد استاد در سامانه سما -

 ین دانشجویان جدید در سامانه سماایجاد دیتا دانش آموختگان فالد سابقه  و همچن -

  ftpاصالح و تکمیل اطالعات درخواستی از طریق وزارت بهداشت و ارسال ب  آپ جدید از طریق  -

اختصاص نا  کاربری و کلمه عبور جهت اعضا هیات علمی جدید و همچنین اصالح ویرایش گوروه مودیران     -

بخش ها و  روسای بخش و اعضا  هیات علمی  طبق اعال  دانشکده ها در سامانه عملکرد آکادمی   ها گروه

 دانشگاه) سعاد(

وهماهنگی جهت  آغاز این پروژه در دانشوکده  اتما  پروژه اسکن در دانشکده پیرا پزشکی انجا  مکاتبات   -

 علو  رفتاری و سالمت روان 

 پیگیری جهت ارسال  تصاویر اسکن شده دانشکده پیرا پزشکی به سامانه بایگانی تصویری و انجا  آن -

 1396انجا  امور مربوط به لراردادهای سال  -

 ایی آنها جهت انجا  امور مربوطهپاسخگویی به ارباب رجوع های سامانه مجازی دانش آموختگان و راهنم -

ایجاد دیتا جهت دانش آموختگان فالد دیتا در بایگانی تصویری و دانشوجویان جدیود و اعموال ترییورات       -

 گزارش شده در سامانه فوق 

افزودن کلیه تصاویر مربوط به درخواستهای به انتها رسیده در سامانه مجازی دانش آموختگان بوه بایگوانی    -

 دن متا دیتا در صورت نیاز آبدیت متا دیتا در بایگانی تصویری.تصویری و چ  کر

 انجا  کلیه امور مربوط به سامانه ارزشیابی دانشجو از استاد ) ماد(  -

 .دانشگاه  جهت انجا  هماهنگی های الز  با حوزه فناوری اطالعات دانشگاه  ICTشرکت در جلسات   -
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ف
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شاخص های 

رتبه بندی 

 آموزشی

واحد سنجش  عنوان شاخص موضوع فعالیت زیر شاخص

 عملکرد

 عملکرد

 –مدیریت  1

 هاسیستم

 %100 درصد درصد امور انجام شده ارائه گزارش ماهیانه گزارش عملکرد

درخشان دانشگاه تکمیل اطالعات دانشجویان استعداد  فناوری اطالعات واحدهای تابعه 2

 افزار سماءدر بانک اطالعاتی استعداد درخشان نرم

 718 تعداد تعداد درخواستها

 %100 درصد درصد امور انجام شده بروز رسانی سایت استعدادهای درخشان سایت وب واحدهای تابعه 3

های قبولی دوره آموزش دانشجو 4

 باالتر

کارشناسی معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع 

نامه استعداد جهت ورود به مقطع باالتر مطابق با آیین

 درخشان

 32 تعداد تعداد دانشجو

های قبولی دوره آموزش دانشجو 5

 باالتر

بررسی درخواست و معرفی دانشجویان واجدشرایط 

استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد جهت ورود به 

 درخشاننامه استعداد مقطع باالتر مطابق با آیین

 23 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  6

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

نام ها جهت ثبتنام از دانشجویان دانشکدهفراخوان ثبت

 در نهمین المپیاد علمی )درون دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  7

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

برای دانشجویان جهت های آموزشی برگزاری کالس

آمادگی شرکت در نهمین المپیاد علمی )درون 

 دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  8

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

برگزاری آزمون درون دانشگاهی برای دانشجویان جهت 

آمادگی شرکت در نهمین المپیاد علمی )درون 

 دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  9

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

معرفی منتخبین در نهمین المپیاد علمی )درون 

 دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  10

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

انجام مکاتبات مربوطه به نهمین المپیاد علمی و برگزاری 

 کالسهای ویژه برای منتخبین

 %100 درصد امور انجام شده درصد

معیارهای  11

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

برگزاری آزمون  نهمین المپیاد علمی در مرحله گروهی و 

 اعالم نتایج

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 

 

معیارهای  12

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر برای فراخوان 

و آزمون درون دانشگاهی نهمین المپیاد  کارگاهها

 دانشجویی

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  13

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

معرفی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه به بنیاد 

ملی نخبگان جهت دریافت تسهیالت مادی پیرو نامه 

 ارسالی ایشان

 13 تعداد تعداد دانشجو

داهی ردخشان    دااگشنه گزارش عملکرد دبیرخاهن استعدا
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معیارهای  14

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

عقد قرارداد با دانشجویان مشمول جوایز 

 یارییاری و فنآموزشیاری،پژوهش

 18 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  15

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

یاری پیگیری فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فن

 دانشجویان در طور سال تحصیلی

 18 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  16

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

رسیدگی به درخواست دانشجویان منتخب از سوی بنیاد 

 ملی نخبگان براساس راهنمای راجا

 15 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  17

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 25 تعداد تعداد دانشجو ارسال گواهی کار دانشجویان راتبه به بنیاد ملی نخبگان

فعالیتهای ویژه  آموزش دانشجو 18

 دانشگاهی

معرفی دانشجویان واجد شرایط به معاونت دانشجویی 

جهت دریافت تسهیالت رفاهی )خوابگاه، و امور 

 رفاهی ....(

 20 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  19

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

مشاوره به دانشجویان استعداد درخشان در خصوص 

 ها و تسهیالت اداره استعداد درخشاننامهآیین

 100 درصد افراد مراجعه کننده

معیارهای  20

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه مرور سیستماتیک

معیارهای  21

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

نهمین  10کارگاه انگیزش دریادگیری )ویژه قطب 

 دانشجویی(المپیاد 

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

معیارهای  22

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه پروپوزال نویسی

معیارهای  23

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه SPSS کارگاه

 

معیارهای  24

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه Multimedia Builderآشنایی با نرم افزار 

 

 

معیارهای  25

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه Captivateآشنایی با نرم افزار 

معیارهای  26

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه پروپوزال نویسی

معیارهای  27

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 3 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه آمار زیستی

معیارهای  28

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 2 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه تولید محتوا

معیارهای  29

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه همایش بزرگ آینده تحصیلی، آینده شغلی

معیارهای  30

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 2 تعداد دوره برگزاری کارگاه مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی

معیارهای  31

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه چمدان رهبری

معیارهای  32

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه مدرسه تابستانی سرطان و سلول های بنیادی
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کمیته دانشجوئی  واحدهای تابعه 33

استعدادهای 

 درخشان

تشکیل و فعالیت کمیته دانشجوئی پزشکی عمومی 

 استعدادهای درخشان در امور آموزشی

 5 تعداد تعداد جلسات

کمیته دانشجوئی  واحدهای تابعه 34

 استعدادهای

 درخشان

تشکیل و فعالیت کمیته دانشجوئی تحصیالت تکمیلی 

 استعدادهای درخشان در امور آموزشی

 1 تعداد تعداد جلسات

معیارهای  35

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

معرفی منتخبین در نهمین المپیاد علمی )مرحله آزمون 

 انفرادی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  36

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

اعالم نتایج در نهمین المپیاد علمی )مرحله آزمون 

 گروهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  37

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر برای فراخوان 

تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد آموزش 

 مجازی

 %100 درصد شده درصد امور انجام

معیارهای  38

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

فرخوان برگزاری آزمون مصاحبه تحصیل همزمان در 

 دوره کارشناسی ارشد آموزش مجازی

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  39

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

برگزاری آزمون مصاحبه تحصیل همزمان در دوره 

 ارشد آموزش مجازیکارشناسی 

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  40

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

اعالم نتایج آزمون مصاحبه تحصیل همزمان در دوره 

 کارشناسی ارشد آموزش مجازی

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  41

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر برای فراخوان 

 MD-MPHتحصیل همزمان در دوره 

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  42

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

فرخوان برگزاری آزمون مصاحبه تحصیل همزمان در 

 MD-MPHدوره 

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  43

 خاص

ویژه  فعالیتهای

 دانشگاهی

-MDبرگزاری آزمون مصاحبه تحصیل همزمان در دوره 

MPH 

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 

 

معیارهای  44

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

اعالم نتایج آزمون مصاحبه تحصیل همزمان در دوره 
MD-MPH 

 %100 درصد درصد امور انجام شده

کارگروهای  واحدهای تابعه 45

 دانشجوئی

 %100 درصد درصد امور انجام شده تشکیل کارگروههای دانشجوئی

 

 

 

 

برگزاری جلسات در خصوص تهیه دستورالعمل اجرایی حق تما  ولت جررافیایی و حوق التودریس اعضوای     -

هیات علمی و بازنویسی دستور العمل نامبرده و مطابقت با دستورالعمل حق التودریس و مقایسوه بوا سوایر     

 دانشگاهها 

مدرییت امور هیات علمی  گزارش عملکرد  
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 هت بحث و تبادل نظرارسال دستورالعمل حق التدریس و حق تما  ولت جررافیایی به دانشکده ها ج -

طرح دستورالعمل پیشنهادی ) حق التدریس و حق تما  ولت جررافیایی( در جلسه شورای آموزشی موورخ   -

 و جمع اوری نظرات معاونین آموزشی دانشکده و اعمال اصالحات مطرح شده در جلسه  26/2/96

 شرکت در جلسات صالحیت علمی متقاضیان جذب هیات علمی  -

 ته تدوین آیین نامه ارتقا  اعضای هیات علمی در وزارت بهداشتشرکت در جلسات کمی -

برگزاری جلسات هم اندیشی با اعضا  هیات علمی آموزشی )پایه و بالینی ( جهت استما  مشکالت اعضوای   -

 هیات علمی و ارائه بازخورد به معاون آموزشی

 96ی سال گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی مطابق با زمان بندی برنامه جامع عملیات -

تهیه و پیشنهاد  فرایند ارسال مکاتبات مربوط به لرارداد مشارکتی پزشوکان بوه معاونوت درموانت جهوت       -

 ساماندهی مکاتبات مربوطه

 مورد( 3پاسخ به استعالمهای دفتر بازرسیت ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اعضای هیات علمی )  -

آئین نامه نحوه استفاده از اعضای هیات علموی نیموه ولوت    نظر خواهی از دانشکده ها و ارسال پیش نویس  -

 دانشگاهها/ دانشکده های علو  پزشکی کشورت جمع آوری نظرات و بازخورد به وزارت بهداشت.

 مکاتبات در خصوص درخواست های همکاری اعضای هیات علمی جهت تدریس در دانشگاههای دیگر -

بهداشوت در خصووص اعضوای هیوات علموی )ارسوال       جمع آوری و ارسال آمار درخواست شده از وزارت  -

 مشخصات ت شماره تلفن ت ایمیل ت رتبه علمی و.... مدیران گروههای آموزشی بالینی ( 

بررسی نیاز سنجی گروههای اموزشی در خصوص جذب نیورو و جموع آوری فور  نیواز سونجی گروههوای        -

 آموزشی پایه و بالینی در صورت جذب نیرو

 ستگی اعضا  هیات علمی و ارسال به معاونت پشتیبانی  مکاتبات در خصوص بازنش -

 صدور ابالغ وابستگی دوگانه برای اعضای هیات علمی   -

-  

 

 

 
 

 
 برگزاری کارگاه های آشنایی با آموزش مجازی و سامانه یادگیری الکترونیکی -

 برگزاری کارگاه های تولید محتوا -

 جلسات نمایندگان آموزش مجازی دانشکده هابرگزاری  -

مرکز آموزش اهی الکترونیکی  گزارش عملکرد  
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 برگزاری جلسات بسته توسعه آموزش مجازی در علو  پزشکی -

 ادامه همکاری با دانشگاه علو  پزشکی مجازی -

 طرح مرکز نگارش آنالین -

 تولید محتوای الکترونیکی -

 برگزاری جلسات آزمایشی ژورنال کالب مجازی -

 نیکی الکترونیکیبرگزاری اولین جلسه مورینگ ریپورت الکترو -

 با دکتر فرهاد فاتحی از استرالیا Mobile Healthرابطه با   برگزاری وب کنفرانس در -

 CMEپذیرش سه برنامه آموزش مداو  در سامانه  -

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 رسیدگی هب رپونده اهی ردیافتی:
 پرونده 27                      تعداد پرونده های دریافتی از مراکز

 پرونده 10                               مرتبه دانشیاری به استادی

 پرونده 15                           مرتبه استادیاری به دانشیاری

 پرونده 2                                مرتبه مربی به استادیاری

 پرونده 1     شده به مراکز جهت اصالحتعداد پرونده های عودت داده 

 

دبیرخاهن هیات ممیزه  گزارش عملکرد  
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صصی:  کمیته اهی تخ
 بالینی       تخصصی های کمیته

 جلسه  3 بالینی       تخصصی های کمیته برگزارشده جلسات تعداد

 پرونده10 تعداد پرونده های رسیدگی شده     

 پرونده10 تعداد پرونده های پذیرفته شده       

 

 پایه       علوم تخصصی های کمیته

 جلسه3       پایه علوم تخصصی های کمیته برگزارشده جلسات تعداد

 پرونده12 تعداد پرونده های رسیدگی شده     

 پرونده9 تعداد پرونده های پذیرفته شده       

 
 هیات ممیزه:

 جلسه1 برگزاری جلسه هیات ممیزه    
 نفر 31 تعداد اعضای هیات علمی متقاضی      

استادی      به دانشیاری مرتبه مطرح شده از علمی هیات پرونده های اعضای تعداد  10 
ی    دانشیار به استادیاری مرتبه مطرح شده از علمی هیات پرونده های اعضای تعداد  18 
استادیاری      به مربی مرتبه مطرح شده از علمی هیات پرونده های اعضای تعداد  3 
یافته   ارتقا  علمی هیات اعضای تعداد  27 
استادی     به دانشیاری مرتبه از یافته ارتقا  علمی هیات اعضای تعداد  8 
دانشیاری     به استادیاری مرتبه از یافته ارتقا  علمی هیات اعضای تعداد  17 
استادیاری      به مربی مرتبه از یافته ارتقا  علمی هیات اعضای تعداد  2 

علمی   هیات اعضای آموزشی سوابق احتساب درخواست بررسی  6 
علمی     هیات اعضای آموزشی سوابق احتساب تایید  5 

 1 درخواست بررسی صالحیت علمی اعضای هیات علمی متقاضی تبدیل وضعیت    
 _ تایید صالحیت  علمی اعضای هیات علمی متقاضی
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 ساری موارد:
 هیات علمی و مشخص نمودن ترییراتارتقا  اعضای  1395و  1391تطبیق آیین نامه های  -

ذکور شوده    رعایت شرایط و ضوابط عموومی برگزاری جلسه یکسان سازی عملکرد دانشکده ها درخصوص  -

در تواریخ هوای      درشیوه نامه اجرایی آیین نامه جدید ارتقا  اعضای هیات علمی  در دفتر معاونت آموزشوی 

 6/3/1396و  29/1/1396

 ناموه  آیین اجرایی نامه شیوه     در شده ذکر عمومی ضوابط و شرایط"وین شده ابالغ  شیوه نامه اجرایی تد -

 "1395علمی سال   هیات اعضای ارتقا 

 بوه  تسلط "ارتقا  با موضوع    عمومی شیوه نامه اجرایی تدوین شده شرایط 4 بررسی مجدد  و ویرایش   بند -

 و ابالغ  اصالحات به مراکز "خارجی زبان ی 

توسط معاونوت اموور هیوات    ه  ها      توجیهی آیین نامه ارتقا  اعضای هیات علمی دانشگا شرکت در کارگاه -

 علمی وزارت بهداشت

جهوت معواونین آموزشوی و     1395علموی سوال     هیوات  اعضوای  ارتقا  نامه آیین توجیهیبرگزاری جلسه  -

ات و فنواوری و مرکوز   دانشکده ها ت معاونت تحقیقو کارشناسان  ارتقا  مرتبه  اعضای هیات علمی شاغل در 

 19/4/1396در تاریخ  شهید رجائی

   مکاتبات با معاونت امور هیات علمی وزارت بهداشت درخصوص درخواست های ارتقا  از مربی به استادیاری -

 ) هیات برد و هیات ممیزه مرکزی(

عضوو ثابوت   مکاتبه با ریاست دانشکده ها ت معاونت تحقیقات و فناوری و مرکز شهید رجائی جهت معرفوی   -

 معرفی اعضا  پیشنهادی هیات ممیزه براساس شیوه نامه اجرائی همچنین کمیته منتخب دانشکده ج و

 یک جلسه )چهاردهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه پس از انتزاع( برگزار گردید.  1396در نیمه نخست سال 
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 1 تعداد جلسات برگزار شده هیات ممیزه

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

 27 تعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته

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

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

 2 مربی به استادیاریتعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته از مرتبه 

 5 بررسی احتساب سوابق آموزشی اعضای هیات علمی

 

د  تفکیک دادکشنه اه هب  یافته ارتقاء علمی هیات اعضای تعدا
 

 دانشكده چهاردهمین هیات ممیزه

 پزشكی 17

 توانبخشی 3

 پرستاری و مامایی 1

 بهداشت 1

 مدیریت و اطالع رسانی 1

 طب سنتی 1

 رجائی مرکز قلب شهید 3

 مجموع 27
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 علمی هیات اعضای آموزشی سوابق احتساب ربرسی
چهاردهمین         

 هیات ممیزه

 دانشكده

 پزشكی 4

 مدیریت و اطالع رسانی 1

 مجموع 5

 

 جدول کلی  رب اساس دادکشنه و  مرتبه مورد تقاضا
 چهاردهمین هیات ممیزه دانشكده

 17 8 استادی پزشكی

 9 دانشیاری

 - استادیاری

 3 - استادی توانبخشی

 1 دانشیاری

 2 استادیاری

 1 - استادی پرستاری و مامایی

 1 دانشیاری

 - استادیاری

 1 - استادی بهداشت

 1 دانشیاری

 - استادیاری

 1 - استادی مدیریت و اطالع رسانی

 1 دانشیاری

 - استادیاری

 1 - استادی طب سنتی

 1 دانشیاری

 - استادیاری

 3 - استادی مرکز قلب شهید رجائی

 3 دانشیاری

 - استادیاری
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 27 25 استادی مجموع

 53 دانشیاری

 13 استادیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1396نفر از مشموالن سراسر کشورت در شوش ماهوه اول سوال      13704   دانشگاه علو  پزشکی ایران با پوشش

 برنامه رسید که شامل :  94عملکرد  آموزش مداو  به اجرای    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد برنامه  عنوا ن برنامه ردیف

 برگزار شده

 18 برنامه آموزشی مدون 1

 5 سمینار 2

 33 کارگاه 3

 3 سمپوزیوم 4

 2 همایش و کنگره 5

 4 حرفه ایبرنامه کوتاه مدت  6

 3 کنفرانس علمی ادواری 7

 26 کنفرانس علمی یک روزه 8

 94 جمع کل

وم    گزارش عملکرد واحد آموزش مدا  
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*** کارشناسی برنامه ها ت امور سامانه ای جهت آمادگی در کمیته تخصیص امتیازت و صدور مجوز ت اطالع رسانی 

الز  جهت آرشیو و ارسوال بوه وزارت   ت پیام  ت تایید گواهی شرکت کنندگان ت سخنرانان ت گردآوری مستندات 

 متبوع تمامی برنامه ها در این دفتر صورت گرفته است .

 

 

 

وم:  صدور گواهی نهایی آموزش مدا
 

 فقره گواهی نهایی 309 .1

  6فقره گواهی کمیته ماده  122 .2

 جهت تکمیل آموزش مداو  تنظیم و تحویل مراجعه کنندگان شده است . فقره گواهی451در مجموع  

 

 اتدیی دبیر علمی :
 دبیر علمی رد گردید است  112دبیر عملی از سوی این دفتر مورد تاییدلرار گرفته و  261جهت اجرای برنامه تعداد 

 

 کارربی ساماهن :
 از مشموالن آموزش مداو  از طریق سامانه یکپارچه تحت پوشش این دانشگاه لرار گرفته اندنفر  1036بطور تقریبی

 :ربگزاری کمیته اه
  :کمیته ماده شش 

 با هدف کم  به مشموالن مواجه با کسر امتیاز ت برای جبران آموزش های مداو  تشکیل می گردد. 

 .در هر جلسه بررسی گردید پرونده 20تشکیل شده در سالجاری تعدادجلسه  12در طی
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 :کمتیه تخصیص امتیاز 

 کمیته تخصیص امتیاز برگزار گردید. جلسه 7

 

 

 


