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 آاقی دکتر مظاهری ژنادجناب                                                                                                                                                                            
 

 

ای های کشوری و منطقهدهد و ماموریتتحوالت سریع آموزشی که در جهان رخ می  واسطه به آموزشی معاونت

شده،که از  شگاه واگذار  ستدارای وظایف متنوع و خطیری از جمله  سوی وزارت متبوع به این دان  ،گذاریسیا

برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور ، آموزشمممی های  بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدتچشمممن اندازارائه 

های آموزشممی، نامهنظارت بر حسممن اجرای مقررات و آئینتحصممیلی و  مقاطع در تمامیآموزشممی دانشممگاه 

صمین شی ت سائل آموز سترش و ارتقاءوگیری درباره م شی و  کمی و  اتخاذ تمهیدات الزم درجهت گ کیفی آموز

 آنها می باشد.ارزیابی 

شگاه این ارزیابی با    شی دان ضعیت آموز ستمر و سی و پایش م شی درمانبرر شکده و مرکز آموز ی و اعن از دان

ست آوردن  غیره؛ صت برای بد ضعف، تهدیدات و فر شینقاط قوت،  ستمر  های آموز به منظور ارتقا و بهبود م

شکده سطح دان شی در  شیخدمات آموز شبختانه ها و مراکز آموز سطه به انجام می پذیرد . خو شارکت وا  همه م
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ستفاده با خردمندانه شیوه به املک و جامع ریزی برنامه این معاونت با توانمند و فرهیخته همکاران جانبه  هن از ا

  .اندیشی، سعی دارد که از عهده این مهن برآید

سیت سا سوی دیگر ح سته در جذب و از  شگاه این علمی هیات کادر در ترین ها شای شان ، دان  این توجه از ن

آموزش  بر عالوه توانمند می تواند علمی هیات اعضممماء جذب زیرا علمی، فرهنگی و... دارد. رشمممد به معاونت

 سممبا افزایش سممطح علمی در دانشممگاه و با ایجاد هن افزایی در بین همکاران خود،  دانشممجویان به هرچه بهتر

 جامعه دانشگاهی شوند. برای موفقی بسیار الگوی

 راسممتای در( کیفی و کمی ابعاد در) دانشممگاه، علمی هیات اعضمماء ارتقاء با نموده سممعی دانشممگاه ممیزه هیات 

 هیات اعضمماء در انگیزه و رضممایت ایجاد باعث ارتقاء نامه آئین مفاد دقیق رعایت با کشممور عالی آموزش اهداف

سات برگزاری با مگر پذیرد نمی انجام مهن این و علمی گردیده صی های کمیته منظن جل ص  و ممیزه هیات و تخ

 .باشد می واحد این فعالیت اهن محترم اساتید در شأن مناسا پاسخگویی

ستعدادهای دبیرخانه شان ا سایی، وظیفه به توجه با معاونت این درخ شجویان هدایت و پرورش شنا ستعداد دان  ا

شان، ست نموده تالش درخ شی کارگاه های برگزاری با تا ا سهیالت ارائه و آموز شکیل رفاهی، ت  های کمیته ت

 .بردارد ایشان هدایت و شکوفایی در گامی المپیاد، آمادگی کالسهای برگزاری دانشجویی،

تکمیلی،  تحصممیالت و آموزشممی امور مدیریت پزشممکی، آموزش توسممعه و مطالعات مرکز شممامل معاونت این

 ممیزه هیات دبیرخانه و درخشان های استعداد ستاد دبیرخانه مداوم، آموزش مدیریت علمی، هیات امور مدیریت

شد می شکده. با شش تحت های دان شکده شامل معاونت این پو شکی، دان شکده پز شکی، دان شکده پیراپز  دان

ستاری شکده مامایی، و پر شی، علوم دان شکده توانبخ سانی اطالع و مدیریت دان شکی، ر شکده پز شت، دان  بهدا

 دانشممکده روان، سممالمت و رفتاری علوم  دانشممکده ایرانی، طا دانشممکده پزشممکی، نوین فناوریهای دانشممکده

 .باشد می الملل بین پردیس و داروسازی

مات ان   جام شدهاقدا

گاه علوم زپشکی اریان  اجرای طرح رتبه بندی دانشکده اهی دانش
که شامل دانشکده بار در سطح دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران  دومینطرح رتبه بندی اموزشی برای 

علوم پزشممکی پ پرسممتاری و ماماییپ پیراپزشممکیپ طا سممنتیپ دانشممکده علوم رفتاری و سممالمت روانپ های 

شتپ مدیریت و اطالع رسانی پزشکی  پیتوانبخشیپ فناوریهای نوین پزشک شکده ها  بودبهدا تا بدین منظور دان
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ضع موجود سایی و شنا سالن با  شامل  ) بتوانند در رقابتی  ضعیت محیطی ) ضعف ( و  سایی نقاط قوت و  شنا

  .نمودن کاستی ها نمایندفرصت ها و تهدید ها( خود را مورد ارزیابی قرار دهند و سعی در برطرف 

شی به فعالیت ها و گذر از فعالیت ها روزمره به  سجام بخ ستای ان شکده ها در را هدف از این طرح ترغیا دان

شد. ویژگی هایی این طرح شکده ها می با سطح دان  نیاز بدون تکرار قابل و ساده  برنامه های راهبردی و ارتقای 

 .تاس دانشگاهی درون های فعالیت ریز به ورود عدم و کالن های شاخص بر تکیه و مکرر بازدیدهای به

برگزاری جلسات مشترک ارزیابان حیطه های راد، رخاد و تحصیالت تکمیلی با همکاری مدیریت مرکز مطالعات 

های تدوین شممده ارزیابی دانشممکده ها بر اسمماو بازخوردهای دریافتی و توسممعه آموزش جهت بازنگری فرم

 جلسه( 6ازدانشکده ها ) 

شکده  صوص  فرمهای رتبه بندی دان شکده ها در خ شی و رفع ابهامات با نمایندگان دان سه هن اندی برگزاری جل

 جلسه(  2ها) 

 اعالم دانشکده های برتر دانشکده پرستاری و مامائی و دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان

 کمیته مرکزی استاد مشاور:
شگاه که در را شاور  دان ستادم شکوفائی کمیته ا شد و  شجویان جهت ر صیلی دان ستای هدایت هدفمند امور تح

ساختار اجرایی مشخص به منظور پیشگیری از افت تحصیلی، فراهن نمودن  شتر آنان با تبیین وظایف و  هرچه بی

زمینه های ارتقاء علمی و رفع مشممکالت آموزشممی، پژوهشممی فردی، اجتماعی ،عاطفی و رفاهی دانشممجویان در 

شکی ، پردیس بین الملل( در کلیه مقاطع )کار سته و دکترای عمومی پز سی ناپیو شنا سته،کار سی پیو شنا دانی، کار

دو جلسه کمیته مرکزی استاد مشاور و پنج جلسه  97دانشکده ها تابعه دانشگاه تشکیل شده است و در طی سال 

 داخلی برگزار گردید. 

صصی سالمت اداری کمیته   صیانت  از حقوق شهروندی و تخ
سپری شده در سال  "عمومی ارزیابی عملکرد دانشگاه اختصاصی و شاخص های"ر راستای تحقق برنامه پنجن د

سالمت اداری صیانت از حقوق مردم و  سه کمیته با  ، اینبا عنوان  شش نموده تا درجهت برگزاری چهار جل کو

 انجام وظیفه نماید.ارتقاء سالمت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی این معاونت به نحو احسن 
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فند غیر عامل  کارگروه آموزش و ژپوهش  کمیته پدا
صوبات  سوی مقام معظن رهبری، و م ست های کلی نظام در حوزه پدافند غیر عامل ابالغی از  سیا ستای  در را

ضوع تأکید شور مو صادی و فرهنگی ک سعه اجتماعی، اقت شن تو ش  بر شورای عالی امنیت ملی و قانون برنامه 

سازمان پدافند غیرعامل و وزارت متبوع، پدافند  افزایش بازدارندگی، به منظور غیرعامل و تفاهن نامه منعقده بین 

مقابل انواع  در بحران تسمهیل مدیریت و ملی پایداری ارتقاء ضمروری، فعالیتهای تداوم پذیری، آسمیا کاهش

شش جلسه داخلی ،دو جلسه  97و در طی سال تهدیدات کارگره آموزش و پژوهش در این معاونت تشکیل شد. 

 بیوتیکی آنتی هایمقاومت کارگاهبا حضممور معاونین دانشممگاه جهت هماهنگی و بررسممی نیازهای آموزشممی و 

شنبه روز میکروبی های مقاومت هفته با همزمان شکده در ۱۷ الی ۱۵ ساعت از ۹۷ ماه آبان ۲۱ دو شکی دان  پز

 درخشگگان اسگگتادادهای دبیرخانه حمایت و همکاری با ایران درمانی داشگگتیبه خدمات و پزشگگکی علوم دانشگگهاه

  .گردید برگزار عالقمند، دانشجویان از کثیری تاداد حضور با دانشهاه

 کمیته  پایش  پیشرفت تحصیلی
. در این خصوص دانشکده پزشکی گرددافت تحصیلی و مشروطی تشکیل می  که دارای این کمیته در خصوص دانشجویان

ضای کمیته 3برگزاری  با صیلی را تدوین و جهت ارائه به اع شرفت تح شیوه نامه پایش پی سه پیش نویس  آماده  داخلی جل
نموده اند که پس از تائید رئیس دانشکده پزشکی بصورت پایلوت در دانشکده اجرا می شود و ادامه جهت اجرا شدن به سایر 

 دانشکده ها ابالغ گردد.

 

 آموزشی(: نتساری موارد )حوزه معاو

 کتاب  ازروی پاورپوینت فایل وتدوین تهیه  IRAN  in Education Medical شت( وزارت )چاپ   جهت بهدا

  دانشهاه ریاست به ارائه

 پزشکی علوم دانشهاه و جهان برتر های دانشهاه از  دربرخی  آموزشی  های شاخص مقایسه گزارش تدوین و تهیه 

 دانشهاه ریاست به ارائه  جهت  ایران

 شنهاد گزارش تدوین و تهیه ضاء سالیانه ترفیع  به مربوط قوانین  بهبود جهت  شده مطرح هایپی  علمی هیات اع

 دانشهاه ترفیاات کمیته جلسه در طرح جهت علمی هیات امور مدیریت و آموزشی مااونت به دانشهاه

 تهران کتاب المللی بین نمایشهاه در حضورو پزشکی آموزش موضوع با کتب خرید و تهیه خصوص در سنجی نیاز 

 دانشهاه EDO مرکز ۲۲ و  پزشکی آموزش توساه و مطالاات مرکز برای انتخابی کتب تهیه جهت



 

  97سال  ایران پزشکی علوم دانشگاه آموزش معاونت عملکرد گزارش 7

 کارکنان شرکت درخصوص مرتبط های فاالیت ادامه و ایران کارکنان سالمت گروهی هم مطالاه طرح در حضور 

 مذکور برنامه در آموزشی مااونت
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 وطن خواه دکتر سرکار خانم

 
شد که به  مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی  یکی از واحدهای تابعه معاونت آمورشی می با

سطوح عنوان متولی اولین رسالت دانشگاه، یعنی آموزش، نقش مهن و حیاتی در پیشبرد اهداف دانشگاه در 

ملی و بین المللی دارد. این حوزه با فعالیتی گسترده در سطوح متنوع خیل عظیمی از دانش آموختگان را در 

سالمت به جامعه تقدین می ساختاری از حوزه های مختلف علوم  سمت با نام 5کند و به لحاظ  های اداره ق

ستیاری، دانش آموختگان و  وا شده پذیرش و ثبت نام، تحصیالت تکمیلی، د شکیل  حد فناوری اطالعات ت

 است.
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 رشته 21 ،كارشناسی پيوسته  وناپيوسته   رشته 2 دكتری عمومی اطع مقفعال  دررشته های 

 

 رشته تحصيلی

 

 مالحظات مقطع

 دکتری عمومی پزشكي 

 

 

- 

  دکتری عمومی داروسازی )پردیس بین الملل(

 علوم آزمایشگاهي

 

 کارشناسی پیوسته

 

- 

 اتاق عمل 

 

 - کارشناسی پیوسته

 رادیولوژی

 

 کارشناسی پیوسته

 

- 

 

 - کارشناسی پیوسته هوشبری

  کارشناسی پیوسته پرستاری 

  کارشناسی پیوسته مامایي

  کارشناسی پیوسته فیزیوتراپي

  کارشناسی پیوسته شنوایي شناسي

  کارشناسی پیوسته بینایي سنجي

 - پیوستهکارشناسی  اعضا مصنوعي

  کارشناسی پیوسته كاردرماني

 - کارشناسی پیوسته گفتاردرماني

  کارشناسی پیوسته مهندسي بهداشت حرفه ای و ایمني كار

 مدیریت خدمات بهداشتي  

 درماني

 کارشناسی پیوسته

 

 درجهت ارتقا مقطع۹4-۹۵عدم پذیرش از سال تحصیلی      

 درجهت ارتقا مقطع۹4-۹۵عدم پذیرش از سال تحصیلی       پیوستهکارشناسی  كتابداری درشاخه پزشكي

 درجهت ارتقا مقطع۹4-۹۵عدم پذیرش از سال تحصیلی       کارشناسی پیوسته فن آوری اطالعات سالمت

  کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهي

  کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

 - کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی

 - کارشناسی ناپیوسته هوشبری

  کارشناسی ناپیوسته مهندسي بهداشت حرفه ای

)صرفا تباه افغانستان ۹۵-۹6پذیرش از سال تحصیلی  کاردانی مامایي 

  درپردیس (
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 رشته( 61رشته های مقطع كارشناسی ارشد ناپيوسته تحصيالت تكميلی)تعداد:

 نام رشته های دایر دانشكده

 پزشكـــی

 آموزش پزشكي

 فیزیك پزشكي

 ایمني شناسي

 بیوشیمي

 ویروس شناسي

 میكروب شناسي

 انگل شناسي

 علوم تشریحي

 قارچ شناسي

 فیزیولوژی

 آموزش پزشكي

MPH پزشكي خانواده 

 فناوری تصویر برداری پزشكي

 ژنتیك انساني

 

 

 مدیریت و اطالع رسانی پزشكی

 فناوری اطالعات سالمت

 و اطالع رساني پزشكيكتابداری 

 مدیریت خدمات بهداشتي درماني

 اقتصاد بهداشت

 انفورماتیك پزشكي

 ارزیابي فناوری سالمت

 

 

 

 علوم توانبخشی

 فیزیوتراپي

 كاردرماني

 شنوایي سنجي

 گفتاردرماني

 اعضاء مصنوعي

 مدیریت توانبخشي

 بینائي سنجي

 فیزیوتراپي ورزشي

 و سالمت روانعلوم رفتاری 

 روانشناسي بالیني

 بهداشت روان

 روانشناسي سالمت

 پيراپزشكی

 خون شناسي آزمایشگاهي و بانك خون

 زیست فناوری پزشكي

 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

 میكروب شناسي مواد غذایي
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 اتاق عمل

 پرستاری و مامایی

 پرستاری

 مراقبت های ویژه پرستاری

 مامائي

 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 پرستاری سالمندی

 تكنولوژی گردش خون

 پرستاری اورژانس

 پرستاری توانبخشي

 پرستاری كودكان

 پرستاری داخلي جراحي

 سالمت جامعه

 روان پرستاری

 مشاوره در مامائي

 مدیریت پرستاری

 بهداشت

 بهداشت حرفه ای

 مهندسي بهداشت محیط

 آموزش بهداشت

 علوم تغذیه

 اپیدمیولوژی

 MPHدوره 

 آمار زیستي

 علوم بهداشتي در تغذیه

 ارگونومي

 تاریخ علوم پزشكي طب ایرانی

 نانوفناوریهای پزشكي فناوریهای نوین پزشكی
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 رشته( 39رشته های مقطع دكتری تخصصی پی اچ.دی تحصيالت تكميلی )تعداد 

 نام رشته های مصوب نام دانشكده 

 فارماكولوژی پزشكـــي
 ویروس شناسي
 علوم تشریحي

 بیوشیمي بالیني
 انگل شناسي

 باكتری شناسي
 ایمني شناسي پزشكي

 فیزیولوژی
 فیزیك پزشكي
 سالمندشناسي

 بیولوژی تولید مثل 
 آموزش پزشكي

 روانشناسي بالیني انستیتو روانپزشكي تهران
 مطالعات اعتیاد

 پرستاری پرستاری و مامایي

 مدیریت خدمات بهداشتي درماني مدیریت واطالع رساني پزشكي

 مدیریت اطالعات بهداشتي درماني

 اقتصاد سالمت

 سیاستگذاری سالمت
 سالمت در بالیا

 كتابداری و اطالع رساني پزشكي
 انفورماتیك پزشكي

 فیزیوتراپي توانبخشيعلوم 

 شنوایي شناسي

 گفتاردرماني

 كاردرماني
 اعضاءمصنوعي ووسایل كمكي

 بینایي سنجي

 علوم تغذیه بهداشت

 بهداشت محیط
 اپیدمیولوژی

 آموزش بهداشت

 هماتولوژی پیراپزشكي
 زیست فناوری پزشكي

 طب سنتي طب ایرانی
 مولكوليپزشكي  فناوریهای نوین پزشکی

 علوم اعصاب
 مهندسي بافت

 علوم سلولي كاربردی
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  رشته 38فلوشيپ و رشته  19رشته در مقطع فوق تخصص  27مقطع تخصص های دستياری بالينی  فعال در رشته

ف
دی
ر

 

 فلوشیپ فوق تخصص   تخصص

 الپارسکوپی زنان آلرژی و ایمونولوژی بالینی روانپزشکی ۱

 گلوکوم ریهبیماریهای  بیهوشی ۲

 اکولوپالستیك بیماریهای قلب و عروق جراحی کلیه 3

 اتولوژی جراحی اطفال قلب و عروق 4

 رینولوژی جراحی قفسه صدری طب اورژانس ۵

 الرنگولوژی جراحی قلب وعروق پزشکی قانونی 6

 سوختگی جراحی پالستیك ترمیمی وسوختگی پزشکی هسته ای ۷

 تومورهای سیستم اسکلتی سرطان اطفالخون و  بیماریهای کودکان 8

 درد روماتولوژی ارتوپدی ۹

 بیهوشی قلب ریه کودکان پزشکی اجتماعی ۱0

 جراحی زانو عفونی اطفال طب کار ۱۱

 جراحی دست غدد درون ریزومتابولیسم کودکان داخلی ۱۲

 اینترونشنال کودکان غدد درون ریزومتابولیسم بیماریهای اعصاب ۱3

 نارسایی قلب قلب اطفال ورزشیپزشکی  ۱4

 بیماریهای مادرزادی قلب کلیه اطفال جراحی عمومی ۱۵

 الکتروفیزیولوژی گوارش و کبد بالغین زنان و زایمان ۱6

 اکوکاردیوگرافی نفرولوژی چشم ۱۷

 اینترونشنال کاردیولوژی نوزادان رادیولوژی ۱8

 جراحی ستون فقرات ICU آسیب شناسی ۱۹

 پیوندکلیه  مغز و اعصابجراحی  ۲0

 اندویورولوژی  طب فیزیك و توانبخشی ۲۱

 جراحی درون بین  گوش و حلق و بینی ۲۲

 جراحی کولورکتال  پوست ۲3

 قرنیه  طب سالمندی ۲4

 ویتره و رتین  رادیوتراپی ۲۵

 مراقبت های ویزه کودکانPicu  (95پزشك خانواده )شروع دوره اردیبهشت  ۲6

 یوروانکولوژی  بیماریهای عفونی و گرمسیری ۲۷

 هیپ و لگن   ۲8

 روان درمانی   ۲۹

 جراحی مادرزادی قلب   30

 روان تنی )سایکوسوماتیك(   31

 نوروواسکوالر اینتر ونشن   32

 استرابیسم   33

 جراحی دست حضرت فاطمه)س(   34

 طب خواب    35

 جراحی سر و گردن   36

 روانپزشکی سالمندی   37

 تصویر برداری غیر تهاجمی قلب   38

 



 

  97سال  ایران پزشکی علوم دانشگاه آموزش معاونت عملکرد گزارش 15

 

 1397آماركل دانشجویان شاغل به تحصيل دانشگاه اسفند 

 كاردانی دانشكده
 كارشناسی

 ناپيوسته

 كارشناسی

 پيوسته

كارشناسی 

 ارشد/
MPH 

دكترای 

 عمومی

 دكترای
Ph.D/PhD 

by 

Research 

تخصصی/دستيار 

پژوهشگر 

 تخصصی

فوق 

 تخصص
 مجموع فلوشيب

-پزشكي

 روزانه
   ۱۹۵ ۱۷0۷ ۱6۲ ۱۱0۹ ۹۷ ۱30 3400 

-پزشكي

 آموزش آزاد
   ۲3 48 ۱۱ 8   90 

-پزشكي

 الكترونیكي
   4۱      41 

-پزشكي

الكترونیكي 

 شهریه پرداز

          

-پزشكي

 پودماني
   ۱6      16 

-پزشكي

پودماني 

 شهریه پرداز

          

پرستاری 

-ومامایي

 روزانه

  660 ۲۹۵  3۷    992 

پرستاری و 

-مامایي

 آموزش آزاد

  4۹ 8۲  ۱0    141 

پرستاری و 

-مامایي

 الكترونیكي

   4۹      49 

پرستاری و 

-مامایي

الكترونیكي 

 شهریه پرداز

          

-بهداشت

 روزانه
 38 ۱4 ۲۲۹  ۷۷    358 

-بهداشت

 آموزش آزاد
 ۱  36  ۹    46 

-بهداشت

 پودماني
   ۷۹      79 

-بهداشت

پودماني 

 شهریه پرداز

   ۹      9 

-بهداشت

 الكترونیكي
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-بهداشت

الكترونیكي 

 شهریه پرداز

   ۲۱      21 

-توانبخشي

 روزانه
  4۱۲ ۱۹۲  ۱00    704 

-توانبخشي

 آموزش آزاد
  ۹ ۵۹  ۱3    81 

-مدیریت

 روزانه
  ۲6 ۱۷۷  ۱۷0    373 

-مدیریت

 آموزش آزاد
   ۱۷  ۱۷    34 

-پیراپزشكي

 روزانه
 ۲06 483 ۹۱  ۲۵    805 

-پیراپزشكي

 آموزش آزاد
  ۱۵ ۱6     3 34 

علوم 

-رفتاری

 روزانه

   84  4۷    131 

علوم 

-رفتاری

 آموزش آزاد

   ۲۲  ۱۱    33 

-طب ایراني

 روزانه
   ۲0  3۲    52 

-طب ایراني

 آموزش آزاد
   ۱  3    4 

فناوریهای 

 روزانه-نوین
   ۲8  6۹    97 

فناوریهای 

-نوین

 آموزش آزاد

     6    6 

پردیس بین 

-الملل

 آموزش آزاد

40  4 3۷ 6۹۲ 38    811 

مراكز 

-تحقیقاتي

 روزانه

     4۲    42 

مراكز 

-تحقیقاتي

 آموزش آزاد

     ۱    1 

-مجموع

 روزانه
0 ۲44 ۱۵۹۵ ۱3۱۱ ۱۷0۷ ۷6۱ ۱۱0۹ ۹۷ ۱30 6954 

-مجموع

 آموزش آزاد
40 ۱ ۷۷ ۲۹3 ۷40 ۱۱۹ 8 0 3 1281 

-مجموع

 الكترونیكي
0 0 0 ۹0 0 0 0 0 0 90 
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-مجموع

الكترونیكي 

 شهریه پرداز

   ۲۱      21 

-مجموع

 پودماني
0 0 0 ۹۵ 0 0 0 0 0 95 

-مجموع

پودماني 

 شهریه پرداز

   ۹      9 

 8450 133 97 1117 880 2447 1819 1672 245 40 مجموع كل

 
 

 

 1397دانشگاه اسفند  خارجیآماردانشجویان شاغل به تحصيل اتباع 

 كارشناسی كاردانی دانشكده

 ناپيوسته

 كارشناسی

 پيوسته

كارشناسی 

 ارشد/
MPH 

دكترای 

 عمومی

 دكترای
Ph.D/PhD 

by 

Research 

تخصصی/دستيار 

پژوهشگر 

 تخصصی

فوق 

 تخصص

 مجموع فلوشيب

-پزشكي

 روزانه

        ۲۵   4   ۱ 30 

پرستاری 

-ومامایي

 روزانه

    3 ۱           4 

پرستاری و 

-مامایي

 آموزش آزاد

    ۱             1 

-پیراپزشكي

 روزانه

    ۱             1 

پردیس بین 

آموزش -الملل

 آزاد

40   ۲ ۱۱ ۱3۵ ۱       189 

-مجموع

 روزانه

    4 ۱ ۲۵   4   ۱ 35 

-مجموع

 آزادآموزش 

40   3 ۱۱ ۱3۵ ۱       190 

 225 1   4 1 160 12 7   40 مجموع كل
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 اداره پذریش  -
درمقاطع دکتری عمومی وکارشناسی پیوسته  96-97سال تحصیلی   نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسریثبت  -

 نفر(   700وحضوری )حدود   بصورت الکترونیکی  وناپیوسته دردوره های روزانه وپردیس بین الملل

 درپرتال وزارت متبوع  ۹8-۹۹اعالم ظرفیت  پیشنهادی جهت آزمون سراسری سال تحصیلی -

 97درتیرماه  هماهنگی باسامانه مهمانی وانتقال وزارت بهداشت-

نفراز دانشجویان  انتقالی خارج از کشور دررشته های پزشکی وداروسازی  ۱30پذیرش وثبت نام از حدود-

 ۹۷سال در

نفر دانشجوی غیرایرانی دررشته های پزشکی وداروسازی درپردیس بین الملل 40پذیرش وثبت نام از حدود -

 ۹۷درسال 

 نفر دانش آموخته خارج ازکشور جهت طی دوره تکمیلی دراین دانشهاه  30پذیرش وثبت نام از حدود   -

اجرای برنامه درسی ملی پزشکی  پیهیری درخصوص اجرای مصوبات شورایاالی برنامه ریزی درخصوص-

  عمومی

 از مااونت توساه پیهیری مجوز تاسیس دانشکده داروسازی درپردیس بین الملل -

درخواست راه اندازی وپذیرش دانشجوی دکتری حرفه ای فیزیوتراپی از مقطع کارشناسی ارشد جهت نیمسال -

  ۹۷-۹8اول 

 %۵0شهریه پرداز و %۵0ردیس بین الملل بصورت کسب مجوز پذیرش دانشجوی دکتری دندانپزشکی  درپ-

 )بصورت مشروط(غیرایرانی 

کسب مجوز پذیرش رشته  کارشناسی  پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار واعالم موافقت با -

 دردانشکده بهداشت  ۹۷-۹8نفر از نیمسال اول  ۱۵پذیرش 

 وبررسی اساسنامه پیشنهادی مجتمع فوق کسب مجوز تاسیس مجتمع عالی سالمت درشهرستان شهریار -

 دارای مشکل آموزشی  جهت طرح درکمیسیون موارد خاص دانشجویان   تعدادی ازوتهیه گزارش جهت   بررسی  -

طرح ی متقاضی بازگشت به تحصیل بمنظوردانشجویان اخراجی وانصراف  تعدادی ازوتهیه گزارش جهت   بررسی  -

 97شهیدبهشتی دردونوبت تیرماه درکمیته منطقه ای وکمیته حسن نظارت برمقررات آموزشی   به دانشگاه علوم پزشکی 

 97ودی ماه



 

  97سال  ایران پزشکی علوم دانشگاه آموزش معاونت عملکرد گزارش 19

دارای مشکل آموزشی  جهت طرح در جلسه کمیسیون موارد خاص دانشجویان   تعدادی ازوتهیه گزارش جهت  بررسی  -

 97و اسفند97طی دو جلسه در شهریور

 جهت طرح در شورای آموزشی   یت تحصیلی دانشجویان و سایر مواردگزارش از وضع وتهیه بررسی - 

 جهت درج در سایت معاونت آموزشی بمنظور اطالع رسانی به پذیرفته شدگان اطالعیه های ثبت نامی  تهیه -

 تهیه خبر از اقدامات مدیریت محترم جهت درج درسایت معاونت آموزشی -

 از تحصیل دانشجویان ی پرونده فراغتبررس-

دوره آزمون صالحیت بالینی دانشجویان رشته پزشکی دانشهاه علوم پزشکی ایران ۵مکاتبات مربوط به  -

 وشاهد از دهمین دوره تا چهاردهمین دوره  

 مشخص نمودن محل خدمت دانشجویان بومی پذیرفته شده دررشته پزشکی -

 ۹۷مکاتبات مربوط به برگزاری ترم تابستان -

  ۹۷-۹8کاتبات مربوط به مهمانی جهت نیمسال اول ودوم  م-

نفر دانشجوی پزشکی      ۱80واتخاذ تصمیم درمورد  ۹۷برگزاری جلسه کمیسیون مهمانی وانتقال درمرداد -

 نفر دانشجوی کارشناسی از سایر دانشهاهها ۱00و    

استاالم ظرفیت آموزشی بیمارستانهای تحت پوشش دانشهاه جهت انجام کاراموزی وکارورزی دانشجویان -

 درراستای مصوبه هئیت رئیسه محترم دانشهاه 

نفر دانشجوی متقاضی انتقال از قبرس به  500تحویل ، بررسی ،ارزشیابی مدارک ومصاحبه از حدودا  -

 ویض اختیار از وزارت متبوع به این دانشهاه( دانشهاههای داخل کشور) با توجه به تف

واگذاری سامانه بررسی وضایت دانشجویان انتقالی خارج ازکشور ازقبرس توسط وزارت متبوع  به اداره -

 پذیرش 

 واگذاری سامانه دانشجویان غیرایرانی از طرف وزارت علوم به اداره پذیرش-

 

 اداره تحصیالت تکمیلی -
  ارسالی از دانشکده پزشکی کارشناسی ارشد فارماکوکینتیکبرنامه آموزشی پیشنهادی دوره 
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  ارسالی از دانشکده  کارشناسی ارشد مدیریت مالی در نظام سالمتبرنامه آموزشی پیشنهادی دوره

 مدیریت

  و  ارسالی از دانشکده علوم رفتاری کارشناسی ارشد سالمت مانویبرنامه آموزشی پیشنهادی دوره

 سالمت روان

  برنامه آموزشی پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی عصبی ارسالی از دانشکده

 پیراپزشکی

  برنامه آموزشی پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد مدیریت گردشهری سالمت ارسالی از دانشکده

 مدیریت

 ارسالی از دانشکده برنامه آموزشی پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار

 پرستاری و مامایی

  برنامه آموزشی پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد ارتقا ایمنی و پیشهیری از مصدومیتها ارسالی از

 دانشکده بهداشت

  برنامه آموزشی پیشنهادی دوره( دکتری تخصصیPh.Dتوانبخشی عصبی )  ارسالی از دانشکده

 علوم توانبخشی

  ره برنامه آموزشی پیشنهادی دو( دکتری تخصصیPh.Dکارآفرینی در نظام سالمت )  ارسالی از

 دانشکده مدیریت

  برنامه آموزشی پیشنهادی دوره( دکتری تخصصیPh.D)  هوش مصنوعی ارسالی از دانشکده

 فناوریهای نوین

 درخواست راه اندازی دوره کارشناسی ارشد تغذیه بالینی ارسالی از دانشکده بهداشت 

 با راه اندازی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته تصویربرداری پزشکی و  موافقت وزارت متبوع

 ۹۷پذیرش دانشجو در این رشته از مهر ماه سال 

 پذیرش دانشجو برای اولین بار در دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشهاهی 

 

 
 

مات الزم رد مورد اراهئ واحداهی ردسی بین رشته ای:  اقدا
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با ارائه واحدهای درسی بین رشته ای  مشروحه ذیل)به عنوان  ۱6/۵/۹۷ موافقت شورای آموزشی مورخ

  واحدهای اختیاری(

 

 جدول ارائه واحدهای درسی جدید بين رشته ای به جای برخی از دروس اختياری مصوب در برنامه آموزشی هر رشته

درس پیشنهادی  مقطع رشته تحصیلی

 اختیاری

 تعداد واحد

 واحد نظری و عملی 1.5 آموزش مددجو تحصیلیکلیه مقاطع  کلیه رشته ها

 واحد نظری 2 نانومدیسین کلیه مقاطع تحصیلی کلیه رشته ها

نت اکتسااااابی از  کلیه مقاطع تحصیلی کلیه رشته ها کنترل عفو
 مراقبت سالمت

واحد  5/0واحد نظری و  1
 عملی

 واحد نظری 2 علوم اعصاب دکتری حرفه ای پزشکی

دستیاران، دکتری حرفه ای،  
تحصیالت تکمیلی، 

 کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 واحدنظری 2 اصول پزشکی بازساختی

کارشناسی ارشد و دکتری  آموزش پزشکی

(Ph.D) 

 واحد نظری و عملی 2 کارآفرینی، خالقیت و نوآوری

کارشناسی ارشد و دکتری  فیزیولوژی 

(Ph.D) 

یادی در  های بن کاربرد سااالول
 زیست فناوری پزشکی

 واحد نظری و عملی 2

کارشناسی ارشد و دکتری  بیوشیمی بالینی
(Ph.D) 

 واحد نظری 2 کارآفرینی

  آناتومی مقطعی دکتری حرفه ای پزشکی

 واحد نظری 2 اصول و مبانی کارافرینی کلیه مقاطع تحصیلی کلیه رشته ها

 

مدددیددریددت خدددمددا  

 بهداشتی درمانی

 
 کارشناسی ارشد

درساااازمانهای مدیریت فرایند 
 بهداشتی و درمانی

 واحد نظری 2

ماادیریاات کیفیاات و تعااالی 
 سازمانی در نظام سالمت

 واحد نظری 3

 

مدددیددریددت خدددمددا  

 بهداشتی درمانی

 
 (Ph.Dدکتری )

 واحد نظری 3 کارآفرینی در نظام سالمت

 واحد نظری 3 گردشگری سالمت

خش  ب پروژه در  یریاات  مااد
 سالمت

 واحد نظری و عملی 3

 

 سیاستگذاری سالمت
 

 (Ph.Dدکتری )
تااحاالاایاال دیااناافااعااان در 
یت  مدیر گذاری و  یاسااات سااا

 سالمت

 واحد نظری 2

 واحد نظری 3 کارافرینی در نظام سالمت

  کشت بافت گیاهی (Ph.Dدکتری ) طب ایرانی

های  نانوتکنولوژی در فراورده 
 طبیعی

 

  گیاه درمانی

  زندگی سالم سبك کلیه مقاطع تحصیلی کلیه رشته ها
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مقاطع کارشااناساای ارشااد و  بهداشت حرفه ای

 (Ph.Dدکتری تخصصی )

سااالمت، ایمنی و محیز زیساات 
 در آزمایشگاهها

واحد  5/0واحد نظری و  5/1
 عملی

 واحد 2 فیزیولوژی کار
ساام شااناساای محیز و فناوری تولید 

 کمپوست
 

بیومکانیك شااغلی، فیزیولوژی  کارشناسی ارشد ارگونومی
های اساااکلتی و  ماری کار، بی

 عضالنی، اقتصاد ارگونومی

 

یك/  (Ph.Dدکتری ) اپیدمیولوژی یدمیولوژی مولکوالرژنت اپ
صاد  اپیدمیولوزی اجتماعی/ اقت

 سالمت

 

مقاطع کارشااناساای ارشااد و  تغذیه

 (Ph.Dدکتری تخصصی )

یی بااا روشااااهااای  آشاااانااا
 آزمایشگاهی در تغذیه

واحد  1واحد نظری و  1
 عملی

 واحد نظری 2 در تغذیه ژنتیك

آشااانایی با طب ایرانی و انواع  کلیه مقاطع تحصیلی کلیه رشته ها
 طب های مکمل

 واحد نظری 2

 

 

صصی  ربگزاری آزمون اهی تخ
  برگزاری آزمون ورودی دکتری تخصصیPhD  در ۲۱/۲/۱3۹۷و۲0در روزهای  ۹۷-۹8سال تحصیلی

شامل  ۲مجموعه  -یمامائ /یبهداشت بارورشامل  ۱مجموعه محل دانشکده پزشکی در رشته های 

 بیولوژی –بافت  یمهندس -یحیعلوم تشر -یمشاوره توانبخش /ینظام یروانشناس /ینیبال یروانشناس

انهل  /یپزشک یشامل قارچ شناس 3مجموعه  یطبهداشت مح -یسالمت و رفاه اجتماع -مثل یدتول

 ۵مجموعه  -یکروبیم یها ینتوکس /یپزشک یشناس یشامل باکتر 4مجموعه  -یپزشک یشناس

شامل اقتصاد سالمت/  6مجموعه  -ی/ فارماکولوژ یورزش یزیولوژیف /یپزشک یزیولوژیشامل ف

 /ییغذا یعشامل علوم و صنا ۷مجموعه  -درمانی یخدمات بهداشت یریتسالمت/ مد یگذار یاستس

 -یکاربرد یعلوم سلول -و علوم نتقال خون یشهاهیآزا یخون شناس -ییمواد غذا یمنیبهداشت و ا

 یپزشک ینانوفناور -ینیبال بیوشیمی – یسامانه ا یپزشک یستز -یپزشک یشناس یمنیا

  97برگزاری آزمون پذیرش کارشناسی ارشد سال 

  برگزاری مرحله دوم )مصاحبه( داوطلبان آزمون دکتری تخصصیPhD  در رشته های روانشناسی

سالمت، اقتصاد سالمت، انفورماتیک پزشکی، کتابداری و اطالع بالینی، مطالاات اعتیاد، سیاستهذاری 

رسانی پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مهندسی بهداشت محیط ، اپیدمیولوژی، 

   ۹۷سال  فیزیولوژی، علوم سلولی کاربردی، پزشکی مولکولی در
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مات   ساری اقدا
  زی کمیته شادابی و ایجاد مات رد مورد راه اندا  انگیزه رد دانشجویان:اقدا

هماهنهی های انجام شده با دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان در مورد برگزاری کارگاه سبک زندگی 

 سالم جهت کلیه دانشجویان و تشکیل جلسات الزم

 :تدوین دستورالعمل یکپارچه پایان انمه جهت دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی 
نسخه ای از آن به مااونت پزوهشی دانشهاه جهت اعالم نظر ارسال گردیده.  دستورالامل تهیه و در حال حاضر

شایان ذکر است پس از نظر مااونت مذکور مراتب به کلیه دانشکده های تاباه و پس از جمع آوری نظرات 

دانشکده ها، در شورای آموزشی دانشهاه مطرح و در صورت تصویب در سایت مااونت آموزشی  به منظور بهره 

 داری دانشکده ها و دانشجویان قرار میهیرد. بر

 مات اولیه جهت توانمندسازی و ربگزاری کارگاه اهی کارآفرینی و خلق رثوت، مهارت آموزی و ...                    اقدا
لورود توسط دانشکده اه  جهت دانشجویان و دستیاران جدیدا

 کاریهای ملی و بین المللی رد حوزه آموز گاههای داخل و خارج از تقویت و توسعه هم شی از طریق تنظیم تفاهم انمه اه با دانش
 کشور

 تدوین شاخص اهی آماری معاونت آموزشی 
  مکاتبات در مورد اناقاد توافق نامه همکاری های آموزشی مشترک با دانشهاه صناتی شریف 

 ( بررسی وضایت آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دکتری تخصصیPh.D ورودی سال )۹۲ 

 ساماندهی و تسهیل نحوه پرداخت هزینه انجام پایان نامه ها 

  ارسال فرم هیات امنا جهت پرداخت کمک هزینه تحصیلی ترم ده به دانشجویان دوره دکتری

 ۹۲ورودی سال ( Ph.D) تخصصی 

  شهریه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی با تصویب هیات  %۱0افزایش

 رییسه

  مات مرب  گروه آموزشی 5گروه هب  8وط هب ادغام گروه اهی آموزشی دانشکده رپستاری و مامایی از اقدا
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 مالحظات گروه آموزشی رشته تحصيلی دانشكده
 

 

 

 

 

 پرستاری و مامایی

آموزش مامایی/ مشاوره 
درمامایی/ گرایش های بهداشت 

باروری، مامایی جامعه نگر، 
پزشکی قانونی در مامایی، 

 مدیریت مامایی

مامایی، بهداشت باروری و 
 بارداری

 

گروه /  5گروه به  8ادغام 
در چارت تشکیالتی مصوب 

گروه فوق  5برای دانشکده 
 وجود دارند.

پرستاری داخلی جراجی، 
 پرستاری توانبخشی

 داخلی و جراحی

پرستاری کودکان/پرستاری 
مراقبتهای ویژه نوزادان/ روان 

 پرستاری

پرستاری کودکان و روان 
 پرستاری

پرستاری سالمت جامعه/ 
 پرستاری سالمندی

 بهداشت جامعه

مدیریت خدمات پرستاری/ 
پرستاری مراقبت های ویژه 

 پرستاری اورژانس/

 مدیریت پرستاری

  اصالح و مهندسی مجدد ربخی از فراینداهی حوزه آموزشی 
  دانشجویان شهریه پرداز انتخاب واحدشهریه دریافت بمنظور ایجاد درگاهاقدامات جهت 

 ،بخشنامه های داخلی و آئین نامه های آموزشی )تهیه پکیج بخشنامه و  بازنهری در مصوبات شورا

 (۹6لغایت  ۹۲مصوبات کلیه ادارات آموزش از سال 

 

  صصیدستیاری : اداره صصی و فوق تخ  و فلوشیپ تخ
  روان تنی )سایکوسوماتیک(راه اندازی دوره فلوشیپ 

  ونشنسکوالر اینترنورووراه اندازی دوره فلوشیپ 

  استرابیسمراه اندازی دوره فلوشیپ 

  جراحی دست حضرت فاطمهراه اندازی دوره فلوشیپ 

  طب خوابراه اندازی دوره فلوشیپ 

  جراحی سرو گردنراه اندازی دوره فلوشیپ 

 روانپزشکی سالمندی راه اندازی دوره فلوشیپ 

 صویر برداری غیر تهاجمی قلبت راه اندازی دوره فلوشیپ 

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

  طب توانبخشی ضایاات نخاعی و ستون فقرات فلوشیپدرخواست و پیهیری  راه اندازی دوره 

  استروک فلوشیپدرخواست و پیهیری  راه اندازی دوره 

  ناباروری  فلوشیپدوره درخواست و پیهیری  راه اندازی 
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  استریوتاکسی فلوشیپدرخواست و پیهیری  راه اندازی دوره 

  جراحی سرطان پستان فلوشیپدرخواست و پیهیری  راه اندازی دوره 

  فلوشیپدرخواست و پیهیری  راه اندازی دوره pediatric dermatology 

 درخواست و پیهیری  راه اندازی دوره فلوشیپ اپیدمیولوژی بالینی 

  پانکریتوبیلی یاری فلوشیپدرخواست و پیهیری  راه اندازی دوره 

  پریناتولوژی فلوشیپدرخواست و پیهیری  راه اندازی دوره 

  ارولوژی زنان فلوشیپدرخواست و پیهیری  راه اندازی دوره 

  روانپزشکی اعتیاد فلوشیپدرخواست و پیهیری  راه اندازی دوره 

 اینترونشنال رادیو لوژی فلوشیپره درخواست و پیهیری  راه اندازی دو 

  طب قانونی بالینی و مسمومیتها فلوشیپدرخواست و پیهیری  راه اندازی دوره 

  اینترونشنال الکتروفیزیولوژی کودکان فلوشیپدرخواست و پیهیری  راه اندازی دوره 

  رژیونال آنستزی فلوشیپدرخواست و پیهیری  راه اندازی دوره 

 العیه های ثبت نام اینترنتی جهت درج در سایت مااونت آموزشی تهیه ، تنظیم و درج اط

 دانشهاه 

   نفر ( ۲۹4)    ۹۷-۹8ثبت نام از پذیرفته شدگان دستیار تخصصی سال تحصیلی 

  نفر (  ۵0)    ۹۷-۹8ثبت نام از پذیرفته شدگان دستیار فوق تخصصی سال تحصیلی 

 نفر ( ۷۹)    ۹۷-۹8لی ثبت نام از پذیرفته شدگان دستیار فلوشیپ سال تحصی 

  فوق تخصصی و فلوشیپ –بررسی پرونده فراغت از تحصیل  دستیاران مقاطع تخصصی 

  97برگزاری و تشکیل دو بار کمیته نقل و انتقاالت در مهر و آبان 

  تائید خروج از کشور دانشجویان در سامانه نظام وظیفه 

 ۱۱/۱۱/۹۷مورخ   وق تخصصبرگزاری آزمون پذیرش دستیار ف 

 ۲/۱۲/۹۷مورخ   تخصص برگزاری آزمون پذیرش دستیار 

 درج سوابق در پرونده بایهانی تصویری توسط کارشناسان ادارات و دانشکده پزشکی 

 اصالح فرآیند به منظور مشاهده سوابق پرونده الکترونیک توسط همکاران دانشکده پزشکی 

  اسناد تاهد  –تحصیلی  تائیدیه –اصالح فرآیند به منظور حذف مکاتبات اضافی  ) گزینش

 محضری و ....(

  (  ۲درخواست پذیرش دستیار پژوهشهر )نفر 

 تنظیم تفاهم نامه  با دانشهاههای علوم پزشکی  

 فمنوسکند لیزر –البرز  –قم   –ارتش  –بقیه ا...  –بهزیستی  –کرمانشاه  –اراک 
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 اداره دانش آموختگان

 مورد2000     صدور دانشنامه تحصیلی جهت کلیه مقاطع تحصیلی 

 مورد 1079    صدور مجوز  تحویل مدرک تحصیلی جهت کلیه مقاطع تحصیلی 

 مورد 1100    صدور مجوز تحویل مدرک از طریق پرتال وزارت بهداشت 

 مورد 1652     اعالم فراغت ازتحصیل جهت کلیه مقاطع تحصیلی 

 مورد 1670   اعالم فراغت ازتحصیل جهت کلیه مقاطع تحصیلی از طریق پرتال وزارت 

 مورد 580       صدور گواهی موقت تحصیلی 

 مورد 1669  استخدام و...(  -هیات علمی  -مقاطع باالتر -)نظام پزشکی و مکاتبات صدورتائیدیه تحصیلی 

 مورد 2000     صدور گواهی ریزنمرات جهت کلیه مقاطع تحصیلی 

  مورد 148    (12انجام امور دانش آموختگان خارج از کشور ) فرم شماره 

 مورد 2446   فارغ التحصیالنی که در سامانه مجازی دانش آموختگان ثبت نام نموده اند 

 مورد 2244   تائید فارغ التحصیالن ثبت نام شده در سامانه مجازی دانش آموختگان 

  )وردم 69پی اچ دی،  تخصصی وفوق تخصصی   ،ارشد  جهت مقاطعصدور برگه اتمام معافیت تحصیلی)نظام وظیفه 

 مورد 2000     تهیه مینوت دانشنامه فارغ التحصیالن سال جاری 

 مورد 12000        پاسخگویی تلفن سیار 

  هاپاسخگویی حضوری به ارباب رجوع 

 به دانشگاه ها( -اصالح و افزایش فرایندهای اداره)صدورگواهی طول دوره دستیاری به دینفع 
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 آقای دكتر كبير جناب                                      
 

هدف باشد که با مرکز مطالاات و توساه آموزش علوم پزشکی بخشی از ساختار مااونت آموزشی دانشهاه می

ی راهبردی های خود را در راستای اسناد باالدستی اعم از برنامهبرنامه ارتقای کیفی آموزش علوم پزشکی

دهد. این های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی انجام میی جامع علمی کشور، بستهنقشه دانشهاه،

آموزشی  -مرکز به عنوان کانون تفکر دانشهاه در کنار مرکز تحقیقات آموزش پزشکی با سایر نهادهای علمی

آموزش علوم پزشکی برای ی های کاربردی در حوزهالمللی ارتباط داشته و از نتایج پژوهشدر سطح ملی و بین

 نماید. گیری مبتنی بر بهترین شواهد استفاده میتصمیم

جرای از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان در راستای اهای تخصصی خود حمایگتهمچنین این مرکز 

کیفیت بهبود که منجر به  های آموزشیروهها و گای آموزش در سطح دانشهاه، دانشکدههای توساهفاالیت

 .سازدفراهم میشود را می و پژوهش ریزی، ارزشیابیآموزش از طریق برنامه
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 واحد ارزشیابی گزارش عملکرد 
  كارگاه برگزار شده در مركز مطالعات  67ارزشیابي تعداد 

 ت امتحاني به دانشكد های تابعهاالارسال نسخه پشتیبان سما جهت آیتم آنالیز سو 

 درجه دانشكده پزشكي در سامانه ماد 360ح فرمهای ارزشیابي البازنگری و اص 

  ح فرمهای ارزشیابي دانشكده طب ایراني در سامانه ماد البازنگری و اص 

  ح فرم های ارزشیابي دانشكده پزشكي در سیستم ماد البازنگری و اص 

 مادت موجود در سامانه ارزشیابي البرگزاری جلسه بررسي گزارشات و اشكا 

  درجه در سیستم ماد و دریافت بازخورد از دانشكده های  360یي آزمایشي ارزشیابيبازگشا

 تابعه 

  گزارش گیری و بررسي نحوه مشاركت دانشجویان دانشكده پزشكي در ارزشیابي نحوه تدریس

 ت موجود الاساتید و ارائه باز خورد جهت رفع اشكا

  انه ارزشیابي ماد به دانشكد های تهیه دفترچه راهنمای آموزشي انواع گزارش گیری از سام

 تابعه 

   ارسال دفترچه راهنمای آموزشي انواع گزارش گیری از سامانه ارزشیابي ماد به دانشكد های

 تابعه 

   هماهنگي و همكاری نزدیك با واحد فناوری اطالعات و سیستم ارزشیابي ماد 

 تشكیل جلسات متعدد جهت رفع نواقص سیستم ارزشیابي ماد 

 سه جهت راه اندازی ارزشیابي الكترونیكي با شركت اینیكوتشكیل جل 

 

 اه همایش
  33- 32مكاتبات و اقدامات اجرایي مرتبط با همایش كشوری آموزش پزشكي وزارت بهداشت 

 اردیبهشت 

   اردیبهشت  32لغایت  7مشاركت فعال در آماده نمودن غرفه و برپایي همایش از 

  آبان  24و  23شركت فعال در همایش كشوری مراكز و دفاتر توسعه در 

 برپایي جشنواره آموزشي دكتر وثوق 

 داوری فرایندهای ارسالي جهت جشنواره آموزشي شهید مطهری 
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 اقبلیت اهی ساماهن ارزشیابی ماد با کارربی
 تهیه راهنما استفاده از سامانه و ارسال ان به دانشكده ها

 

 سیستم سعاد و قرارداداهی مرتبط هب الگ بوک 
سامانه آنالیز آزمونها و اقدامات الزم جهت امضاء و  1397اخذ مجوز و تنظیم صورت جلسه و متن قرارداد پشتیباني  -1

ثبت قرارداد  فوق و انجام مكاتبات الزم جهت ارسال به سازمان تامین اجتماعي و نامه بانك جهت دریافت ضمانت 

 ينامه بانك

شركت در جلسات مربوط به آنالیز فعالیتها و فرآیند های مربوط به سامانه ارزیابي عملكرد آكادمیك  اعضاء هیات  -2

 (2علمي دانشگاه )سعاد

ورود فعالیتها ، زیز فعالیتها سواالت و جزئیات سواالت  و درج امتیاز هر فعالیت به تفكیك جزئیات و همچنین  -3

 و محاسباتي مشخص نمودن فیلد های جمع شونده

انجام اقدامات و هماهنگي های الزم جهت انعقتد تفاهم الگ بوک الكترونیك ) سامانه طبیب( و انعقاد تفاهم نامه  -4

 فوق با شركت انعكاس ناب ایده

 ورود اطالعات اعضاء هیات علمي جدید الورود در سامانه سعاد ) شعاع( -5

 نه سعاد ) شعاع(تغییرات اعالم شده در خصوص اعضاء هیات علمي در ساما -6

استخراج گزارش اطالعات اعضاء هیات علمي با هماهنگي از طریق نیروی انساني و ارسال اطالعات فوق به شركت  -7

 2جهت درج در سامانه سعاد

و همانگي الزم و تهیه نامه  برای  شركت یگانه جهت ارسال مدارک و  1396انجام امور مربوط به قرارداد پشتیباني  -8

 ین اجتماعيمفاصا حساب تام

ارزیابي دانشجو از استاد و صدور كارت ورود به  سامانه پشتیباني قرارداد متن و جلسه صورت تنظیم و مجوز اخذ -9

ارسال مدارک شركت برای  انعقاد قرارداد كه متاسفانه هنوز مدارک فوق از طریق  جهت الزم اقدامات و جلسه 

 مچنان بال تكلیف مي باشد.شركت رویا پرداز  ماد ارسال نگردیده و قرارداد ه

 تهیه گزارش های مورد نیاز از سامانه سعاد )شعاع( طبق درخواست ها  . -10

 عاع( بر طبق الگو های اعالم شده اعمال تغییرات و همچنین تحلیل  گزارش های خروجي  از سامانه سعاد )ش -11
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 گزارش علکرد مرکز آزمون
   مكاتبه با دانشكده های تابعه در خصوص تدوین شیوه نامه مركز آزمون 

   مشاوره در خصوص راه اندازی كمیته ارزشیابي و آزمون در دانشكده های تابعه 

   پیگیری تدوین شیوه نامه مركز آزمون از مدیران دفاتر توسعه دانشكده های تابعه 

   های تابعه دانشكده  توسطبررسي شیوه نامه های تدوین شده 

 

 گزارش عملکرد آموزش پاسخگو
  مكاتبه و پیگیری مجدد با گروههای آموزشي جهت تدوین و بازنگری طرح دوره های كارآموزی

 و كارورزی با رویكرد پاسخگویي 

 ازسنجي امكانات و تجهیزات آموزشي در عرصه آموزشي از گروههای آموزشي نی 

  اوری سامانه پژوهشي ت دالپاسخ به سوا هشي آموزش پاسخگو وپیگیری تصویب طرح پژو

 وزارت بهداشت

  شناسایي  " به عنوانبرگزاری جلسه مشترک با معاونت اجتماعي به مناسبت هفته آموزش

 زمینه های همكاری موثر در جهت ارتقاء پاسخگویي اجتماعي در آموزش 

 محاسبه و تحلیل و شاخص های CVR و CVI  آموزش روایي محتوایي پرسشنامه طرح

 پاسخگو

  طراحي و اعتباریابي چك لیست ارزیابي پاسخگویي گروههای آموزشي "تدوین خالصه مقاله

 دانشگاه علوم پزشكي ایران جهت همایش آموزش پاسخگو تبریز 

   شناسایي زمینه های  "پیگیری تصویب مصوبات جلسه مشترک با معاونت اجتماعي با عنوان

 در شورای آموزشي دانشگاه "ویي اجتماعي در آموزشهمكاری موثر در جهت ارتقاء پاسخگ

   مكاتبه با معاونت اجتماعي به منظور پیگیری گسترش فیلد آموزشي دانشجویان به موسسات

 مردم نهاد و درخواست معرفي فیلد های مناسب از سوی معاونت اجتماعي 

   بررسي طرح دوره ارشد قارچ شناسي و ارائه بازخورد 

  رشد و دكترای انگل شناسي و ارائه بازخورد بررسي طرح دوره ا 

   بررسي طرح دوره ارشد و دكترای بیوشیمي و ارائه بازخورد 

   بررسي طرح دوره های كارورزی و كارآموزی كارشناسي ارشد و دكتری فیزیولوژی و ارائه

 بازخورد 

   بررسي طرح دوره های كارآموزی و كارورزی سالمت سالمندان مقطع پزشكي عمومي 
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   بررسي طرح دوره های كارورزی دكترای طب ایراني 

   بررسي طرح دوره های كارآموزی و كارورزی طب اورژانس 

  مورد 9بررسي طرح دوره های كارآموزی و كارورزی دانشكده پیراپزشكي 

   بررسي طرح دوره كارسناسي ارشد اپیدمیولوژی دانشكده بهداشت و ارائه بازخورد 

 رح پژوهشي آموزش پاسخگو سامانه پژوهشي وزارت بهداشت پاسخ به سواالت داوری ط 

  

  گزارش عملکرد نماینده ضمن خدمت کارکنان معاونت آمورشی 
  درخواست نیاز سنجي ضمن خدمت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از معاونت

 آموزشي دانشگاه و دانشكده های تابعه 

  موزشي و دانشكده های تابعه م نیاز سنجي آموزشي از پرسنل معاونت آجاان 

  ت رابطین دانشكده های تابعه در خصوص تكمیل فرمهای نیاز سنجي و الرفع ابهامات و سوا

 نحوه تكمیل و ارسال طرح دوره ضمن خدمت 

   تحلیل نیاز سنجي و تدوین طرح دوره های آموزشي معاونت آموزشي 

  به معاونت توسعه مدیریت و  97ارسال برنامه و طرح دوره های آموزشي ضمن خدمت سال

 منابع دانشگاه جهت اخذ مجوز برگزاری 

   100بررسي شناسنامه آموزشي و تعدیل امتیازات ضمن خدمت معاونت آموزشي تا سقف 

 معاونت آموزشيساعت پرسنل 

  كارگاه  15برنامه ریزی اجرای كارگاههای نیمسال اول معاونت اموزشي در 

 رت توسعهگزارش عملکرد واحد هماهنگی داف
جلسات منظمي  بصورت ماهیانـه طبـق تقـویم اعالمـي در دانشـكده پزشـكي دانشـگاه بـا حضـور  1397در سال 

مســلولین دفــاتر توســعه آمــوزش دانشــكده هــا و مراكــز آموزشــي درمــاني برگــزار گردیــد كــه دســتاوردهای 

 ارزشمندی  به شرح ذیل برای مجموعه به همراه داشت :

 هماهنگي دفاتر توسعه دانشكده ها و مراكز آموزشي درماني جداگانهتعیین مدیر واحد 

ارائه گزارش عملكرد دفاترتوسـعه آمـوزش دانشـكده هـا و مراكـز آموزشـي درمـاني و ارائـه فیـدبك بـه    -1

 آنان متناسب به نیاز مطرح شده 

مركـز مطالعـات و ارتقاء ارزشـیابي اسـاتید، تحلیـل آزمونهـا ارائـه كارگاههـا و پاسـخ بـه مكاتبـات اداری  -2

 انجام فعالیتهای مرتبط با راد 

 بازنگری فرم ها و ارسال آن در بازه زماني كوتاه به دانشكده ها برای دریافت اطالعات -3
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بیان مشكالت مربوط به ارائه فیـدبك از سیسـتم ارزشـیابي سـما و همچنـین درخواسـت همكـاری  بـرای   -4

 نهایي كردن الگ بوكهای الكترونیكي خود 

فعالیتهـای خـود درزمینـه طراحـي سیسـتم هـای نـرم افـزاری و سـخت افـزاری بـرای  تقویـت و  ارتقاء  -5

 تحلیل آزمونها، 

 تشكیل كمیته دانشجویي، برگزاری كارگاه ها و ارائه طرح های تحقیقاتي پژوهش در آموزش  -6

 توانمند سارزی اعضاء هیلت علمي  -7

یسـتها ، فـرم هـا و نمونـه كارهـای انجـام بهبود مستندات سنجه هـای اعتبـار بخشـي)ارائه نمونـه چـك ل -8

 شده (

 ارسال مستندات اعتبار بخشي آموزشي برای ثبت در سامانه پایش  -9

 

عتبار بخشی مراکز آموزشی وردمانی و موسسه ای  گزارش عملکرد واحدا
 مراکز آموزشی و درمانی کشور در اردبیهشت ماه.  ۲۱4اعالم رای اعتبار بخشی آموزشی   -۱

مکاتبه با دبیر محترم کمیسیون ملی اعتباربخشی در خصوص نحوه ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی  -۲

 کشور با توجه به احکام صادره، جهت برنامه ریزی برای دور بادی ارزیابی های بیرونی. 

تهیه لیست منتخب ارزیابان کشوری و ارسال به مااونت محترم آموزشی وزارت متبوع جهت اظهار  -3

 در صورت تائید صدور ابالغ ارزیاب کشوری برای نامبردگان.  نظر و

در این مجموعه نتایج ارزیابی تهیه و چاپ کتاب اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی کشور که  -4

 مراکز آموزشی و درمانی کشور در قالب نمودار های ذیل نشان داده شده است:

 تفکیک دانشهاه های کالن منطقه.  نمودار امتیاز کسب شده مراکزآموزشی و درمانی به 

 ضروری ، ضروری و توساه ای مراکز  "نمودار امتیاز کسب شده در ارزیابی و امتیاز سطوح کامال

 آموزشی و درمانی هر دانشهاه.

  نمودار مقایسه امتیاز کسب شده از کل امتیاز مراکز آموزشی و درمانی در حیطه های اعتبار

 بخشی .

 

مراکز آموزشی و درمانی تاباه  جهت مارفی نماینده اعتبار بخشی به منظور ارتباط مکاتبه با روسای  -۵

مستقیم مراکز  آموزشی و درمانی با کارشناس واحد اعتبار بخشی دانشهاه و رفع ابهامات در زمینه 

 اعتبار بخشی آموزشی.
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ای با توجه به  مکاتبه با کلیه دانشکده ها و مااونت های دانشهاه در خصوص اعتبار بخشی موسسه -6

 پایان

، جهت برطرف نمودن نقاط ضاف،  ۹8در شهریورماه  "موسسه ای  دانشگاه تائید  اعتبار " 

تالش برای تحقق استانداردهای ترجیحی و پایش تداوم انطباق با استانداردهای الزامی با تاکید بر 

دارا بودن کلیه این نکته که برای دریافت گواهی اعتبار بخشی موسسه ای در این مرحله، 

 استانداردهای الزامی و ترجیحی الزامیست.

تهیه  مستند فاالیت های انجام شده بسته  اعتبار بخشی در سال جاری و ارسال به واحد پایش مرکز  -۷

 مطالاات جهت ارائه به کالن منطقه.

خود ارزیابي مبتني بر استانداردهای  "( TOTآموزش دهندگان ) آموزشی، کارگاهبرگزاری  -8

در راستای اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی، با حضور نمایندگان  "ملي دوره پزشكي عمومي

در مرکز همایش های هتل قلب  ۲۲/۲/۹۷دانشهاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، مورخ 

 شهید رجایی. 

 

آموزش  آموزشی، کارگاهصدور گواهی شرکت در کارگاه جهت کلیه نمایندگان شرکت کننده در  -۹

 ."خود ارزیابي مبتني بر استانداردهای ملي دوره پزشكي عمومي "( TOTهندگان )د

 

مکاتبه با کلیه دانشکده ها در خصوص اعتباربخشی برنامه ها آموزشی ، جهت تشکیل کمیته  -۱0

اعتباربخشی، ارائه  گزارش فاالیت ها ، با توجه اضافه شدن فاالیت اعتبار بخشی برنامه های آموزشی 

 بار بخشی موسسات و مراکز آموزشی و درمانی .در بسته اعت

 

مکاتبه با واحد آموزش مداوم دانشهاه درخصوص انجام اعتبار بخشی برنامه های آموزش مداوم ،تشکیل  -۱۲

کمیته اعتباربخشی و ارائه گزارش با توجه به اضافه شدن فاالیت اعتبار بخشی برنامه های آموزش مداوم 

 در  بسته اعتبار بخشی موسسات و مراکز آموزشی و درمانی . 

 زی به نمایندگان اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی کشور و ارزیابان کشوری پاسخهویی شبانه رو -۱3

بالینی بوده و پس  از ساعت اداری  ") با توجه به اینکه همکاران ارزیاب و نمایندگان اعتبار بخشی اکثرا 

صی به انجام فاالیت های مربوط به  اعتبار بخشی می پردازند جهت پاسخهویی شماره تلفن همراه شخ

 دراختیار نامبردگان قرار داده شده است (
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 گزارش عملکرد واحد رشد و بالندگی )توانمندسازی(
 تدوین برنامه عملیاتي واحد رشد و بالندگي         
 برنامه ریزی كارگاهها بر اساس نتایج نیاز سنجي  

 قرار دادن لیست كارگاهها بر روی سایت مركز مطالعات جهت ثبت نام اعضای محترم هیلت علمي 
 ارسال پیامك به اعضای هیلت علمي ثبت نام شده  
 نظرسنجي و ارزشیابي اعضای هیلت علمي از مدرس و نحوه برگزاری كارگاه  
 د ارزشیابي جهت ارزشیابي كارگاههای برگزار شده مشاركت با واح 
  1397كارگاه در سال  67 برگزاری 

 حضور مدرسین جهت برگزاری كارگاه در مراكز غیر از دانشگاه
 كارگاه  3بیمارستان حضرت رسول (ص)  

 كارگاه  3بیمارستان شهید مطهری 
 كارگاه  3بیمارستان قلب شهید رجایي  
 جهت كارگاههای برگزار شده در مراكز فوق الذكرتایید و امضای گواهي  
 يارسال نامه و فرایند برگزاری كارگاه در مراكز اموزشي و درمان 
 زای برگزار شده سایر مراكز در مركتایید و امضا كارگاهه 

 97عضو جدید هیلت علمي در كل سال  67برگزاری كارگاه سرآمدی آموزش و پژوهش جهت 
 1397شده رد سال  اهی ربگزارلیست کارگاه

 کارگاه های توانمند سازی 
زمان  مدرس/مدرسین نام کارگاه ردیف

 برگزاری
ساعت 
 برگزاری

 مکان برگزاری

1 
 خانم مسرور روش تدریس مقدماتی

 -سالن افتخاریان 8 -13 3/2/97
 دانشکده پزشکی

آزمون  PMPکارگاه آشنایی با برگزاری  2

 به روش
 key features و

 –دانشکده پزشکی  8-30/13 4/2/97 دکتر بیداری
 سالن کنفرانس
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3 
 دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی

طبقه  –سالن دیجیتال  13-8 9/2/97
 کتابخانه مرکزی 4

4 
 دکتر پورنیک تفکر طراحی

سالن کنفرانس  13-8 15/2/97
 دانشکده بهداشت

 searchجستجوی منابع الکترونیکی) 5
strategy) 

 دکتر نعمتی
طبقه  –سالن دیجیتال  8 -13 19/2/97

 کتابخانه مرکزی 4

6 (1)SPSS دانشکده طب ایران 8-13 22/2/97 دکتر دباغیان 

7 
 دکتر سیدین تکنیکهای تئاتر در تدریس

سالن کنفرانس ریاست   13-8 25/2/97
 دانشکده پزشکی

شنبه 5 دکتر درگاهی کارگاه روش تدریس مقدماتی 8
27/2/97 

بیمارستان حضرت  9
 رسول اکرم)ص(

بیمارستان حضرت  9 2/3/97شنبه4 آقای دکتر کبیر کارگاه روش تحقیق مقدماتی 9
 رسول اکرم)ص(

خانم دکتر  کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی 10
خانم  -نعمتی

 دکتر صنیعی

 شنبه5
3/3/97 

بیمارستان حضرت  9
 رسول اکرم)ص(

11 
SPSS 

دکتر 
 بهاردوست

 بیمارستان شقا 13-8 10/3/97

)پاورپوینت  1تولید محتوا  12
فته+طراحی آموزشی محتوای پیشر

 الکترونیکی(
 دکتر عمرانی

 
30/3/97 

 
13-8 

 
  -سایت صد نفره

 دانشکده پزشکی

13 
SPSS 

دکتر 
 بهاردوست

 بیمارستان شقا 13-8 31/3/97

 –سایت صد نفره  8 -13 6/4/97 دکتر عمرانی ژیا()نرم افزار کامت 2تولید محتوا  14
 دانشکده پزشکی

15 
 پروپوزال نویسی

دکتر 
 بهاردوست

 بیمارستان شفا 13-8 7/4/97

 دانشکده طب ایران  9/4/97 دکتر کبیر پژوهش در آموزش 16

17 
 یکدکتر پورن کارآفرینی و کارتیمی

سالن کنفرانس ریاست   12-9 9/4/97
 دانشکده پزشکی

18 
 دکتربیداری ندانکارگاه مدیریت زندگی برای حرفه م

سالن کنفرانس ریاست   13-8 10/4/97
 دانشکده پزشکی

19 
 MMIکارگاه 

 -دکترنجومی
 دکتر کبیر

 سالن افتخاریان 12-9 10/4/97

20 
 تر عمرانیدک )استوری الین( 3تولیدمحتوا 

 –سایت صد نفره  8 -13 13/4/97
 دانشکده پزشکی

21 
 کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی

خانم دکتر 
دکتر  -نعمتی

 کمالی

بیمارستان  8 -13 14/4/97
 روانپزشکی ایران

22 
 دکتر دهناد ن علمی(آیین نگارش انگلیسی )ویژگی متو

 
16/4/97 

 
13- 8 

 –سایت صد نفره 
 دانشکده پزشکی

 آیین نگارش انگلیسی)نگارش جمالت 23
 پیچیده(

 دکتر دهناد
 

23/4/97 

 
13- 8 

 –سایت صدن نفره 
 دانشکده پزشکی

24 
 کارگاه روش تدریس مقدماتی

خانم دکتر 
 درگاهی

بیمارستان  13-8 28/4/97
 روانپزشکی ایران

25 
 دکتر دهناد ز(آیین نگارش انگلیسی)عبارت پردا

 –سایت صد نفره  8 -13 30/4/97
 دانشکده پزشکی
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 بیمارستان شهدای هفتم تیر 8-13 31/4/97 دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی 26

 سالن افتخاریان 8 -13 1/5/97 دکتر درگاهی روش تدریس مقدماتی 27

28 
Endnote 

دکتر لنگری 
 زاده

 –سایت صد نفره  13-8 9/5/97
 دانشکده پزشکی

29 SPSS(2) دانشکده طب ایران 8-13 13/5/97 دکتر دباغیان 

30 
 دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی

سالن کنفرانس ریاست  13-8 14/5/97
 دانشکده پزشکی

 بیمارستان شهدای هفتم تیر 8-13 22/5/97 دکتر درگاهی روش تدریس مقدماتی 31

علمی  کارگاه نحوه نگارش و ارسال مقاله 32

 (ISI)به زبان انگلیسی

دکتر مجتبی 
 حبیبی

انستیتو روانپزشکی  13-8 24-26/5/97
 ایران

  -سالن دیجیتال  9-12 10/7/97 دکتر پورنیک تجاری سازی 33
 کتابخانه مرکزی

ن دکتر دباغیا روش تدریس مقدماتی 34
 دکتر محمدی

 دانشکده طب ایران  14/7/97

دکتر فروزنده  اخالق در پژوهش 35
اعضاء کمیته +

 اخالق

سالن ریاست دانشکده  12-15/8 15/7/97
 پزشکی

ی خلق ایده، کشف فرصت و راه انداز 36
 کسب و کار

 سالن افتخاریان 9-12 17/7/97 دکتر پورنیک

 7طبقه  سالن ستاد 8-13 18/7/97-19 بیگدلیدکتر  کارگاه دو روزه دانش پژوهی 37

مرکز روانپزشکی  8-12 19/7/97 دکتر شطی روش محاسبه حجم نمونه 38
 ایران

 پزشکی -سالن ریاست 8-13 22/7/97 داریدکتر بی PMPکارگاه روش ارزشیابی  39

 پزشکی -سالن ریاست 8-13 24/7/97 دکتر درگاهی روش تدریس مقدماتی 40

 دانشکده طب ایران 8-13 19/8/97 دکتر فروزنده اخالق حرفه ای 41

 سایت صدنفره 15/8-13 23/8/97 لحیدکتر صا کارگاه ابزارسازی)روایی( 42

ساین کنفرانس  8-13 29/8/97 دکتر شتی روش تحقیق مقدماتی 43
 دانشکده پزشکی

44 
 صالحی دکتر کارگاه ابزارسازی)پایایی(

 سایت صدنفره 13-15/8 30/8/97

45 
 اخالق در پژوهش

دکتر فروزنده 
اعضاء کمیته +

 اخالق

 سالن افتخاریان 12-15/8 11/9/97

46 SPSS(3) دانشکده طب ایران 8-13 17/9/97 دکتر کبیر 

47 Prezi دانشکده طب ایران 8-13 24/9/97 آقای بهمنش 
 
 

آقای دکتر  جیم اینترنت اشیاء و آنالیز داده های ح 48
 بهلولی

کتابخانه مرکزی طبقه  11-8 24/9/97
 هشتم

 سایت صد نفره 8-13 28/9/97 ترنعمتیخانم دک جستجوی منابع الکترونیکی 49

سمینار نوآوری وکارآفرینی در جهان  50
 وایران

آقای دکتر وحید 
 سهراب پور

 -کتابخانه مرکزی 13-8 28/09/97
طبقه همکف سالن 

 آمقی تاتر

 سالن افتخاریان 30/8-13 4/10/97 دکتر شتی روش تحقیق مقدماتی)کنسل( 51

سالن کنفرانس ریاست  13-8/30 09/10/97 ر قدسدکت آشنایی با مبانی طب سنتی ایران 52
 دانشکده پزشکی
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ارت آپ برنده ها و بازنده ها درجهان است 53
 ها، مورد خاص بیوتکنولوژی داروی

دکتر 
محمدصالح 

 فرازی

کتابخانه مرکزی،  13-10 09/10/97
 سالن طبقه اول

سالن کنفرانس ریاست  " 12/10/97 ر قدسدکت آشنایی با تدابیر حفظ سالمتی 54
 دانشکده پزشکی

دانشکده  به دلیل خرابی()1روش ارزشیابی) 55

 (کنسل شد
 )سالن یاس( 8-13 17/10/97 خانم مسرور

 دانشکده طب ایرانی

امیرکشاورز  روش تحقیق مقدماتی 56
 القیاخ

مرکزآموزشی،درمانی   20/10/97
 روانپزشکی ایران

 سایت صد نفره 8-13 26/10/97 ترنعمتیخانم دک جستجوی منابع الکترونیکی 57

 سالن اقتخاریان 8-13 9/11/97 دکتر درگاهی روش تدریس مقدماتی 58

دکتر فروزنده  اخالق حرفه ای 59
عضاء کمیته +ا

 اخالق

 سالن افتخاریان 12-15/8 14/11/97

 )سالن یاس( 8-13 15/11/97 خانم مسرور (2روش ارزشیابی ) 60
 دانشکده طب ایرانی

 

 

 بسته کارگاه آموزشی سرآمدی رد آموزش و ژپوهش جهت اعضاء هیئت علمی
 

 

 

 

 شماره موضوع روز و تاریخ سخنران ساعت محل
 طبقه -آمفی تأتر
کتابخانه همکف 

 مرکزی 

اعضاء هیأت  13-8

علمي معاونت 

 آموزشي

 دوشنبه

 9/7/97 

آشنایي با سیستم 

سعاد،پژوهشیار،سما،آیین نامه 

 ارتقاء و ترفیع

1 

 -سالن افتخاریان
 دانشکده پزشکی

 هیأت اعضاء 13-8

 معاونت علمي

 آموزشي

 سه شنبه

24/7/97 

دانش پژوهي،پژوهش در 

 آموزش

2 

 -افتخاریان سالن
 پزشکی دانشکده

 هیأت اعضاء 13-8

 معاونت علمي

 آموزشي

 یك شنبه

6/8/97 

كتابخانه مركزی و الكتریك و 

 جستجوی منابع

3 

 طبقه -تأتر آمفی
 کتابخانه همکف

 مرکزی

 هیأت اعضاء 13-8

 معاونت علمي

 آموزشي

 سه شنبه

28/8/97 

 

برنامه ریزی درسی،نگارش 
 طرح دوره وطرح درس

4 

 گروه هدف: اساتید جدیدالورود

روز 10مدت کارگاه: 
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 طبقه -تأتر آمفی
 کتابخانه همکف

 مرکزی

 هیأت اعضاء 13-8

 معاونت علمي

 آموزشي

 دوشنبه

5/9/97 

 5 روش تدریس مقدماتی

 -افتخاریان سالن
 پزشکی دانشکده

 هیأت اعضاء 13-8

 معاونت علمي

 آموزشي

 سه شنبه

27/9/97 

 6 روش تدریس پیشرفته

 -افتخاریان سالن
 پزشکی دانشکده

 هیأت اعضاء 13-8

 معاونت علمي

 آموزشي

 دو شنبه

3/10/97 

 7 (1روش ارزشیابی )

 -افتخاریان سالن
 پزشکی دانشکده

 هیأت اعضاء 13-8

 معاونت علمي

 آموزشي

 سه شنبه

25/10/97 

 8 (2روش ارزشیابی )

 -افتخاریان سالن
 پزشکی دانشکده

 هیأت اعضاء 13-8

 معاونت علمي

 آموزشي

 دوشنبه

8/11/97 

اخالق  –مهارتهای ارتباطی 
 حرفه ای

9 

 -افتخاریان سالن
 پزشکی دانشکده

 هیأت اعضاء 13-8

 معاونت علمي

 آموزشي

 سه شنبه

23/11/97 

رویکرد نسل سوم، کارآفرینی 
 و خلق ثروت

10 

 

 

 

 

 گزارش عملکرد  توسعه آموزش مجازی علوم زپشکی
 محتوااهی تولید شده

 تولید محتوای الکترونیکی از جلساتCPC  حضرت رسول و بارگذاری محتواها در قالب بیمارستان

 محتوا( ۲های الکترونیکی دانشهاه برای استفاده عموم)فیلم آموزشی در وبسایت مرکز آموزش

 قالب در الکترونیکی محتوای تولید Storytelling  (محتوا ۱)همهانی آموزش برای 

 قالب در الکترونیکی محتوای تولید Medical Cases عدد ۲۵) سینه قفسه تفسیرگرافی برای 

Case Study) 

 کودکان هایبیماری تئوری درس غیرحضوری برگزاری برای پاورپوینت قالب تهیه 
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 کارگاه اهی ربگزار شده
 کارگاه ۲ رگزاریب Camtasia  دانشجویان برای مرکزی کتابخانه در PhD 

 در پیشرفته پاورپوینت و الکترونیکی محتوای تولید و طراحی اصول کارگاه برگزاری 

 علمی هیات اعضای از نفر ۷0 برای پزشکی دانشکده

 کارگاه ۲ برگزاری Camtasia  علمی هیات اعضای از نفر ۵0 برای پزشکی دانشکده در 

 

 

 

 جلسات ربگزار شده
  پزشکیجلسه بررسی مشکالت آموزش مجازی دانشکده 

 ویانا یادگیری الکترونیکی برگزاری جلسه مارفی سامانه 

 جلسه( ۲های الکترونیکی)جلسات داخلی مرکز آموزش 
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 ساری فعالیت اه
 تشکیل کمیته آموزش مجازی و ابالغ اعضای کارگروه توساه آموزش مجازی 

 غیرحضوری پزشکی ژورنالیسم دوره برگزاری جهت نامه تفاهم عقد و همکاری 

 آنالین نهارش مرکز طرح پروپوزال تصویب 

 رئیسه هیات در تصویب برای الکترونیکی محتوای تولید تارفه برآورد 

 مرکز پیشنهادی سازمانی چارت  ارائه و مجازی آموزش مراکز ساختارسازمانی بررسی 

 الکترونیکی آموزشهای

 3۵0)پزشکی دانشکده هایرزیدنت برای تحقیق روش غیرحضوری کارگاه برگزاری 

 استاد( ۱۲ و دانشجو

 یدوره برگزاری Blended غدد انستیتو در زبان درس 

 توانبخشی، های دانشکده در)دارند سازی مجازی قابلیت که هایدوره و دروس شناسایی 

 پرستاری( مدیریت،

 ۱3۹8 سال جهت الکترونیکی های آموزش مرکز عملیاتی برنامه تهیه 

 

 

 رد آموزش علوم زپشکی   عملکرد بسته اهی تحول و نوآوری گزارش 
 دبیرخاهن تحول )بسته پایش(

مشترک با دبیران بسته های تحول ونوآوری در آموزش جهت بررسي  جلسات برگزاری .1

عملكرد كارگروه ها و دریافت نظرات بســته ها در خصــوص برنامه عملیاتي مشــترک 

سال بر 97سال  سته ها و  ار سال برای كلیه دبیران ب سه و ار صورتجل نامه و تهیه 

 عملیاتي مشترک و برنامه اقدام منطقه ای برای دبیران بسته ها

مشــاركت در تیم ارزیاب پایش منطقه ای بســته های تحول و شــركت در دو جلســه  .2

ضای دبیرخانه تحول حوزه آموزش در كالن منطقه  ضوری با اع شور و  10ح شي ك آمای
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ص شده و چگونگي بررسي فرم های ارسالي و اعالم نظر در خصوص فعالیت های مشخ

 جمع آوری مستندات مربوطه در سطح دانشگاه های كالن منطقه

شت  .3 سط وزارت بهدا شور تو سه مجازی نمایندگان پایش كالن مناطق ك شركت در جل

 97جهت برنامه ریزی برای پایش كیفي برنامه های تحول در سه ماهه اول

شي  .4 شگاه های منطقه آمای شترک دان سه م شگا 10شركت درجل شكي در دان ه علوم پز

 97خردادماه 22تهران در تاریخ 

ستندات  .5 صورت كیفي و جمع آوری م سته های تحول به  سه ماهه اول ب انجام پایش 

 10مربوط به فعالیت های مشخص شده و ارسال برای دبیرخانه كالن منطقه 

سال  .6 شكي در  سته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پز و جمع  96تهیه گزارش ب

ــته ها و بندی چالش  ــته ها از طریق جمع آوری نظرات دبیران بس های مربوط به بس

 10ارسال برای دبیرخانه كالن منطقه 

ــت و دبیرخانه كالن  برقراری ارتباط .7 ــي وزارت بهداش با مدیران پایش معاونت آموزش

 منطقه جهت دریافت آخرین اطالعات و تصمیمات در خصوص بسته های تحول

 مربوط به بسته های تحول در سامانه آتنابارگزاری كلیه مكاتبات  .8

 تهیه اخبار مربوط به بسته های تحول و ارسال جهت بارگزاری در سایت مركز مطالعات .9

 تدوین گزارش بسته تحول در هفته سالمت دانشگاه .10

 صدور ابالغ جدید برای اعضای گارگروه های اجرایي بسته های تحول .11

ن در نوزدهمین همایش آموزش پزشكي و همكاری در غرفه دانشگاه علوم پزشكي ایرا .12

 ارائه گزارش های مربوط به بسته های تحول در غرفه دانشگاه
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لت محور   بسته آموزش پاسخگو و عدا
 بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور:  فعالیت ها ی تعیین شده برای

 

 برآورد و جذب منابع انساني مورد نیاز بخش سالمت در برش دانشگاهي مطابق 

 الگوی كشوری

 برآورد نیازهای منطقه ای/ دانشگاهي به آموزش های مهارتي 
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 نشانگرهای تعیین شده مرتبط با هر فعالیت 

 سند برآورد نیروی انساني 

 سند برآورد نیاز به آموزش های مهارتي 

 

فعالیت های انجام گرفته برای دستیابي به نشانگرهای تعیین شده در برنامه عملیاتي  .1

 بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور: -حوزه آموزش

  برنامه ریزی برای تربیت  "استخراج محتوای مرتبط در سند آمایش از جمله

 "نیروی انساني در بخش سالمت

  استخراج مفاهیم و محتوای مرتبط با آموزش مهارتي و حرفه ای از آیین نامه

 تاسیس و بهره برداری مراكز آموزش مهارتي و حرفه ای

  برای جمع آوری مطالعات انجام شده بر روی وضعیت دانشجویان برنامه ریزی

 علوم پزشكي از نظر مهارت های مرتبط با رشته تحصیلي

 جمع آوری گزارشاتي از آموزش در عرصه در گروه های مختلف آموزشي دانشگاه 

 مشاركت در تعیین شاخص های پاسخگویي با واحد آموزش پاسخگو مركز توسعه مطالعات .2

 ی برای همكاری با معاونت اجتماعي در مشاركت با واحد آموزش پاسخگوبرنامه ریز .3

پیگیری بازنگری برنامه های درسي در دانشكده های مختلف با رویكرد پاسخگویي در  .4

 مشاركت با واحد آموزش پاسخگو

به دانشجویان پزشكي برای حركت در  "آداب پزشكي"برنامه ریزی برای ارائه درس  .5

 مسیر پاسخگویي

 

 ه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای ربانمه اهی آموزش عالی سالمتتوسع 
درخواست همكاری از گروه های آموزشي دانشكده توانبخشي جهت امكان سنجي  .1

 تاسیس رشته توانبخشي عصبي.

 تهیه پیش نویس كوریكولوم توانبخشي عصبي. .2

توانبخشي  برگزاری جلسات هم اندیشي با نمایندگان گروه های مختلف دانشكده علوم .3

در خصوص بازنگری كوریكولوم پیشنهادی توانبخشي عصبي و بازنگری بخش هایي از 

 آن بر طبق نتایج بدست آمده از جلسات.
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مكاتبه با دانشگاه درخصوص جمع آوری اطالعات رشته هایي كه كوریكولوم خود را  .4

 بازنگری كرده اند.

ده گانه از طریق گزارش های با سایر مناطق  4بررسي مقایسه ای فعالیت های بسته  .5

 مكتوب جمع آوری شده در جشنواره مطهری.

 اعتالی اخالق حرفه ای
برگزاری كالس های آموزش اخالق پزشكي به صورت تم طولي در قالب كتاب خواني  .1

جهت دو گروه از دانشجویان رشته پزشكي با حضور متخصصین اخالق پزشكي و 

 آموزش پزشكي

ي اساتید گروه اخالق پزشكي با حضور اساتید مدعو برگزاری جلسات دانش افزای .2

 دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي

 برگزاری جلسات گروه اخالق پزشكي با حضور اساتید گروه .3

 برگزاری جلسات كمیته دانشگاهي اخالق در پژوهش .4

جلسه مشاوره اخالق در پژوهش گروه كودكان مركز آموزشي درماني حضرت علي  .5

 اصغر

 اخالق بالیني مركز آموزشي درماني فیروزآبادیبرگزاری راند  .6

 برگزاری راند اخالق بالیني مركز آموزشي درماني روانپزشكي ایران .7

 برگزاری راند اخالق بالیني دانشكده پرستاری و مامایي .8

 برگزاری كمیته سازماني اخالق در پژوهش دانشكده پزشكي .9

 برگزاری جلسه شورای اخالق پزشكي دانشگاه .10

ته اخالق پزشكي و رفتار حرفه ای مركز آموزشي درماني حضرت علي برگزاری كمی .11

 اصغر 

برگزاری كمیته اخالق پزشكي و رفتار حرفه ای مركز آموزشي درماني حضرت رسول  .12

 اكرم

برگزاری كمیته اخالق پزشكي و رفتار حرفه ای مركز آموزشي درماني حضرت رسول  .13

 اكرم

 ای مركز آموزشي درماني شهید مطهریبرگزاری كمیته اخالق پزشكي و رفتار حرفه  .14

 برگزاری كارگاه اخالق در پژوهش با حضور دبیر كمیته ملي .15
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 برگزاری راند اخالق بالیني مركز آموزشي درماني روانپزشكي ایران .16

 برگزاری راند اخالق بالیني دانشكده پرستاری و مامایي .17

 ق پزشكي دانشگاهتهیه پیشنویس، تدوین و مراحل اجرایي برنامه عملیاتي گروه اخال .18

تهیه پیشنویس، تدوین و مراحل اجرایي راهنمای پوشش و رفتار حرفه ای فراگیران  .19

 در دانشگاه

 تهیه طرح درس اخالق پزشكي جهت دانشجویان رشته پزشكي .20

 بین المللی سازی آموزش علوم زپشکی 
مندرج تشكیل جلسه با معاونت محترم بین الملل در راستای برنامه ریزی فعالیتهای  .1

 در بسته

تشكیل جلسات همفكری در راستای طراحي اقدامات مناسب در راستای فعالیتهای  .2

 بسته 
تدوین پروپوزال ترسیم نقشه راه بین المللي سازی آموزش دانشگاه علوم پزشكي  .3

 ایران
 مكاتبه با معاونت بین الملل جهت ارسال مستندات بسته و فعالیتهای ذیل: .4

 مشترک برگزاری دوره های آموزشي 

  شناسایي توانایي علمي آموزشي و ظرفیت های موجود دانشگاه های خارج از

 كشور و منطقه هدف

  عقد تفاهم نامه های علمي، سازماني و خدماتي برای دانشجویان و اساتید بین

 الملل

 استانداردسازی فرایندها مطابق دستورالعملهای مربوطه 

  مخاطب منطقهتشكیل میز همكاری به نام هریك از كشورهای 

  ایجاد و توسعه شبكه دانشگاهي با هدف بین المللي سازی و ارتقا سطح بین

 الملل دانشگاه ها

  انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه های منطقه در جهت قرار دادن لینك دانشگاه

 ها در وب سایت یكدیگر
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 بارگذاری مستندات سه ماهه اول در سامانه پایش  .5

 لوم زپشکیبسته توسعه آموزش مجازی ع 
 محتوااهی تولید شده

حضــرت رســول و بارگذاری بیمارســتان  CPCتولید محتوای الكترونیكي از جلســات .1

های الكترونیكي دانشــگاه محتواها در قالب فیلم آموزشــي در وبســایت مركز آموزش

 محتوا( 2برای استفاده عموم)

 (محتوا 1)همگاني آموزش برای  Storytelling قالب در الكترونیكي محتوای تولید .2

سیرگرافي برای Medical Cases قالب در الكترونیكي محتوای تولید .3 سه تف  سینه قف

 (Case Study عدد 25)

 كودكان هایبیماری تلوری درس غیرحضوری برگزاری برای پاورپوینت قالب تهیه .4
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 کارگاه اهی ربگزار شده
 PhD دانشجویان برای مركزی كتابخانه در  Camtasia كارگاه 2 برگزاری .1

 در پیشرفته پاورپوینت و الكترونیكي محتوای تولید و طراحي اصول كارگاه برگزاری .2

 علمي هیات اعضای از نفر 70 برای پزشكي دانشكده

 علمي هیات اعضای از نفر 50 برای پزشكي دانشكده در  Camtasia كارگاه 2 برگزاری .3

 

 

 

 

 جلسات ربگزار شده
 مجازی دانشكده پزشكيجلسه بررسي مشكالت آموزش  .1

 برگزاری جلسه معرفي سامانه یادگیری الكترونیكي ویانا .2

 (جلسه 2های الكترونیكي)جلسات داخلي مركز آموزش .3
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 ساری فعالیت اه
 تشكیل كمیته آموزش مجازی و ابالغ اعضای كارگروه توسعه آموزش مجازی .1

 غیرحضوری پزشكي ژورنالیسم دوره برگزاری جهت نامه تفاهم عقد و همكاری .2

 آنالین نگارش مركز طرح پروپوزال تصویب .3

 رئیسه هیات در تصویب برای الكترونیكي محتوای تولید تعرفه برآورد .4

 مركز پیشنهادی سازماني چارت  ارائه و مجازی آموزش مراكز ساختارسازماني بررسي .5

 الكترونیكي آموزشهای

 350)پزشكي دانشكده هایرزیدنت برای تحقیق روش غیرحضوری كارگاه برگزاری .6

 استاد( 12 و دانشجو

 غدد انستیتو در زبان درس Blended یدوره برگزاری .7

 های دانشكده در)دارند سازی مجازی قابلیت كه هایدوره و دروس شناسایي .8

 پرستاری( مدیریت، توانبخشي،

 1398 سال الكترونیكي های آموزش مركز عملیاتي برنامه تهیه .9

 

 ارتقای آزمون اهی علوم زپشکیبسته نظام ارزیابی و 
ــد. در بخش  یت های كارگروه در دو بخش اقدامات جاری و تعریف اقدامات جدید مي باش فعال

ضع موجود نظام  سي و شده تهیه گزارش نهایي طرح برر اقدامات جاری مهم ترین فعالیت انجام 

ابتدای تشكیل ارتقاء آزمون ارزیابي دانشگاه بود. با توجه به این كه یكي از اهداف مهم كارگروه از 

های برگزار شــده در دانشــگاه بود. لذا به منظور ایجاد تغییر در نظام ارزیابي به شــناســایي نقاط 

 نینكته قابل توجه در ا مثبت و نقاط قابل ارتقاء آزمون های برگزار شده در دانشگاه پرداخته شد.

مورد استفاده  یهاآزمون  يوه بر بررسو  عال بوددانشجو  يابیبه ارز يستمیجامع و س دگاهید طرح

ــرا ندیفرآ ــاز یآزمون ، برنامه ها یبرگزار طیو ش ــا یمرتبط با توانمندس در  يعلم تیهل یاعض

در آزمون ها و ارائه بازخورد به دانشــجو  لیتحل ندیو فرآ نیاســتاندارد و نو یخصــوص آزمون ها

های جاری كارگروه برگزاری جلسات  . از دیگر فعالیتشد يبررستمام گروه های آموزشي دانشگاه 

مربوط به مقدمات آماده سازی مركز آزمون دانشگاه مي باشد. كه در این راستا برگزاری جلسات با 

سعه آموزش  سای دفاتر مطالعات و تو سات با رو شي و هم چنین برگزاری جل معاونت محترم آموز
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شي تدوی سه آموز شد. با توجه به جل شكده های تابعه انجام  صوص مركز دان شیوه نامه در خ ن 

سعه در  سای دفاتر تو ضور تعدادی از رو شده بود، با ح شكده های تابعه قبال انجام  آزمون در دان

شد و در نهایت مقرر  شده بحث و گفتگو و تبادل نظر انجام  شیوه نامه های تهیه  صوص جزئیات  خ

شكده ها برای انجام 15شد تا  شده دان شیوه نامه های نهایي  صویب در اختیار  شهریور  مراحل ت

ــای  ــط اعض ــي توس كارگروه قرار گیرد. در بخش اقدامات جدید تهیه و تدوین دو طرح پژوهش

ــال  ــتاورد كارگروه از ابتدای س ــد. طرح مربوط به پذیرش  97كارگروه و تیم همكار دس مي باش

ت تدوین و دانشجو در راستای فعالیت تعریف شده در سامانه پایش برنامه عملیاتي وزارت بهداش

ست و مرور متون و  شده ا شد. مراحل اجرایي این طرح  آغاز  شگاه ثبت  شیار دان سامانه پژوه در 

تدوین پرســشــنامه اولیه طرح در حال آماده ســازی برای ارائه در جلســه فوكوس گروم و انجام 

ستفاده از آز ستای ترویج ا شد. طرح مربوط به پام كوئیز در را سنجي مي با مون اقدامات اعتبار 

سال  سال دوم  شگاه تهیه و تدوین و نیم سال در گروه   97های تكویني در دان به مدت یك نیم 

 بیهوشي اجرا خواهد شد. خالصه عملكرد كارگروه در سه ماه اول به شرح ذیل مي باشد:

 كارگروه دیجد یاعضا يمعرف .1

 جادیدر خصوص ا يو معاونت محترم آموزش ركارگروهیجلسات مشترک دب یبرگزار .2

 و امكانات مركز آزمون جامع يكیزیف یفضا

 یيمربوط به اجرا ینامه ها وهیو پرسش و پاسخ در خصوص ش يجلسه بررس یبرگزار .3

 یشده توسط دانشكده ها هیته ینامه ها وهیشدن مركز آزمون و ارائه بازخورد به ش

 ارائه شده ینامه ها وهیتابعه با هدف بهبود و ارتقاء ش

در دانشگاه  انیدانشجو يابیوضع موجود نظام ارز يبررس"طرح  یيگزارش نها هیته .4

 "رانیا يعلوم پزشك

ارائه الگوی جامع جذب  "پرپوزال با عنوانو انجام مراحل اولیه  اریو ثبت پژوهش نیتدو .5

و پذیرش دانشجو در مقطع تحصیالت تكمیلي رشته های پایه پزشكي در دانشگاههای 

 "علوم پزشكي 

اعالم  ينیتكو های¬تآثیر آزمون يبررس "یار پرپوزال با عنوانتدوین و ثبت پژوهش .6

 يهوشیب انیبر اضطراب امتحان دانشجو يو كارگاه آموزش )پام كوئیز(نشده 

 

 



 

  97سال  ایران پزشکی علوم دانشگاه آموزش معاونت عملکرد گزارش 52

 بسته اعتبار بخشی مراکز آموزشی وردمانی و موسسه ای 

مراكز آموزشي و درماني كشور در اردبیهشت  214اعالم رای اعتبار بخشي آموزشي   .1

 ماه. 

مكاتبه با دبیر محترم كمیسیون ملي اعتباربخشي در خصوص نحوه ارزیابي مراكز  .2

آموزشي و درماني كشور با توجه به احكام صادره، جهت برنامه ریزی برای دور بعدی 

 ارزیابي های بیروني. 

تهیه لیست منتخب ارزیابان كشوری و ارسال به معاونت محترم آموزشي وزارت متبوع  .3

 در صورت تائید صدور ابالغ ارزیاب كشوری برای نامبردگان.  جهت اظهار نظر و

تهیه و چام كتاب اعتبار بخشي مراكز آموزشي و درماني كشور كه در این مجموعه  .4

نتایج ارزیابي مراكز آموزشي و درماني كشور در قالب نمودار های ذیل نشان داده شده 

 است:

 تفكیك دانشگاه های كالن   نمودار امتیاز كسب شده مراكزآموزشي و درماني به

 منطقه.

 ضروری ، ضروری و  "نمودار امتیاز كسب شده در ارزیابي و امتیاز سطوح كامال

 توسعه ای مراكز آموزشي و درماني هر دانشگاه.

  نمودار مقایسه امتیاز كسب شده از كل امتیاز مراكز آموزشي و درماني در حیطه

 های اعتبار بخشي .

آموزشي و درماني تابعه  جهت معرفي نماینده اعتبار بخشي به  مكاتبه با روسای مراكز .5

منظور ارتباط مستقیم مراكز  آموزشي و درماني با كارشناس واحد اعتبار بخشي 

 دانشگاه و رفع ابهامات در زمینه اعتبار بخشي آموزشي.

مكاتبه با كلیه دانشكده ها و معاونت های دانشگاه در خصوص اعتبار بخشي موسسه  .6

، جهت  98در شهریورماه  "موسسه ای  دانشگاه تائید  اعتبار "ا توجه به پایان  ای ب

برطرف نمودن نقاط ضعف، تالش برای تحقق استانداردهای ترجیحي و پایش تداوم 

انطباق با استانداردهای الزامي با تاكید بر این نكته كه برای دریافت گواهي اعتبار بخشي 

 بودن كلیه استانداردهای الزامي و ترجیحي الزامیست.موسسه ای در این مرحله، دارا 

تهیه  مستند فعالیت های انجام شده بسته  اعتبار بخشي در سال جاری و ارسال به  .7

 واحد پایش مركز مطالعات جهت ارائه به كالن منطقه.
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خود ارزیابي مبتني بر  "( TOTآموزشي، آموزش دهندگان ) كارگاهبرگزاری  .8

در راستای اعتبار بخشي دوره پزشكي  "استانداردهای ملي دوره پزشكي عمومي

عمومي، با حضور نمایندگان دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكي كشور، مورخ 

 در مركز همایش های هتل قلب شهید رجایي.  22/2/97

آموزشي،  كارگاهشركت كننده در  صدور گواهي شركت در كارگاه جهت كلیه نمایندگان .9

خود ارزیابي مبتني بر استانداردهای ملي دوره پزشكي  "( TOTآموزش دهندگان )

 ."عمومي

مكاتبه با كلیه دانشكده ها در خصوص اعتباربخشي برنامه ها آموزشي ، جهت تشكیل  .10

ر بخشي كمیته اعتباربخشي، ارائه  گزارش فعالیت ها ، با توجه اضافه شدن فعالیت اعتبا

 برنامه های آموزشي در بسته اعتبار بخشي موسسات و مراكز آموزشي و درماني .

مكاتبه با واحد آموزش مداوم دانشگاه درخصوص انجام اعتبار بخشي برنامه های  .11

آموزش مداوم ،تشكیل كمیته اعتباربخشي و ارائه گزارش با توجه به اضافه شدن فعالیت 

مداوم در  بسته اعتبار بخشي موسسات و مراكز اعتبار بخشي برنامه های آموزش 

 آموزشي و درماني . 

پاسخگویي به نمایندگان اعتبار بخشي مراكز آموزشي و درماني كشور و ارزیابان  .12

 كشوری

 توسعه زریساخت اهی آموزشی
 مرور بسته زیر ساخت و استخراج شاخص های مرتبط .1

 تشكیل تیم كارگروه با توجه به شاخص های مرتبط .2

ارسال نامه  و مكاتبه با دانشكده ها و مراكز آموزش درماني به منظور  .3

 تهیه بانك اطالعاتي 

 دریافت مستندات از چند مركز و پیگیری ارسال سایر مستندات  .4

بارگزاری مستندات مربوط به بسته زیرساخت در سامانه پایش بسته  .5

 های تحول و ثبت پیشرفت فعالیت ها
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گاری مرجعیت عل آینده  می رد آموزش علوم زپشکین
 نهاریاقدام انجام شده در کارگروه آینده فاالیت برنامه

تدوین سند 

نهاری در آینده

آموزش علوم 

پزشکی در افق 

 چشم انداز

نظام پویش نیازهای بومي بر مبنای 

تحلیلي و با رویكرد آینده نگارانه 

های ها و زیرساختز)تحلیل نیا

برای ای مورد نیاز بومي و منطقه

توسعه آموزش علوم پزشكي با 

 رویكرد آینده نگارانه(

های ها و اولویتتعریف فهرستي از پروژه -

 تحقیقاتي در راستای تحلیل نیازهای بومي 

ارسال پروژه نیازسنجي كوریكولوم پزشكي  -

نفعان به مركز ملي تحقیقات عمومي از نگاه ذی

 راهبردی آموزش علوم پزشكي

توانمندسازی اعضای اجرای برنامه 

 هیلت علمي

های توانمندسازی شناسایي عناوین كارگاه -

 مبتني بر نیازسنجي

های رایزني با مدرسان جهت تدریس در دوره -

 توانمندسازی

های توانمندسازی در نیمه دوم اجرای دوره -

 97سال 

تسهیل امكان حضور اعضای هیات علمي در  -

های مرتبط با مرجعیت آموزش علوم كنگره

 شكيپز

ورود اطالعات به سامانه رصد 

 نگارانهآینده

 باشد. سامانه مزبور هنوز در دسترس نمي -

ورود اطالعات به این سامانه مربوط به شش ماه  -

 باشد. دوم سال مي

تشكیل كارگروه/كمیته آینده 

نگاری علمي در دانشگاه/كالن 

 منطقه

كارگروه آینده نگاری با هشت نفر عضو در  -

 تشكیل شده استدانشگاه 

جلسات بنا به نیاز بصورت ماهانه و سه ماهه  -

 گردد. برگزار مي

تدوین  96نگاری دانشگاه در سال سند آینده - تدوین سند آینده نگاری دانشگاه

 گردید. 

اجرای برنامه توانمند سازی آینده 

نگاری در حیطه مرجعیت علمي 

برای مدیران، تصمیم گیران و 

 دانشگاهصاحب نظران 

های شركت دبیر كارگروه در برنامه -

مرجعیت علمي در مركز  TOTتوانمندسازی 

 تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشكي 

ی آموزشي مرجعیت علمي طراحي دوره -

 )كوریكولوم( برای جامعه هدف

 برگزاری دوره در نیم سال دوم سال جاری -
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حمایت از نشر كتب دانشگاهي در 

 حیطه های اولویت دار

 ملي)ماموریت های ویژه منطقه ای(

رایزني با مدیریت انتشارات و علم سنجي  -

دانشگاه در جهت حمایت از انتشار كتابهای 

 مرتبط با مرجعیت علمي

نگاری سالمت در واحد تدوین كتاب آینده -

رسانه و انتشارات مركز مطالعات و توسعه 

 آموزش علوم پزشكي

جذب اعضای هیلت علمي بر اساس 

 ایهای ماموریت منطقهاولویت

همكاری با مدیریت امور هیات علمي در  -

راستای جذب اعضای هیات علمي متناسب با 

 ماموریتهای منطقه ای

درخواست توسعه رشته مقاطع بر 

اساس اولویتها ماموریت های ویژه 

 منطقه ای

بررسي دوره های بین رشته ای در مركز  -

 مطالعات 

ارشد مدیریت بررسي دوره كارشناسي  -

 اورژانس

بررسي دوره كارشناسي ارشد مدیریت  -

 گردشگری سالمت

بررسي دوره دكترای تخصصي بیوانفوراتیك  -

 پزشكي

تفاهم نامه با معاونت های دیگر برای 

ها در راستای حمایت از پژوهش

 اولویت ها

اعالم اولویتهای تحقیقاتي در راستای  -

 نگاری مرجعیت علميآینده

های مرتبط با تحول و نوآوری در بررسي طرح -

معاونت  HSRآموزش علوم پزشكي در كمیته 

 آموزشي

اختصاص الین تحقیقاتي مرتبط با طرح های  -

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكي در 

 مركز تحقیقات آموزش علوم پزشكي

دهي به تحقیقات حوزه جهت

آموزش علوم پزشكي مبتني بر 

ماموریتهای ویژه های ملي اولویت

 ایمنطقه

های كارشناسي ارشد و حمایت از پایان نامه -

دكترای تخصصي در راستای تحول و نوآوری 

 در آموزش علوم پزشكي 

تدوین پروژه های تحقیقاتي منطبق 

های راهبردی و پژوهشي بر اولویت

 ملي

طرح تحقیقاتي به مركز ملي تحقیقات  4ارسال  -

  راهبردی آموزش علوم پزشكي
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 گزارش عملکرد ژپوهش رد آموزش و تحقیق رد نظام سالمت
  تهیه تقویم جلسات و فراخوان مربوط به شورایHSR 

  تدوین اولویت های پژوهشيHSR  معاونت آموزشي و ارسال برای اعضای شورایHSR   و

مدیران و معاونین حوزه آموزش جهت دریافت نظرات و جمع بندی نهایي و ارسال برای 

 معاونت پژوهشي و بارگزاری در سایت معاونت

  صدور ابالغ اعضایHSR 

  تشكیل دو جلسهHSR  4معاونت آموزشي با حضور اعضای شورا در سه ماهه اول و بررسي 

 معاونت پژوهشيطرح و ارسال برای  2طرح ارسال شده و تایید 

 شركت در دو كارگاه آموزش پژوهشیار جدید توسط معاونت پژوهشي 

  اعالم فراخوان دوره ای طرح هایHSR  در سایت معاونت آموزشي دانشگاه 

 پاسخگویي به برگزاری كارگاه پژوهش در آموزش جهت دانشكده بهداشت 

  

 :ساری موارد

 عملکرد مربوط هب مرکز مهارت اهی حرفه ای
  آوری عناوین دوره های قابل برگزاری در مركز مهارت های حرفه ایجمع 

  ارسال تعدادی از دوره های برای مركز مهارت های حرفه ای وزارت بهداشت جهت دریافت

 تاییدیه كمیسیون مربوطه

 

 عملکرد مربوط هب ربگزاری کارگاه اعتباربخشی دوره زپشکی عمومی
 در كارگاه جمع بندی لیست نهایي اعضای شركت كننده 

  برقرای ارتباط تلفني با اعضای شركت كننده در كارگاه با همكاری سایر اعضای تیم برگزاری

 جهت هماهنگي شركت اعضای از دانشگاه های سراسر كشور در كارگاه مربوطه
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  همكاری در برگزاری كارگاهTOT  خودارزیابي دوره پزشكي عمومي در مركز آموزشي و

 درماني قلب شهیدرجایي

 

 گزارش عملکرد واحد دانش ژپوهی
  برگزاری جلسات آموزشي دانش پژوهي در راستای آشنایي اعضای محترم هیات علمي با

 فعالیتهای نوآور و دانش پژوهي

  ارائه مشاوره حضوری و تلفني به اعضای محترم هیات علمي در مورد فعالیتهای دانش

 پژوهي

  طراحي و برگزاری كارگاه آموزشيTOT  ملي دوره خودارزیابي مبتني بر استانداردهای

مركز مطالعات و توسط نفر از نمایندگان محترم كالن مناطق  110پزشكي عمومي با شركت 

ا همكاری دبیرخانه شورای پزشكي عمومي، ب در اردیبهشت ماه توسعه آموزش دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  با دبیرخانه شورای آموزش پزشكي در مورد برگزاری ادامه كارگاههای هماهنگي

 اعتباربخشي برنامه پزشكي عمومي و پاسخگویي به نمایندگان كالن مناطق در این مورد

  همكاری و شركت در جلسات برنامه ریزی خودارزیابي برنامه پزشكي عمومي دانشكده

 پزشكي ) دو جلسه(

 تراتژیك و عملیاتي معاونت آموزشي در راستای نسل سومهمكاری در بازنگری برنامه اس 

  هماهنگي و برگزاری كمیته دانشگاهي دانش پژوهي آموزشي در  خرداد ماه و بررسي طرح

های دانش پژوهي ارسال شده توسط اعضای محترم هیات علمي )امتیاز دانش پژوهي جهت 

 یك طرح ارسالي مورد تایید كمیته قرار گرفت(

ربوط به سامانه فعالیتهای نوآورانه وزارت بهداشت و هماهنگي با مركز مطالعات انجام امور م

 و توسعه آموزش وزارت بهداشت در مورد سامانه
 رزیی آموزشیگزارش عملکرد واحد ربانمه

 ای رشته های درسي میان بررسي برنامه

 بیوانفورماتیك پزشكي در مقطع دكترای تخصصي
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كارشناسي ارشد مت در مقطعالت گردشگری سمدیری  

ریزی درسي با موضوع كوریكو لومهای دانشگاه نسل سوم برگزاری جلسه كمیته برنامه  

اهانداز نوین دانشگ درصدی كوریكولوم در راستا چشم 20دریافت پیشنهادات گروهها در خصوص تغییر   

درصد  عنوان فاالیت عنوان حیطه

 پیشرفت

 مستندات

های تدوین برنامه

 درسی
ی دكترای تخصصي بیوانفورماتیك دورهبررسي 

 پزشكي 

برنامه به وزارت متبوع ارسال گردیده  100

 است.  

ی كارشناسي ارشد ی درسي دورهبررسي برنامه

 گردشگری سالمت

ی درسي و رفع بررسي در واحد برنامه 100

 اشكاالت با طراحان برنامه

-برگزاری کارگاه

 های آموزشی
یك روزه دانشگاه نسل برگزاری كارگاه آموزشي 

 های دانشگاه نسل سومسوم و كوریكولوم

 برنامه كارگاه، نشاني سایت و  100

برگزاری كارگاه آموزشي یك روزه كوریكولوم 

 پنهان

 برنامه كارگاه    100

تدوین و ترجمه 

محتواهای 

 آموزشی

 در مرحله انتشار 100 پژوهي آموزشيی آموزشي دانشتدوین كتابچه

 در مرحله انتشار 100 ی آموزشي فیلم آموزشيكتابچه تدوین

به  AMEE and BEME Guidesی  ترجمه

 زبان فارسي 

 در مرحله انتشار 50

های طرح

 تحقیقاتی
تدوین پروپوزال كوریكولوم پنهان ... بصورت 

 مستر پروژه در دانشگاه

 قرارداد -مستندات 100

پایه با ارزیابي كوریكولوم آموزشي مقطع علوم 

استفاده از نیاز سنجي از دانشجویان در دانشگاه 

 علوم پزشكي ایران

 در حال انجام 50

ی ریزی برگزاری جلسات ماهانه كمیته برنامه هاسایر فاالیت

 درسي

 مستندات در اتوماسیون 100

همكاری در بازنگری برنامه راهبردی معاونت 

 آموزشي

 انجام شد 100

 مشاوره حضوری و تلفني 100 ای به اعضای هیات علميمشاورهارائه خدمات 

مشاركت  در فعالیت های هسته برنامه ریزی 

 درسي مركز تحقیقات آموزش علوم پزشكي

 ایبصورت دوره 100

همكاری در برگزاری و داوری مقاالت همایش 

 آموزش پزشكي

 اتمام یافته 100

داوری و همكاری با واحد پژوهش در آموزش در 

 نظارت طرح های تحقیقاتي

 اتمام یافته 100

 اتمام یافته 100 همكاری با مركز ملي تحقیقات راهبردی )نصر(
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 گزارش عملکرد واحد رساهن و انتشارات
 گزارش فصل بهار واحد رسانه و انتشارات به شرح زیر مي باشد.

  قالب غرفه و برگزاری  در 97برگزاری هفته سالمت در ارتباط با آموزش در اردیبهشت

 مسابقه و ...

  در قالب غرفه و ... 97برگزاری هفته آموزش در اردیبهشت 

  معاونت آموزشي  97تهیه مطالب، ویراستاری و آماده سازی فصلنامه علمي خبری بهار

 دانشگاه

  گزارش و مصاحبه   36تهیه 

 انجام امور روابط عمومي معاونت آموزشي دانشگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  97سال  ایران پزشکی علوم دانشگاه آموزش معاونت عملکرد گزارش 60
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 جناب آقای دكتر مظاهری نژاد

 

 

مدیریت امور هیات علمی  نقش موثری را در جهت ساماندهی و حل مشکالت اعضای هیات 

  علمی بعهده داشته است.
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 97 هیات علمی آموزشی سال
 128 استاد

 598 دانشیار

 227 استادیار

 39 مربی

 992 مجموع

 
 اعضای هیات علمیتدوین و بازنگری دستورالعملهای مرتبط با 

  ماموریت آموزشی اعضای هیئت علمی شیوه نامهاصالح 

  تهیه پیش نویس اولیه دستور العمل ماموریت آموزشی اعضای هیئت علمی 

  برگزاری جلسه در راستای نهایی سازی دستورالعمل با حضور معاونت آموزشی 

 ارسال جهت طرح در شورای دانشگاه 

  برگزاری جلسه معاونت بین المللدریافت نظرات شورای دانشگاه و 

 ارسال نسخه نهایی جهت طرح در هیات امنا 
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 دستورالعمل نحوه شرکت رد همایش و کنگره اهی داخل و خارج از کشور اعضای هیأت علمی
  تهیه پیش نویس اولیه دستور العمل 

 برگزاری جلسه در راستای نهایی سازی دستورالعمل با حضور معاونت آموزشی 

 طرح در شورای آموزشی ارسال جهت 

 تصویب در شورای آموزشی دانشگاه  

 انمه( اهی آموزشی اعضای هیأت علمی )کارآموزی، کارورزی و پایانسازی فعالیتتدوین دستورالعمل یکسان
  بررسی سایت ها و جستجوی منابع مرتبط 

 علمیهای آموزشی اعضای هیأت سازی فعالیتتهیه پیش نویس اولیه دستور العمل یکسان 

  برگزاری جلسه در راستای نهایی سازی دستورالعمل با حضور معاونت آموزشی 

 ارسال به دانشکده ها جهت اخذ نظرات و پیشنهادات 

 ارسال جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه 

 تصویب در شورای آموزشی دانشگاه  

 ارسال جهت طرح در هیات رئیسه 

 تصویب در هیات رئیسه دانشگاه 

 

 

گاه   دستورالعمل انتخاب مدریان گروه اهی آموزشی دانش
  بررسی سایت ها و جستجوی منابع مرتبط 

 تهیه پیش نویس اولیه دستور العمل انتخاب مدیران گروه های آموزشی 

 ارسال به دانشکده ها جهت اخذ نظرات و پیشنهادات 

 اعمال نظرات و پیشنهادات دانشکده ها و تهیه پیش نویس نهایی 

 به ریاست دانشگاه جهت طرح در هیات رئیسه دانشگاه ارسال 

 تصویب در هیات رئیسه 
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 اصالح دستورالعمل رتفیع اعضای هیئت علمی

 ربرسی و اجرای دستورالعمل رکود علمی اعضای هیئت علمی

 و تصویب رد هیات رئیسه  ربرسی و اصالح دستورالعمل وابستگی دوگاهن اعضای هیئت علمی

زی ساماهن  م(حقراه اندا  التدریس )رد دست اقدا

زی ساماهن سعاد  کاری مشترک   2راه اندا   EDCبا هم
  1بازنگری سامانه سعاد 

  برگزاری جلسات با دانشکده پزشکی، معاونت پژوهشی 

 ارسال تغییرات به دانشکده ها و معاونت پژوهشی جهت اظهار نظر 

 اعمال نظرات در سامانه مذکور 

  2راه اندازی سامانه سعاد 

 آموزشی اعضای هیات علمی اهیغابال
o  دانشکده، مرکز مطالعات و انستیتو غدد جهت ارسال ابالغ آموزشی به تفکیک هر  10مکاتبه با

 نیمسال تحصیلی

o  نفر از اعضیییای هیات علمی از نظرتکمیل واحدهای  400دریافت و بررسیییی ابالغ آموزشیییی

 درصدتمام وقت جغرافیایی و حق التدریس20موظفی و

o  ابالغ آموزشی های دارای اشکال جهت رفع اشکاالتعودت 

o  ایجاد پروفایل جامع اطالعات اعضای هیات علمی دانشگاه 

o  تکمیل اطالعات آموزشییی پروفایل جامع اطالعات اعضییای هیات علمی دانشییگاه به تفکیک

دانشییکده، گروه های آموزشییی و عضییو هیات علمی شییامل  اطالعات اعضییای هیات علمی، 

 ی، حق التدریس، تمام وقتی و ...(واحدهای موظف
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o  ارسییال پروفایل جامع اطالعات اعضییای هیات علمی دانشییگاه به معاونت پژوهشییی تکمیل و

 جهت تکمیل اطالعات پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه

 

 رکود علمی
o انجام مکاتبات مربوط به رکود علمی اعضای هیات علمی مشمول 

o  جلسه رکود علمی  1برگزاری 

 تی اعضای هیا ت علمیتمام وق 
o  اعضیای هیات علمی دانشیکده ها جهت تخمین و برآورد  96و  95بررسیی تمام وقتی سیالهای

 97سال  هزینه احتمالی

o  شگاه و معاونت  6هماهنگی و برگزاری سعه مدیریت و منابع دان سه با امور مالی معاونت تو جل

  آموزشی جهت نهایی نمودن بودجه اختصاص یافته به دانشکده ها

o  شگاه اختصاص  97سال اعالم بودجه  درخصوصمکاتبه با معاونت توسعه مدیریت و منابع دان

دانشییکده، پردیس بین الملل، معاونت  9تمام وقتی اعضییای هیات علمی به تفکیک جهت یافته 

 آموزشی، انستیتو غدد

o  97مکاتبه با دانشکده ها جهت ارسال تمام وقتی شش ماهه اول و دوم سال 

o ت های ارسالی و عودت در صورت مشاهده مغایرتبررسی لیس 

o  توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشکده ها به معاونت 97ارسال لیست نهایی تمام وقتی سال 

 

 حق التدریس اعضای هیا ت علمی
o  اعضای هیات علمی دانشکده ها جهت تخمین و برآورد  96و  95بررسی حق التدریس سالهای

 97سال  هزینه احتمالی
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o  شگاه و معاونت  6هماهنگی و برگزاری سعه مدیریت و منابع دان سه با امور مالی معاونت تو جل

 آموزشی جهت نهایی نمودن بودجه اختصاص یافته به دانشکده ها 

o  شگاه اختصاص  97سال اعالم بودجه  درخصوصمکاتبه با معاونت توسعه مدیریت و منابع دان

دانشیییکده، پردیس بین الملل،  9به تفکیک  حق التدریس اعضیییای هیات علمیجهت  یافته 

 معاونت آموزشی، انستیتو غدد

o  97-98و نیمسال اول  96-97مکاتبه با دانشکده ها جهت ارسال حق التدریس نیمسال دوم 

o بررسی لیست های ارسالی و عودت در صورت مشاهده مغایرت 

o مدیریت و منابع دانشگاهتوسعه  ارسال لیست نهایی حق التدریس دانشکده های تابعه به معاونت 

 صدور ابالغ مدریان گروه اهی آموزشی
o بررسی مدارک کمیته مشورتی دانشکده ها و استعالم حراست 

o تهیه پیش نویس ابالغ و ارسال جهت امضای ریاست دانشگاه 

o برررسی برنامه عملیاتی ارسال شده از دانشکده 

 ربرسی فعالیت اهی فرهنگی اعضای هیات علمی جهت ارتقاء  
o  فعالیت های فرهنگیجهت بررسی متقاضی ارتقا مرتبه دریافت نامه معرفی اعضای هیات علمی 

o تماس با اعضای هیات علمی جهت ارسال مدارک 

o  پرونده اعضای هیات علمی 48بررسی و تکمیل 

o ارسال به معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت طرح در کمیسیون فرهنگی  

 علمی داخلی و خارجیابالغ وابستگی دوگاهن اعضای هیات 
o دریافت نامه از دانشکده ها 

o بررسی در خواست های ابالغ وابستگی دوگانه اعضای هیات علمی دانشکده ها  

o مکاتبه جهت تکمیل مدارک 
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o مکاتبه در خصوص بکارگیری افراد معرفی شده با وزارت بهداشت 

o صدور ابالغ 

مات  ساری اقدا
o  شه جذب اعضا هیات علمی و  سال آینده جذب اعضای هیات علمی 5نیازسنجی ستای تدوین نق در را

 97اعالم به وزارت بهداشت جهت فراخوان سال 

o  سه 8شرکت در ضو کمیته و  جل ضای هیات علمی به عنوان ع سیکمیته ترفیعات اع پرونده  1039 برر

ترفیع پایه )سیییالیانه و ترفیع پایه تشیییویقی  تمام وقت جغرافیایی ، منتخبین جشییینواره ها ، ارتقا  مرتبه و 

 ترفیع پایه بابت خدمت سربازی( 

o  شییرکت در جلسییات هیات اجرائی جذب به عنوان عضییو هیات، به منظور بررسییی صییالحیت علمی

 متقاضیان

o (15شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه )جلسه 

o های دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اعضای هیات علمی پاسخ به استعالم 

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

 دیگر

o  بررسی و نامه نگاری در خصوص بازنشستگی اعضا  هیات علمی و ارسال به معاونت پشتیبانی 

o اتبه در خصوص درخواست هیات علمی برای جذببررسی و مک 

o معرفی اعضای هیات علمی جهت کمیته های کشوری به وزارت بهداشت 

o بررسی و مکاتبه در خصوص فعالیت اعضای هیات علمی در بخش خصوصی 

o بررسی و مکاتبه با معاونت درمان در خصوص استعالم فعالیت اعضای هیات علمی 
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o تمدید  -تعیین محل خدمت -مرخصییی بدون حقو  -ماموریت -لانتقا -ارسییال مدارک ترفیع پایه

 قرارداد اعضای هیات علمی برای مدیریت نیروی انسانی

o اطالع رسانی بخشنامه ها و فراخوان جذب به دانشکده ها و معاونت پژوهشی 

o ارسال مدارک تمدید قرارداد اعضای هیات علمی برای هیات جذب 

o هیات علمی )ماموریت، مرخصییی، جذب، عودت پروانه  بررسییی کلیه مکاتبات مربوط به اعضییای

 مطب، شرکت در آزمون فلوشیپ، انتقال و ....( و ارسال به واحد مربوطه

o جمع آوری مستندات الزم در راستای اعتباربخشی مؤسسه ای مدیریت امور هیات علمی 

o  عملکرد مدیریت امور هیات علمیگزارش تهیه 

o جهت بارگزاری در سایت دانشگاه تهیه اخبار مدیریت امور هیات علمی 

o  کمیته نقل و انتقاالت اعضای هیات علمی  جلساتبرگزاری 

o بازدید مراکز آموزشی و درمانی 

 

 شی " تهیه گزارش شيابی وزارت متبوع از گروههای آموز نتایج بازدید هيات بورد ارز

 هیات علمیو ارسال به مدیر محترم امور ( 1397بيمارستانهای تابعه دانشگاه در سال 
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 سرکار خانم دکتر سید فاطمی

 

گردد. این محسموب می  معاونت آموزشمی دانشمگاه حوزه  ازهیات ممیزه بعنوان بخشمی  دبیرخانه

شتی درمانی  دبیرخانه شکی و خدمات بهدا شگاه علوم پز سالت و مأموریت دان ستای ر فعالیت خود را در را

شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت ایران و در چارچوب  صوب  ضای هیات علمی م آئین نامه ارتقاء اع

شکی شت، درمان و آموزش پز سی و ارز و اجرایی بازوی عنوانبه و دهدانجام می بهدا سئول برر شیابی م

 کند.می وظیفه پرونده اعضاء هیات علمی متقاضی ارتقاء مرتبه مطابق با آئین نامه ارتقاء  انجام
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( 18/12/1397(؛و نوزدهمین)24/9/1397؛ هجدهمین)(17/5/1397)هفدهمین} جلسهسه  1397 سالطول  در

 برگزار گردید.  {ممیزه دانشگاه پس از انتزاع هیات جلسه

 

د رپونده  اهی ارتقاء واحتساب سنوات مطرح شده رد هیات ممیزهجدول کلی تعدا

 40 تعداد اعضای هيات علمی ارتقاء یافته

 16 تعداد اعضای هيات علمی ارتقاء یافته از مرتبه دانشياری به استادی

 20 تعداد اعضای هيات علمی ارتقاء یافته از مرتبه استادیاری به دانشياری

 4 اعضای هيات علمی ارتقاء یافته از مرتبه مربی به استادیاریتعداد 

 15 تعداد احتساب سوابق آموزشی اعضای هيات علمی
 

 

 

د جلسات کمیتهت  صصی دبیرخاهن وهیات ممیزهعدا  اهی تخ
 تعداد 

 6 تعداد جلسات برگزار شده كميته  تخصصی علوم پایه

 4 بالينی تخصصی  تعداد جلسات برگزار شده كميته

 3 تعداد جلسات برگزار شده هيات مميزه

 13 مجموع جلسات
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صصی دبیرخاهن هیات ممیزهرپونده  اهی اتییدشده ردکمیته اهی تخ
 تعداد 

 20 پروند های تایيد شده  ارتقاء در جلسات  كميته تخصصی علوم پایه

 11 پرونده های تایيد شده  ارتقاء در جلسات كميته تخصصی بالينی

 40 پرونده های تایيد شده  ارتقاء در هيات مميزه

 71 مجموع
 

د رپونده اهی مطرح شده رد جلسات هیات ممیزه   تعدا
 هفدهمين 

 هيات مميزه

 هجدهمين

 هيات مميزه

 نوزدهمين

 هيات مميزه

تعداد پروند های مطرح شده در جلسات هيات 

 مميزه

17 18 14 

هيات تعداد پروند های تایيد شده در جلسات 

 مميزه

15 16 9 

 

د  هب تفکیک مرتبه مورد تقاضا یافته ارتقاء علمی هیات اعضای تعدا
 نوزدهمين

 هيات مميزه

 هجدهمين

 هيات مميزه

هفدهمين        

 هيات مميزه

 

تعداد اعضای هيات علمی ارتقاء یافته  به مرتبه  3 7 6

 استادی

مرتبه تعداد اعضای هيات علمی ارتقاء یافته به  10 8 2

 دانشياری

تعداد اعضای هيات علمی ارتقاء یافته بهمرتبه  2 1 1

 استادیاری

 مجموع 15 16 9
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د  تفکیک دانشکده اه هب  یافته ارتقاء علمی هیات اعضای تعدا
 نوزدهمين

 هيات مميزه

 هجدهمين

 هيات مميزه

 هفدهمين     

 هيات مميزه

 دانشكده

 پزشكی 4 8 6

 توانبخشی 5 1 1

 پرستاری و مامایی 2 - -

 بهداشت 2 - -

 مدیریت و اطالع رسانی پزشكی 1 1 1

 معاونت تحقيقات و فناوری - 1 1

 فناوریهای نوین پزشكی 1 - -

 مركز قلب شهيد رجائی - 5 -

 مجموع 15 16 9
 

 

 

 علمی هیات اعضای آموزشی سوابق احتساب ربرسی
 نوزدهمين

 هيات مميزه

 هجدهمين

 هيات مميزه

 هفدهمين    

 هيات مميزه

 دانشكده

 پزشكی 9 - 3

 پرستاری و مامائی - 1 -

 توانبخشی 1 - -

 علوم رفتاری 1 - -

 مجموع 11 1 3
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 جدول کلی  رب اساس دانشکده و  مرتبه مورد تقاضا
 هفدهمين دانشكده

 هيات مميزه

 هجدهمين

 هيات مميزه

نوزدهمين      

 هيات مميزه

 مجموع

 18 10 5 5 - استادی پزشكی

 8 1 3 4 دانشياری

 - - - - استادیاری

 7 - - - - استادی توانبخشی

 3 - - 3 دانشياری

 4 1 1 2 استادیاری

پرستاری و 

 مامایی

 2 2 - - 2 استادی

 - - - - دانشياری

 - - - - استادیاری

 2 1 - - 1 استادی بهداشت

 1 - - 1 دانشياری

 - - - - استادیاری

مدیریت و 

 اطالع رسانی

 3 1 1 - - استادی

 2 - 1 1 دانشياری

 - - - - استادیاری

فناوریهای 

 نوین پزشكی

 1 - - - - استادی

 1 - - 1 دانشياری

 - - - - استادیاری

معاونت 

تحقيقات و 

 فناوری

 2 - - - - استادی

 2 1 1 - دانشياری

 - - - - استادیاری

مركز قلب 

 شهيد رجائی

 5 2 - 2 - استادی

 3 - 3 - دانشياری

 - - - - استادیاری

 40 16 6 7 3 استادی مجموع

 20 2 8 10 دانشياری

 4 1 1 2 استادیاری
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 گزارش ساری عملکرداهی دبیرخاهن
  گاه هب  صورت الکترونیکیتهیه و تدوین راهنمای فرایند ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانش

  گاه که مشمول شرایط بازنشستگی می شدند با اتیید هیات ممیزه 12انجام فعالیت اهی مرتبط با ادامه فعالیت  نفر از اعضای هیات علمی دانش

 ( ارتقاء عمومی شرائط از) ارتقاء جهت هب علمی هیات ازاعضاء نفر 76  خارجی زبان هب تسلط موضوع با مرتبط اهی فعالیت انجام 
  انجام فعالیت اهی مرتبط با  ربگزاری جلسات هیات ممیزه )انجام هماهنگی اه، تهیه افیل اه، دستورجلسات و صورت جلسات، ارسال

 دعوتنامه اهو.....(
 گاه هب  دانشکده اه و مراکز ری اهی مصوب رد هیات ممیزه دانش  تحقیقاتیابالغ سیاستگذا
 کام اعضاء جدید کمیته اه صصی علوم پاهی و بالینی دبیرخاهن هیات ممیزهتهیه پیش نویس اح  ی تخ
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 سركار خانم دكتر مهروی

ستای  شگاه را برعهده دارد. در را شان دان ستعدادهای درخ سایی اهداف و پرورش ا شنا این دبیرخانه وظیفه 

سهیالت  ساو مصوبات وزارت بهداشت، حصول به این اهداف، ت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه ای برا

سیون  شکیل کمی شگاه با حمایت و ت شجویان ارائه می گردد. همچنین دان درمان و آموزش پزشکی به این دان

ویژه حمایت از اسممتعدادهای درخشممان با ریاسممت رئیس دانشممگاه وظیفه حمایت از این عزیزان را به عهده 

 دارد.
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هاشاخص ردیف

ی رتبه

بندی 

 آموزشی

 عملكرد واحد سنجش عملكرد عنوان شاخص موضوع فعاليت زیر شاخص

 _مدیریت 1

 هاسیستم

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

واحدهای  2

 تاباه

تکمیل اطالعات دانشجویان استاداد درخشان دانشهاه در  فناوری اطالعات

 افزار سماءبانک اطالعاتی استاداد درخشان نرم

 ۹3۷ تاداد هاتاداد درخواست

واحدهای  3

 تاباه

 %۱00 درصد درصد امور انجام شده بروز رسانی سایت استادادهای درخشان سایت وب

آموزش  4

 دانشجو

های قبولی دوره

 باالتر

مارفی دانشجویان استاداد درخشان مقطع کارشناسی 

نامه استاداد مقطع باالتر مطابق با آیینجهت ورود به 

 درخشان

 نفر ۵۵ تاداد تاداد دانشجو

آموزش  5

 دانشجو

های قبولی دوره

 باالتر

بررسی درخواست و مارفی دانشجویان واجد شرایط 

استاداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد جهت ورود به 

 نامه استاداد درخشانمقطع باالتر مطابق با آیین

 نفر ۲4 تاداد دانشجوتاداد 

مایارهای  6

 خاص

های ویژه فاالیت

 دانشهاهی

نام ها جهت ثبتنام از دانشجویان دانشکدهفراخوان ثبت

 در دهمین المپیاد علمی 

 %۱00 درصد درصد امور انجام شده

مایارهای  7

 خاص

های ویژه فاالیت

 دانشهاهی

های آموزشی برای دانشجویان جهت برگزاری کالس

 آمادگی شرکت در دهمین المپیاد علمی 

 %۱00 درصد درصد امور انجام شده

مایارهای  8

 خاص

های ویژه فاالیت

 دانشهاهی

برگزاری آزمون درون دانشهاهی برای دانشجویان جهت 

 آمادگی شرکت در دهمین المپیاد علمی

 %۱00 درصد درصد امور انجام شده

مایارهای  9

 خاص

های ویژه فاالیت

 دانشهاهی

 %۱00 درصد درصد امور انجام شده مارفی منتخبین در دهمین المپیاد علمی 

مایارهای  10

 خاص

های ویژه فاالیت

 دانشهاهی

انجام مکاتبات مربوطه به دهمین المپیاد علمی و برگزاری 

 های ویژه برای منتخبینکالس

 %۱00 درصد درصد امور انجام شده

مایارهای  11

 خاص

های ویژه فاالیت

 دانشهاهی

برگزاری آزمون  دهمین المپیاد علمی در مرحله گروهی و 

 اعالم نتایج

 %۱00 درصد درصد امور انجام شده

مایارهای  12

 خاص

های ویژه فاالیت

 دانشهاهی

طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر برای فراخوان 

 دانشجویی های دهمین المپیادکارگاه

 %۱00 درصد درصد امور انجام شده

مایارها 13

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

مارفی دانشجویان استاداد درخشان دانشهاه به 

بنیاد ملی نخبهان جهت دریافت تسهیالت 

 مادی پیرو نامه ارسالی ایشان

 مورد ۲8 تاداد تاداد دانشجو

مایارها 14

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

عقد قرارداد با دانشجویان مشمول جوایز 

 یارییاری و فنیاری،پژوهشآموزش

 مورد ۲۱ تاداد تاداد دانشجو

مایارها 15

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

-های آموزشی، پژوهشی و فنپیهیری فاالیت

 یاری دانشجویان در طور سال تحصیلی
 مورد ۲۱ تاداد تاداد دانشجو

مایارها 16

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

رسیدگی به درخواست دانشجویان منتخب از 

 سوی بنیاد ملی نخبهان بر اساس راهنمای راجا

 مورد۱۵ تاداد تاداد دانشجو

مایارها 17

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

ارسال گواهی کار دانشجویان راتبه به بنیاد ملی 

 نخبهان

 مورد ۷ تاداد تاداد دانشجو
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آموزش  18

 دانشجو

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

مارفی دانشجویان واجد شرایط به مااونت 

دانشجویی جهت دریافت تسهیالت رفاهی 

 )خوابهاه، و امور رفاهی ....(

 مورد ۱۵ تاداد تاداد دانشجو

مایارها 19

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

مشاوره به دانشجویان استاداد درخشان در 

ها و تسهیالت اداره استاداد نامهآیینخصوص 

 درخشان

 ۱00 درصد افراد مراجاه کننده

مایارها 20

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه تربیت مدرس

مایارها 21

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه )مقدماتی و پیشرفته(SPSS کارگاه 

مایارها 22

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه End Noteکارگاه آموزشی 

مایارها 23

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه بیونیک 

 

مایارها 24

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

پیشهیری،  نخستین گردهمایی عمومی انجمن

 سالمت و آموزش جمایت

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه

مایارها 25

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه آشنایی با مبانی آموزش پزشکی

مایارها 26

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه کمیته مشورتی و دانشجویی

مایارها 27

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه آشنایی با هپاتیت

مایارها 28

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه های آموزش پزشکی پاسخهوکالس

مایارها 29

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه آمادگی آزمون جامع علوم پایههای کالس
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مایارها 30

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه مدرسه سفیران مغز و شناخت

مایارها 31

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه مدرسه تابستانه علوم اعصاب

مایارها 32

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه مدرسه تابستانی ایده تا اختراع

مایارها 33

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه مدیریت زمان

مایارها 34

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه سومکارگاه آشنایی با دانشهاه نسل 

مایارها 35

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه آموزشی مالکیت فکری و مانوی

مایارها 36

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه آموزشی روش تحقیق

مایارها 37

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

-کارگاه آموزشی خلق ایده، کشف فرصت و راه

 اندازی کسب و کار
 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه

مایارها 38

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

گیری و حل های تصمیمکارگاه آموزشی تکنیک

 مسئله
 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه

مایارها 39

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه نویسیکارگاه پروپوزال

مایارها 40

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه آموزشی اخالق در پژوهش

مایارها 41

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد کارگاهدوره برگزاری  کارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیکی
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مایارها 42

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه های بیمارستانیکارگاه آشنایی با عفونت

مایارها 43

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

نویسی کارگاه آشنایی با استاندارد جهانی مقاله

 انهلیسی با رویکرد ژورنالیزم علوم بهداشتی
 ۱ تاداد برگزاری کارگاهدوره 

مایارها 44

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه های ارتباطیکارگاه آشنایی با مهارت

مایارها 45

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه های میکروبیکارگاه آشنایی با مقاومت

مایارها 46

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه های بزرگکارگاه تجزیه و تحلیل داده

مایارها 47

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه آشنایی با نقش نانو در سرطان

مایارها 48

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 مورد ۲ تاداد دوره برگزاری کارگاه نهارش کسب و کارکارگاه آشنایی با 

مایارها 49

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

های وزارت بهداشت در خصوص کارگاه سیاست

 های میکروبیمقاومت
 مورد ۲ تاداد دوره برگزاری کارگاه

مایارها 50

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه آشنایی با مدیریت پروژه

مایارها 51

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

 ۱ تاداد دوره برگزاری کارگاه های نوآورانه آموزشیکارگاه آموزشی ایده

مایارها 52

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

گویی، کارگاه آموزشی اخالق پزشکی )حقیقت

 رضایت آگاهانه و رازداری(
 ۱ تاداد کارگاهدوره برگزاری 

واحدها 53

 ی تاباه

کمیته 

دانشجوئی 

استادادهای 

 درخشان

تشکیل و فاالیت کمیته دانشجوئی پزشکی 

 عمومی استادادهای درخشان در امور آموزشی

 ۵ تاداد تاداد جلسات
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واحدها 54

 ی تاباه

کمیته 

دانشجوئی 

استادادهای 

 درخشان

تشکیل و فاالیت کمیته دانشجوئی تحصیالت 

 استادادهای درخشان در امور آموزشی تکمیلی

 ۲ تاداد تاداد جلسات

مایارها 55

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

ها جهت نام از دانشجویان دانشکدهفراخوان ثبت

المپیاد علمی )درون  یازدهمیننام در ثبت

 دانشهاهی(

درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

مایارها 56

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

های آموزشی برای دانشجویان برگزاری کالس

المپیاد  یازدهمینجهت آمادگی شرکت در 

 علمی )درون دانشهاهی(

درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

مایارها 57

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

برای  آزمون درون دانشهاهیبرگزاری 

 یازدهمیندانشجویان جهت آمادگی شرکت در 

 المپیاد علمی )درون دانشهاهی(

درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

مایارها 58

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

المپیاد علمی )درون  یازدهمین مارفی منتخبین

 به دبیرخانه المپیاد دانشهاهی(

درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

مایارها 59

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

المپیاد علمی  یازدهمین مکاتبات مربوط بهانجام 

 های ویژه برای منتخبینو برگزاری کالس

درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

مایارها 60

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر برای 

 MD-MPHتحصیل همزمان در دوره فراخوان 
درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

مایارها 61

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

فرخوان برگزاری آزمون مصاحبه تحصیل 

 MD-MPHهمزمان در دوره 

درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

مایارها 62

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

برگزاری آزمون مصاحبه تحصیل همزمان در 

 MD-MPHدوره 

درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

مایارها 63

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

اعالم نتایج آزمون مصاحبه تحصیل همزمان در 

 MD-MPHدوره 

درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

مایارها 64

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر برای 

 Md.PHDتحصیل همزمان در دوره فراخوان 
درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

مایارها 65

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

فرخوان برگزاری آزمون مصاحبه تحصیل 

 Md.PHDهمزمان در دوره 

درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد
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مایارها 66

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

برگزاری آزمون مصاحبه تحصیل همزمان در 

 Md.PHDدوره 

درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

مایارها 67

 ی خاص

های فاالیت

ویژه 

 دانشهاهی

اعالم نتایج آزمون مصاحبه تحصیل همزمان در 

 Md.PHDدوره 

درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

واحدها 68

 ی تاباه

های کارگروه

 دانشجوئی

درصد امور انجام  های دانشجوئیتشکیل کارگروه

 شده

 %۱00 درصد

واحدها 69

 ی تاباه

های کارگروه

 دانشجوئی

درصد امور انجام  برگزاری کمپین روز جهانی هپاتیت

 شده

 %۱00 درصد

واحدها 70

 ی تاباه

های کارگروه

 دانشجوئی

درصد امور انجام  های میکروبیبرگزاری کمپین هفته مقاومت

 شده

 %۱00 درصد

واحدها 71

 ی تاباه

های کارگروه

 دانشجوئی

انجام درصد امور  برگزاری همایش استاداد درخشان 

 شده

 %۱00 درصد

واحدها 72

 ی تاباه

های کارگروه

 دانشجوئی

برنامه بازدید از شرکت تیوان )کارآفرینی در 

 حوزه سالمت(
درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

واحدها 73

 ی تاباه

های کارگروه

 دانشجوئی

برنامه بازدید از پارک علم و فناوری پردیس 

 ریاست جمهوری
درصد امور انجام 

 شده

 %۱00 درصد

واحدها 74

 ی تاباه

های کارگروه

 دانشجوئی

درصد امور انجام  برگزاری کمیسیون ویژه استاداد درخشان 

 شده

 %۱00 درصد
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 جناب آقای دكتر عشرتی

شته و به روز کردن دانش   صحیح گذ شگاه با هدف ، تقویت و تحکین آموخته های  دفتر آموزش مداوم دان

پزشممکی مشممموالن قانون و به منظور آشممنایی با تازه علمی و عملی حرفه مربوطه وانطباق آنها با نیاز های 

 جامعه فعالیت می نماید.
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شش شکی ایران با پو شگاه علوم پز سال  نفر 17585دان شور، در پایان  سر ک سرا شموالن  عملکرد   1397از م

 برنامه رسید که شامل : 229آموزش مداوم به اجرای    

تعداد برنامه  عنوا ن برنامه ردیف

 برگزار شده

 34 برنامه آموزشی مدون 1

 19 سمینار 2

 95 کارگاه 3

 4 سمپوزیوم 4

 3 همایش و کنگره 5

 3 برنامه کوتاه مدت حرفه ای 6

 0 کنفرانس علمی ادواری 7

 71 کنفرانس علمی یک روزه 8

 229 جمع كل

 

*** کارشناسی برنامه ها ، امور سامانه ای جهت آمادگی در کمیته تخصیص امتیاز، و صدور مجوز ، اطالع 

رسانی ، پیامک ، تایید گواهی شرکت کنندگان ، سخنرانان ، گردآوری مستندات الزم جهت آرشیو و ارسال 

 وزارت متبوع تمامی برنامه ها در این دفتر صورت گرفته است . به

 

 :وم  صدور گواهی نهایی آموزش مدا
فقره گواهی  807، در مجموع  6فقره گواهی گمیته ماده 224فقره گواهی نهایی،  583طی سممال گذشممته ،  

 جهت تکمیل آموزش مداوم تنظین و تحویل مراجعه کنندگان شده است .

 اتیید دبیر علمی : 
دبیر 154دبیر عملی از سوی این دفتر مورد تاییدقرار گرفته و299طی سال گذشته، جهت اجرای برنامه تعداد 

 علمی رد گردید است 

 : کارربی ساماهن 
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نفر از مشموالن آموزش مداوم از طریق سامانه یکپارچه تحت پوشش این 2600در سالجاری بطوری تقریبی 

 دانشگاه قرار گرفته اند

  کمیته اه:ربگزاری 
 :کمیته ماده شش 

 با هدف کمک به مشموالن مواجه با کسر امتیاز ، برای جبران آموزش های مداوم تشکیل می گردد. 

 .در هر جلسه بررسی گردید پرونده  15تا  10تشکیل شده در سالجاری تعدادجلسه  16در طی

 اتریخ ربگزاری جلسات کمتیه ماده شش
 تاریخ ردیف تاریخ ردیف

1 21/1/97 9 30/5/97 

2 11/2/97 10 19/6/97 

3 31/2/97 11 9/7/97 

4 12/3/97 12 30/7/97 

5 22/3/97 13 21/8/97 

6 12/3/97 14 13/9/97 

7 12/4/97 15 2/10/97 

8 27/4/97 16 24/10/97 

9 13/5/97 17  

 

 :کمتیه تخصیص امتیاز 

 کمیته تخصیص امتیاز برگزار گردید. جلسه 16، 1397در سال 
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 اتریخ ربگزاری جلسات کمتیه تخصیص امتیاز   
 تاریخ ردیف تاریخ ردیف

1 18/1/97 9 4/7/97 

2 11/2/97 10 23/7/97 

3 5/3/97 11 19/8/97 

4 28/3/97 12 30/8/97 

5 17/4/97 13 19/9/97 

6 1/5/97 14 28/9/97 

7 25/5/97 15 12/10/97 

8 17/6/97 16 1/11/97 
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وممرکز گزارش عملکرد  آموزش مدا  
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 سركار خانم دكتر دهناد

 

دانشجوی  300باشد که توانسته بیش از دانشگاه علوم پزشکی ایران از پیشگامان آموزش مجازی می

سطح کارشناسی ارشد آموزش بدهد. از این رو آموزش پزشکی و آموزش جامع نگر در نظام سالمت را در 

در حیطه آموزش مجازی به ارائه خدمات پرداخته  1388واحد آموزش مجازی بصورت اختصاصی از سال 

های بالقوه آموزش مجازی و حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه های نسل سوم، این است. با توجه به ویژگی

های این ترونیکی معاونت آموزشی تغییر یافت. از جمله فعالیتبه مرکز آموزش های الک 1396واحد در سال 

نظارت  توان به تولید محتوای الکترونیکی، مدیریت و نظارت بر سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه،مرکز می

ای در خصوص و حسن اجرای دروو ارائه شده به صورت مجازی، ارائه خدمات مشاوره  بر تهیه محتوا

ها و توانمندسازی الکترونیکی، برگزاری جلسات منظن با نمایندگان آموزش مجازی دانشکده تولید محتوای

های الکترونیکی اتاق اکوستیک، اساتید در آموزش مجازی اشاره کرد. زیرساخت های کنونی مرکز آموزش

 باشند.سامانه یادگیری الکترونیکی و وب سایت مرکز با محتواهای الکترونیکی غنی می
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 40۵مبحث، حدودا  ۲۲۱)دارند سازی مجازی قابلیت که یهایدوره و دروس ساییشنا 

 (ساعت آموزشی

 مااونت الکترونیکی های آموزش مرکز همکاری راستای در جدید تجهیزات تامین 

) دوربین فیلم محتواها تولید جهت( مجد) جوان مشاوران کانون با دانشهاه آموزشی

 برداری و میکروفون های حرفه ای(

  تدوین قرارداد برون سپاری تولید محتواهای الکترونیکی به منظور افزایش حجم

 محتواهای مجازی)تائیدیه امور قرادادها و امور حقوقی دانشهاه(

 آرمان سامانه طریق از ارائه برای تااملی محتوای ۱4 ارسال 

 نوید افزار نرم اندازی راه و نصب 

 الکترونیکی های آموزش مرکز اعتباربخشی راستای در 

o مااونت به الکترونیکی های آموزش مرکز پیشنهادی سازمانی چارت ارائه 

 پشتیبانی و آموزشی

o دانشهاه آموزشی شورای در الکترونیکی های آموزش مرکز اساسنامه تصویب 

  شرکت در دوره آموزش فناوری های نوین در آموزش پزشکی در کشور اسلوواکی)برنامه

Erasmus) 

 رئیسه هیات در تصویب برای الکترونیکی محتوای تولید تارفه برآورد 

 3۵0)پزشکی دانشکده هایرزیدنت برای تحقیق روش غیرحضوری کارگاه برگزاری 

 (استاد ۱۲ و دانشجو

 یدوره برگزاری Blended غدد انستیتو در زبان درس 

 طرح اه 
 طراحی، پیاده سازی و ارزشیابی شبیه ساز جراحیTransventicular  حال داوری در نصر(مغز)در 

 )طرح برون سپاری تولید محتوای الکترونیکی)در حال اجرا 

  داوریطرح برگزاری غیرحضوری کارگاه آشنایی با دانشهاه های نسل سوم)در حال 

  )مرکز نهارش آنالین)در حال اجرا 

 )مدل حمایتی انهیزشی اعضای هیات علمی)مصوبه نصر 

  حال اجرا(ویژگی های اپلیکیشن آناتومی موبایل)در 
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 محتوااهی تولید شده 
 تولید محتوای الکترونیکی از جلساتCPC  حضرت رسول و بارگذاری محتواها بیمارستان

های الکترونیکی دانشهاه برای استفاده در قالب فیلم آموزشی در وبسایت مرکز آموزش

 محتوا( ۷عموم)

 ( ص)اکرم رسول بیمارستان کودکان هایبیماری تئوری درس سازی مجازی فرآیند پایان

 آموزشی مبحث ۱۹ شامل کودکان گروه استاد ۱۵ همکاری با

 گروه استاد همکاری با عمومی جراحی درس تئوری مباحث سازی مجازی فرآیند شروع 

 عمومی جراحی

 قالب در الکترونیکی محتوای تولید Storytelling  (محتوا ۱)همهانی آموزش برای 

 قالب در الکترونیکی محتوای تولید Medical Cases سینه قفسه تفسیرگرافی برای 

 (Case Study عدد ۲4)

 (فایل 3)سالمندان طب گروه آموزشی های فیلم تولید 

 سااد سامانه راهنمای آموزشی فیلم تولید 

 آموزشی فیلم تولید IraPEN 

 Understanding Psychiatric Emergencies 

 محتوا( ۲گروه چشم) آموزشی های فیلم تولید 

 مرکز همکاران توسطآموزشی  های فیلم تولید 

o "اعصاب و مغز جراحی دستیاران برای آناتومی آموزش" 

o "سنتی طب دانشکده با آشنایی"  

o "سوم نسل های دانشهاه مارفی آموزشی مجموعه" 

 کارگاه اهی ربگزار شده 
 مختلف اصول طراحی و تولید محتوای الکترونیکی و آشنایی با آموزش  کارگاه ۲۵ برگزاری

مجازی و سامانه یادگیری الکترونیکی دانشهاه در دانشکده ها/بیمارستان ها/مراکز تاباه 

 دانشکده
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  جلسات ربگزار شده
 (4جلسات کارگروه توساه آموزش مجازی )جلسه 

  مجازی دانشکده پزشکیجلسه بررسی مشکالت آموزش 

 

 

 

 

 

 

 

 


