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ابوالفضل باقری فردجناب آاقی دکتر   
دانشگگه ع بدتد وم پ   یر به ون ا  و   ت  گگ ش یگگ  ۱۳۵۲دانشگگه ع وم پ شکیگگیر ا دا  دد ددداد  گگ   

ش د  ییر ک شی ع،  ۱۱ ب شک یر، ح ود  ۱0دان سته و ح ود   ۱0۱۳ب م د ت   آد ز ی   ض  ه  ت وممر  نه  و

 دسئ ل تبه  دع ونت آد زیر ا ن دانشه ع ب  افتخ د .ا تنفد دانشج ی خ دجر  4۱9ا دانر و دانشج ی  هکاد

شت ب نر، هم هنهر، نظ دت و کمک به اوتالی آد زش خ د دد  ص ص      تهذادی، ش ت  عه و تق  ت به خ

تنر بد ا ج د دح ط آد زیگگگر دب ،دد دانشگگگه ع Academic Governance د  د ت و ح کم ت آک دد ک
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ه ی ه ی الزپ بدای آد زشت  گگعه ز د  گگ خت ،ه ی ج دعه دح دا گگت ن ادده ی آد زش شکیگگیر و آد زش

ت جه ج ی به د ض ع اخالق  ،۱9 -ب  ت جه به ش ن در ب م دی ک و   الیتدون ک و ا ج د یبیه آد زش دج زی

ی گدد و ت جه به دبحث حدفه ییر و افکا ش تع دل ب ن ا ت د و  ییرگدی ایشک دفتخد م که ک دد  و...  دد شک

شی ل در دهن  که ب التد ن  طح ک فر آد زش، شژوهش، ادا ه  سته ت ی   شه ع دا ا  ت  ی  ه ئت وممر ا ن دان

خ دت، فن ودی، ادتب ط ب  صنعت، ت ل   ادزش، و ادای دس ول ت اجتم ور دا ش شه خ د در دانن ، و دد آد زش 

غ دا دانر، آن   دا بدای خ دت صگگگ ده نه و دتعن انه به کشگگگ د خ د دن    و شدودش ج ان   ت انمن  ا دانر و 

کنن . دجم وه د  دا  و ک دکن   خ وپ دع ونت آد زیگگر دانشگگه ع وم پ شکیگگیر تندا  تم پ هم ت خ د دا در

ی   آ  ا ت که هد دوز  ک ه پ، ک ت ع اد   شه ع در کنن  و ه ف  یر دد دان صدف ادا ه بنتد ن خ د ت آد ز

  به جم ، دد دس د تع لر دانش دد ا دا  وک ک گ پ بددادن  دو

و د د د ت ه ی کش دی و دنطقه که دد جن   دخ در ده   آد زیر  د عتح الت   وا طه به آد زیر تدع ون

شه عای که از   ی وزادت دتب ع به  ی ع ا ن دان     ت از جممه  خط دی وظ  ف دتن ع ودادای  ،واگذاد 

شمادائه  ،گذادی  یر ه ی  بمن  د ت ،د    د ت و ک ت ع د تان از چ بدن ده د کی، ادادع و ه ا ت کم ه ، آد ز

شه ع  یر دان ص مر و  دق طع دد تم دراد د آد ز سن اجدای دقددات و آئ نتح یر، ن دهنظ دت بد ح ه ی آد ز

 فر آد زیر و ک کمر و  اتخ ذ تمن  ات الزپ ددجنت گستدش و ادتق ءوگ دی ددب دع دس ئل آد زیر تصم م

 در ب ی . آنن ادز  بر 

 اوم از دانشی ع و ددکک آد زیر ددد نر و غ دع؛بدد ر و ش  ش دستمد وضع ت آد زیر دانشه ع ا ن ادز  بر ب  

به دنظ د ادتق  و بنب د دستمد خ د ت  ه ی آد زیرنق ط ه ت، ضعف، تن   ات و فدصت بدای ب  ت آودد  

شی ع یر دد  طح دان یره  و ددآد ز یبخت نهانج پ در شذ دد .  اکک آد ز ش دکت وا طه به خ   ج نبه همه د

 هم از ا گگگتف دع ب  خدددن انه یگگگ  ع به ک دل و ج دع د کی بدن ده ب ا ن دع ونت  ت انمن  و فده خته همی دا 

  .ان  شر،  عر دادد که از ون ع ا ن دنم بدآ  

ب ی  که ب  ه ف  در دانشه عآد زیر  دع ونتت د آد زش وم پ شکییر بخشر از   خ ت  عهو  دط لع تددکک 

ی داهبددی  اوم از بدن ده ب الد گگتره ی خ د دا دد دا گگت ی ا گگن د  ادتق ی ک فر آد زش وم پ شکیگگیر بدن ده

شه ع شهدان سته ، نق ش د، ب ییر انج پ در ی ج دع وممر ک ده . ا ن  ه ی تح   و ن آودی دد آد زش وم پ شک



 
 

1399-معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران   

 

5 

آد زیر دد  - ع دد کن د ددکک تحق ق ت آد زش شکییر ب     د نن ده ی وممرهد دانشددکک به ون ا  ک ن   تفی

شن ی ک دبددی دد ح زع  طح دمر و ب ن یته و از نت  ج شژوه ییر بدای  المممر ادتب ط دا ی آد زش وم پ شک

ز اوض ی ا ن ددکک همچن ن حم  تن ی تخصصر خ د ا .نم    گ دی دبتنر بد بنتد ن ی اه  ا تف دع در تصم م

، دانشگگه عآد زش دد  گگطح  ت  گگعه ای فع ل ت ه یه  ت وممر، دانشگگج     و ک دکن   دد دا گگت ی اجدای 

شی ع یر که دنجد به بنب د ک ف ت آد زش از طد ق بدن ده ه  و گدوع دان ی  بر و شژوهش  ه ی آد ز د کی، ادز

 .  زد ی د دا فداهم در در

یر از واح ه ی ت بعه دع ونت آد دیگر در ب یگ  که به ون ا  د  د ت اد د آد زیگر و تحصگ الت تیم مر   

دت لر اول ن د  لت دانشه ع،  عنر آد زش، نقش دنم و ح  تر دد ش شبدد اه اف دانشه ع دد  ط ح دمر و ب ن 

المممر دادد. ا ن ح زع ب  فع ل تر گسگگگتددع دد  گگگط ح دتن ع خ ل وظ مر از دانش آد خته   دا دد ح زع ه ی 

سمت ب  ن پ ۵کن  و به لح ظ   خت دی از پ  الدت به ج دعه تق  م دردختمف وم  ه ی ادادع شذ دش و ثبت ه

 ن پ، تحص الت تیم مر، د ت  دی، دانش آد خته   و  واح  فن ودی اطالو ت تشی ل ی ع ا ت.

س   تو از   ی د هد  سته دد جذب ح شه ع ا ن وممر ه  ت ک دد دد ه  تد ن ی   ش   ، دان  ا ن ت جه از ن

 آد زش بد والوع ت انمن  در ت ان  وممر ه  ت اوضگگ ء جذب ز دا وممر، فدهنهر و... دادد. دیگگ  به دع ونت

  گگبا افکا ش  گگطح وممر دد دانشگگه ع و ب  ا ج د هم افکا ر دد ب ن همی دا  خ د،  دانشگگج     به هدچه بنتد

 ج دعه دانشه هر ی ن . بدای د فقر بس  د اله ی

 دا گگت ی دد( ک فر و کمر ابع د دد) دانشگگه ع، وممر ه  ت اوضگگ ء ادتق ء ب  نم دع  گگعر ه عدانشگگ دم کع ه  ت 

ش د و لر آد زش اه اف ض  ت ا ج د ب وث ادتق ء ن ده آئ ن دف د ده ق دو  ت ب  ک ض ء دد انه کع و د  ه  ت او

 و دم کع ه  ت و صرتخص ه ی کم ته دنظم جمس ت بدگکادی ب  دهد شذ دد نمر انج پ دنم ا ن و وممر گدد  ع

 .ب ی  در واح  ا ن فع ل ت اهم دحتدپ ا  ت   دد یأ  دن  ا ش  خه  ر

ش   ا تع اده ی دب دخ نه شج     ه ا ت و شدودش ین    ر، وظ فه به ت جه ب  دع ونت ا ن ددخ  ا تع اد دان

ش  ، یر ک دگ ع ه ی بدگکادی ب  ت  ا ت نم دع تالش ددخ سن الت ادائه و آد ز شی ل دف هر، ت  ه ی کم ته ت

 .بددادد ا ش   ه ا ت و یی ف  ر دد گ در المپ  د، آد دگر کال ن ی بدگکادی دانشج  ر،
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تیم مر،  تحصگگ الت و آد زیگگر اد د د  د ت شکیگگیر، آد زش ت  گگعه و دط لع ت ددکک یگگ دل دع ونت ا ن

 ه  ت دب دخ نه و   ددخشگگ ه ی ا گگتع اد  گگت د دب دخ نه د اوپ، آد زش د  د ت وممر، ه  ت اد د د  د ت

ییردن ان دانشگی ع شکیگیر، دانشگی ع یگ دل دع ونت ا ن ش یگش تحت ه ی دانشگی ع. ب یگ  در دم کع  ،پک

 د  نر اطالع و د  د ت دانشی ع ت انبخشر، وم پ دانشی ع د د  ر، و شد ت دی دانشی ع ش داشکییر، دانشی ع

ییر، شی ع شک یت، دان شی ع بن ا ییر، ن  ن فن ود ن ی دان شی ع شک شی ع ،ا دانر طا دان  و دفت دی وم پ  دان

 .ب ی  در الممل ب ن شدد ش و دادو  زی دانشی ع دوا ،  الدت

 اقدامات انجام شده

گاه علوم زپشکی اریان  اجرای طرح رتبه بندی دانشکده اهی دانش
سعه کشوری و های توتوسعه کمی و کیفی آموزش عالی از اهداف استراتژیک و مؤکد اسناد باالدستی، برنامه

منظور حفظ پویایی، بهبود باشد. در این راستا بههای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میسیاست

بندی آموزشی طرح رتبه ،فرایندها و ارتقا مستمر کیفیت خصوصاً در حوزه امور آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

به اجرا درآورد. به دنبال اجرای موفق و مؤثر این طرح، اجرای ساالنه آن  1395ها را برای اولین بار در سال دانشکده

توسط  1398و نوبت سوم آن با یک سال وقفه در سال  1396در دستور کار قرار گرفت و نوبت دوم آن در سال 

 معاونت آموزشی دانشگاه اجرا شد.

 سههات برگزارشههده جهت بررسههی بندی آموزشههی در دانشههکده ها و در طی جلپس از اجرای سههه نوبت رتبه

با توجه به شرایط  .ها به عمل آمدها، بازنگری کاملی در کلیه شاخصبازخوردهای کتبی و شفاهی دانشکده

شد که ارزیابی   19-ای که در دوران پاندمی بیماری کووید ویژه صمیم بر این می با شد،  ت شور ایجاد  در ک
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شتیکلوتجهت رعایت پراین دوره  ضوری)مجازی(صورت  به  های بهدا سال  غیر ح  1399در تاریخ آبان 

 .گرددانجام 

   ص الت تیم مر ب شتدک ادز  ب   ح طه ه ی داد، دخ د و تح س ت د همی دی بدگکادی جم

ه ی ت و ن یگگگ ع ادز  بر جنت ب زنهدی فدپ د  د ت ددکک دط لع ت و ت  گگگعه آد زش

 جمسه( ۳)  دانشی ع ه  بد ا  س ب زخ دده ی دد  فتر ازدانشی ع ه 

  بدگکادی جمسه هم ان  شر و دفع ابن د ت ب  نم  ن گ   دانشی ع ه  دد خص ص  فددن ی

   دتبه بن ی دانشی ع ه 

  شکییراوالپ دانشی ع بدتد دانشی ع  

 کمیته مرکزی استاد مشاور:
دشگگ ود  دانشگگه ع که دد دا گگت ی ه ا ت ه فمن  اد د تحصگگ مر دانشگگج     جنت دیگگ  و  کم ته ا گگت د

ص مر، ی شه دی از افت تح شخص به دنظ د ش  شتد آن   ب  تب  ن وظ  ف و   خت د اجدا ر د ی ف ئر هدچه ب 

فداهم نم د  زد نه ه ی ادتق ء وممر و دفع دشگگیالت آد زیگگر، شژوهشگگر فددی، اجتم ور ،و طفر و دف هر 

 .ی ع ا تدانشی ع ه  ت بعه دانشه ع تشی ل دق طع دانشج     دد کم ه 

ب  حض د دکتد صداف زادع د  د اد د آد زیر و  ه عدانشدع ونت آد زیر  ددککی ا ت د دش ود کم ته جمسه

، دکتد داداب هر ک دین س  دانشه ع، دکتد دن دی  دشد ت دسئ ل ن ا  ت   دش ود دانشه عتحص الت تیم مر 

عه، دکتد ط هدع ن صدی ش د ه ی ت به ی ت بعه ، دسئ ل ن ا  ت   دش ود دانشی عدانشی ع  ت دی، دع ون ن آد زیر

 ۲۱دد ت د خ  و دکتد یبنم ن حه  دا   دشد ت ددکک دش ودع دانشه ع دانشه ع دئ ش ادادع  الدت دانشج ئر

دد ا ن جمسه کم ه دسئ ل ن ا ت د دش ود دانشی ع ه ی ت بعه  گکادیر  بدگکاد ی . بص دت دج زی ۱۳99بنمن 

ن  و ش شنن ده و داهی ده ی خ د دا جنت بنتد اجدا کدد  آ  ب    از نح ع وممیدد ا  ت   دش ود دا ادائه داد

 نم دن .
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دد اداده دکتد ط هدع ن صدی ش د دئ ش ادادع  الدت دانشج ئر دکتد یبنم ن حه  دا   دشد ت ددکک دش ودع 

  دن . دانشه ع ت ض ح تر دد خص ص ادج ع دانشج     دد یدا ط ش ن در کدون  و ش ه دی دس ئل آن   دا ب    نم

 

 صیانت  از حقوق شهروندی و تخصصی سالمت اداریکمیته 
 پدی دد      "وم در ادز  بر وممیدد دانشه ع اختص صر و ی خص ه ی"دد دا ت ی تحقق بدن ده شنجم 

بدگکادی چن د جمسگگه ک یگگش نم دع ت  کم ته ب   ، ا نب  ون ا  صگگ  نت از حق ق دددپ و  گگالدت ادادییگگ ع 

 ا ن دع ونت به نح  احسن انج پ وظ فه نم   .ادادی، دسئ ل ت شذ دی و ش  خه  ر  ادتق ء  الدتددجنت 

 

  

 کارگروه آموزش و ژپوهش کمیته پدافند غیر عامل 
دد دا ت ی     ت ه ی کمر نظ پ دد ح زع ش افن  غ د و دل ابالغر از   ی دق پ دعظم دهبدی، و دص ب ت 

شم  ی ض ع تأک  ی دای و لر ادن ت دمر و ه ن   بدن ده  ش د د  ص دی و فدهنهر ک  بد ت  عه اجتم ور، اهت

 افکا ش ب زدادن گر، به دنظ د غ دو دل و تف هم ن ده دنعق ع ب ن   زد   ش افن  غ دو دل و وزادت دتب ع، ش افن 

دق بل ان اع  دد بحدا  تسگگن ل د  د ت و دمر ش   ادی ادتق ء ضگگدودی، فع ل تن ی ت اوپ شذ دی، آ گگ ا ک هش

 ات ک دگدع آد زش و شژوهش دد ا ن دع ونت تشی ل ی .تن   

نیاز سننی    وزشز نن    "  ب  ون ا  ک دگدوع آد زش و شژوهشک دگ ع آد زیگگگر دج زی بدگکادی  .۱

دد دوز دویگگنبه  د دخ   "و ننیا    ا لیلیم زطاات ح زشزآ وزشزد ن ناننعاآ  لشش ی  ننا    ت  

 د ی .بدگکا بص دت دج زی ۱۳الر   ۱۱از   وت   ۳۱/6/99
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 تن ه و اد    بدن ده ومم  تر ک دگدوع آد زش و شژوهش دع ونت آد زیر .۲

 دعدفر اوض ی ه  ت وممر بدجسته دانشه ع جنت دس و ت ب  وزادت دد دا ت ی کنتد  ب م دی کدون  .۳

 بدگکادی دو جمسه داخمر دد خص ص وظ  ف دح له دد ک دگدوع آد زش و شژوهش دع ونت آد زیر .4

 وممر دد دانشی ع ه ی  ت بعه جنت ش افن  غ د و دل و کم ته بحدا  تع  ن دابط وض  ه  ت .۵

د    .6 نت دد ع و به د نت آد زیگگگر و اد گگگ   آ   ع و ب   د د ادی داوطم و تر گدوع ا نک اطال ب  تن ه 

 (DMATدانشه ع)

شی ع ه ی ت بعه جنت ادتب ط ب   .7 یته / دق طع  دان شج  ر تم در د شی ل گدوع دج زی ب  دابط ن دان ت

     جنت  انتش د دستن ات وممر ددتبط    د دانشج 

، تمن  ات دودع ۱9-بمنظ د افکا ش آد دگر نظ پ  الدت ب  بدخر از ب م د ن ی واگ دداد از هب ل ک و   .8

 ه ی آد زیر ز د جنت اطالع و اه اپ الزپ اد    در گددد.

 ین    ر و د  د ت تن   ات ز ستر 

 دو یدده  و دوش ه ی تحم ل و د  د ت خطد 

   ر ب  دف ه م ش افن  غ دو دلآین 

  ک دبددGIS دد نظ پ  الدت 

   آین  ر بEOC   وICS 

 ین خت داع ک ده ی فدا ظدف ت(Surge Capacity)   دد بال   و ف د ت ه 

  گستدش دانش  و آگ هر  دانشج     دد دق بمه ب  ب م د ن  وگ دداد ب دح د ت آد زش

 د: هد دانشج   ف د الدتر دد از طد ق آد زش دج زی )ب  یع۱9 –ب م دی ک و   

 خ ن ادع(

  ب ال بدد  آگ هر  و دن دت دانشج     دد ا تف دع از   د نه ه ی آد زش دج زی 

شی ع  دا ت ی دد .9 یمن  ا  ت   دان شی ع ه  و ب  همی دی ادز یر    د دان ا تف دع از ظدف ت ه ی آد ز

 ۱۵تغذ ه، شد ت دی و ت انبخشر  ه ی شکییر، ش داشکییر، بن ایت، د  د ت و اطالع د  نر شکییر،
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ب  ه ی آد زیگگگر  ن و ن و د ف مم  مک ب  ز د یگگگدح به آد زیگگگر و  گگگ  ت  دد و ضگگگبط ک

https://disaster.iums.ac.ir/ 

 :  ی  ب دگذادی ب د ی ع طداحر دنظ د هم ن به که 

 ک دی دح ط دد کدون  و دوس از ش شه دی  

 دداهبت و و دوس، ش شه دی کدون  ین خت  

 کدون  و دوس ب  آین  ر  

 و دوس کدون  خ ن ادع   خت د ین خت  

 کدون  و دوس به ددب ط ه ی نهدانر و اضطداب د  د ت  

 کدون  و دوس بدابد دد دداهبتر خ د  

 کدون  به دشی ک ب م دا  ددد   و تشخ ص شدوتیل  

 کدون  ب م دی ب  دق بمه و ش شه دی خص ص دد تغذ ه  

 دون ک ب م دا  خص ص دد ه ن نر د ادد  

   کدون  و دوس بد تمدکک ب  بال   و ه  بحدا  دد آد زیر ش  دن ی انتق  

 کدون  و دوس دد فددی حف ظت ل ازپ  

 کدون  ب م دی ددخص ص خطد ادتب ط ت  

 کدون  بحدا  به ب م د ت نن  ش  خ د ت دالعمل  

 کدون  وسو د وف نت انتق   از ش شه دی و کنتد  خص ص دد بن ایت جن نر   زد   ا تداتژی  

 کدون  و دوس خص ص دد شکییر ج دعه اضطداب ک هش 

شکیگگیر،  دانشگگج     کم ه د گگ نر دوز به و آد زیگگر، افکا ش آگ هر،آد زش ه ی ف مم ا ن ضگگبط از ه ف

 کدون  و دوس ب  دستق م تع دل دد که همی دانر و دانشج        د و ت انبخشر شد ت دی، بن ایت، ش داشکییر،

کم ه ا ن ف مم ه  دد اواخد بنمن و اوا ل ا فن  که به ی ت خال اطالو تر دحس س ب د ضبط هستن  در ب ی . 
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س  د خ بر از ا ن ف مم ه  دد دن  ی دج زی و    ت گدد   و فدصت  یبخت نه ا تقب   ب و ب دگکادی گدد  . خ 

 آد زیر بس  د خ بر بدای ج دعه ه ف فداهم گدد  .

بال   و کم ته آد زش ش افن  غ د و دل  دد  گگالدت گدوع وممر ه ئت اوضگگ ی و دانشگگج     همت به همچن ن

 ه  د ت دالعمل آد زیر، ه ی شمفمت آد زیر، ه ی ف مم آد زیر، ه ی کم پ از ادزیمن ی دجم وه دانشه ع،

 ب دگذادی    ت دد و آودی جمع کدون  و دوس بدای ه  آد خته ددس وممر و ی اه  و ه ، دق الت بخشن ده و

 ه ف: دو ب  د.  جمع آودی ا ن دست ات،در گدد

 شج     آد زش شه ع ا  ت   و ک دکن   دان ییر وم پ دان ش د دددپ    د و شک ص ص دد ا دا  ک  خ

  کدون  د  د ت بدای الزپ ا ت ن ادده ی و ه  دداهبت و دس ئل

 غ د و کدون  ر  عآ ن ب  ل ژ ک ح ادث دد ا تف دع بدای نهدانه آ ن ع نه ع ب  اطالو تر ب نک ا ن و تن ه 

 ب دگذادی و انتش د ه بم ت  دوت طبقه بن ی ی ع، به دستن ات ا ن در ب ی . به گ نه ای که کدون  ر

 و دددپ  گگدددگمر از و دا دادد آ ن ع دشگگ به ه ی د هع ت و  گگ  تن  دد دج زی ه ی یگگبیه دج د دد

 نم د خ اه  دد آ ن ع جم گ دی دانشج    

طداحر گدد  ع ت    االت دت او  دانشج    ، ک دکن   و دددپ ش  خ  ش  خ و  ش   ت بخشر به ون ا  شد دد

 دادع ی د.

شج     کم ه آد زش بدای ددب طه   ل، و بر ت جنر ج دعه، دط لا دخ طدع تن    به ت جه ب   و شد نل و دان

 ا ت گدد  ع ب دگذادی    ت دد ن ک دددپ

حصگگگ ال  دانشگگگه ع وم پ شکیگگگیر ا دا ، آد زیگگگن ی ح اهمر دد ب  ت جه به ا نیه دقدد گدد   تم در ف دغ الت

 .خص ص دق بمه ب  دخ طدات انس     خت و طب عر دایته ب ین  
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بدای  جنت شکیگگگی   وم در و  ۱9بدگکادی کنفدانش  ک دوزع  دد خصگگگ ص تنهر نفش و ک و    .۱0

ییر  ییر ا دا  ب  همی دی ددکک آد زش د اوپ ج دعه شک شه ع وم پ شک صص دان س ب ب ز دتخ ب   احت

 آد زی
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 سرکار خانم دکتر حورهی محمدی
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باشد که با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بخشی از ساختار معاونت آموزشی دانشگاه می

ي راهبردي از برنامههاي خود را در راستاي اسناد باالدستی اعم برنامه هدف ارتقاي کيفی آموزش علوم پزشکی

دهد. این مرکز هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی انجام میي جامع علمی کشور، بستهدانشگاه، نقشه

آموزشی در سطح  -به عنوان کانون تفکر دانشگاه در کنار مرکز تحقيقات آموزش پزشکی با سایر نهادهاي علمی

گيري ي آموزش علوم پزشکی براي تصميمهاي کاربردي در حوزهپژوهشالمللی ارتباط داشته و از نتایج ملی و بين

 نماید. مبتنی بر بهترین شواهد استفاده می

 

 

 

EDC-
IUMS

پژوهش در

آموزش برنامه ریز 
آموزشی

رشد و بالندگی 
اساتید

تحول و 
نوآوری در 

آموزش علوم 
پزشکی

ارزشیابی 
اساتید

رسانه و 
انتشارات

آموزش 
پاسخگو

دانش پژوهی 
اموزشی

ماهنگی و 
برگزاری 

جشواره های 
آموزشی

ارتقا و 
ارزیابی آزمون 

ها

برنامه ریزی 
عملیاتی

مرکز و دفاتر 
توسعه

ماهنگی دفاتر 
توسعه آموزش 

دانشگاه

اعتباربخشی 
مراکز درمانی 
و موسسه ای
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گاه  اهم فعالیت اهی واحد دانش ژپوهی دانش
تعداد پروپوزال 

 نوآورانه

 تعداد فرایند متقاضی امتياز

 دانش پژوهی

تعداد فرایند بررسی شده در کميته  هتعداد فرایندي که دو داوري اوليه آنها انجام شد

 دانش پژوهی دانشگاهی

18 44 37 31 

 

گاه  بستر سازی مناسب رد دانش
 تعیین اعضا کمیته دانش پژوهی و صدور ابالغ برای آنها 

  کمیته دانش پژوهی دانشگاهی(5برگزاری منظم کمیته دانش پژوهی دانشگاه )برگزاری 

 جذب داوران و مشاوران جدید 

  گردآوری محتواهای آموزشی مجازی در حوزه دانش پژوهیتولید و 

   مشاوره حضوری و تلفنی در مورد دانش پژوهی آموزشی و طرح های ارسالی در سامانهMeded   

  ورود فعالیت های نوآورانه در سعاد 

 ورود همکاری در مشاوره و داروی فعالیت های نوآورانه در سعاد 

 

گاه توانمندسازی مدرسین دانش ژپوهی رد   دانش
  برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مربیان و مشاوران دانش پژوهی 

 تعیین نماینده دانش پژوهی 

  برگزاری نشست فصلی با نمایندگان دانش پژوهیEDO ها  
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گاه   توانمندسازی اعضا هیات علمی دانش
  کارگاه آموزشی ویژه اعضا هیات علمی 5برگزاری 

  هیات علمی کارگاه مجازی آموزش اعضا  2برگزاری 

  تولید محتوای مجازی آموزشی دانش پژوهی 

 

 اطالع رسانی هب گروه هدف  
 معرفی دانش پژوهی آموزشی و شیوه نامه جدید در شورای آموزشی دانشگاه 

 معرفی دانش پژوهی آموزشی و شیوه نامه جدید در جلسات مدیران گروه دانشکده ها 

 درج خبر در سایت دانشگاه 

  دانش پژوهی آموزشیبه روز رسانی سایت 

  اطالع رسانی آیین نامه ها و شیوه نامه های جدید 

 

گاه  اهم فعالیت اهی واحد ربانمه رزیی آموزشی دانش
 

 تدوین شیوه نامه درخواست راه اندازی رشته های جدید آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 گاه های هزارهتدوین محتوای الکترونیکی و برگزاری وبینار کوریکولوم در دانش 

 تدوین محتوای الکترونیکی و برگزاری وبینار فناوری های نوین آموزشی 

 تدوین محتوای الکترونیکی و برگزاری وبینار با عنوان کوریکولوم پنهان 

 ویرایش و نهایی سازی AMEE Guide 
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 هاو دانشکده ها برگزاری کارگاه های آموزشی به درخواست دانشگاه 
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 اهم فعالیت اهی واحد رشد و بالندگی اساتید

 مجازی جهت اعضای هیئت علمی ها بصورت برگزاری کارگاه 

 های بصورت مجازی جهت دانشجویان برگزاری کارگاه 

  بسته آموزشی) اشنایی با آیین نامه ها و  8در قالب : سال 3برگزاری کارگاه جهت اعضای هیئت علمی جدیدالورود زیر

زشی، روش تدریس، روش ارشیابی، اخالق حرفه ای و پاسخگویی اجتماعی، آموزش الکترونیک، روش سامانه های امو

 تحقیق، دانش پژوهی، کارآفرینی

  4برگزاری دورهT  جهت تربیت مدرس در حوزه آموزش 

  ارتقا سامانه برگزاری کارگاه از ابتدا تا صدور گواهی 

  تبهکارگاه الزامی جهت دریافت ارتقا مر 5لحاظ کردن 

 تدوین و طراحی برنامه نوین توانمندسازی: طراحی ماتریکسEML 
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 اهم فعالیت اهی واحد ارزشیابی اساتید
  درجه موجود ) فرم های ارزشیابی استاد از منظر فراگیر)نظری، عملی و  360بررسی و بازنگری فرم های ارزشیابی

 م ارزشیابی مدیر گروه از عضو هیات علمی، فرم خود ارزیابی(بالینی(، فرم ارشیابی همکار از همکار، فر

 تدوین شیوه نامه جدید ارزشیابی اساتید 

 از طریق سامانه طبیب در همه دانشکده ها  99-00و  98-99اجرای ارزشیابی اساتید از منظر فراگیران در نیم سال دوم 

 احد های تابعه جهت برنامه ریزی برای ترغیب ارائه گزارش مستمر میزان مشارکت دانشجویان در ارزشیابی به و

 فراگیران به شرکت در ارزشیابی

 تهیه فیلم آموزشی برای رابطین ارزشیابی در خصوص چگونگی استفاده از بخش های مختلف سامانه طبیب 

 یات علمی و اصالح زیر ساختهای سامانه ارزشیابی برای ایجاد امکان ارزشیابی همکار از همکار ، مدیرگروه از اعضای ه

 خودارزیابی
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 اهم فعالیت اهی واحد آموزش اپسخگو
 تعیین استانداردهای پاسخگویی آموزش در بحران ها از جمله پاندمی COVID-19 

 تهیه لیست پروژه ها با هدف دستیابی به اهداف حوزه های فوق 

 بررسی چالش های آموزشی دانشکده ها و برگزاری جلسات مرتبط 

 ی برنامه راهبردی در حوزه آموزش پاسخگو و مقایسه وضع موجود با اهداف کالن حوزه آموزش و استخراج بررس

 شکاف بین وضع مطلوب و موجود

 اهم فعالیت اهی مرکز آزمون
 تدوین و تصویب آیین نامه و شیوه نامه های اجرایی ارزشیابی دانشجو •

 و کالن منطقه ده آمایشی تدوین و اجرای چک لیست ارزشیابی دانشجو در دانشگاه •
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 و تصویب طرح های ذیل: ارائه •

 تشکیل دوره های آموزشی ارزیابی سیستم ارزشیابی دانشجو 

  برنامه دوره آموزشی اعضای هیئت علمی به عنوان مدرسTOTدر دانشگاه و کالن منطقه ده آمایشی 

 طرح شبکه سازی آزمون های دانشجویان علوم پزشکی 

 ونیکی ویژه دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایرانسامانه الگ بوک الکتر 

 تهیه راهنماهای تحلیل آزمون و بارگذاری در سایت 

  ارتقاء و گسترش فیزیکی و تجهیزات مرکز آزمون 

 محل استقرار در دانشکده پزشکی 

 250 جایگاه مجهز به کامپیوتر برای آزمون های حضوری و غیرحضوری)ر حال حاضر به دلیل کرونا و رعایت 

 صندلی مرکز مورد استفاده قرار می گیرد( 100فاصله گذاری اجتماعی تنها 

 تصویب شیوه نامه آزمون های مجازی غیر حضوری که امروز در شورای آموزشی دانشگاه 
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 اهم فعالیت اهی واحد ژپوهش رد آموزش
 99-98یدر سال تعداد کل طرح های پژوهش در آموزش مصوب شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش پزشک :

 طرح 13

  اعالم فراخوان طرح های پژوهش در آموزش وHSR رنک برگزار شد( 4آموزشی در رنک های مختلف سال ) تا کنون 

  خالصه وضعیت طرح هایHSR ارسالی به معاونت پژوهشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهم فعالیت اهی واحد هماهنگی دافرت توسعه
  ارتقا برنامه های دفاتر توسعه بر اساس سند های باال دستی 

  تکمیل و بروز رسانی چک لیست شرح وظایف دفاتر توسعه دانشکده ها/مراکز آموزشی و ابالغ به دفاتر توسعه پس از

 تغییر

  تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی  برای مدیران و کارشناسانبرگزاری کارگاه یک روزه روش EDO  دانشکده ها/مراکز

 آموزشی

 وضعيت طرح تعداد

 در حال اجرا 21

 درمرحله قرارداد 8

 در حال کارشناسی و تایید کد اخالق 18

 خاتمه یافته 22
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 درخواست گزارش های فصلی از عملکرد دفاتر توسعه دانشکده ها/مراکز آموزشی 

  جلسه در طول سال( با حضور همه مدیران  6تهیه جدول زمانی و انجام بازدیدهای دوره ای از دفاتر توسعه )حداقل

 EDC فاتر توسعه و مدیران واحدهاید

  امتیاز دهی به فعالیت ها دفاتر توسعه بر اساس چک لیست وظایف تهیه شده/جمع بندی امتیاز های سالیانه و معرفی

 دفتر توسعه برتر

 

 

 اهم فعالیت اهی واحد رساهن و انتشارات
 هاي آموزشی  و انتشار ارسی و انگليسی و تهيه و تدوین بستهانتشار کتابچه معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به زبان ف

 متون تخصصی آموزش علوم پزشکی 

 هاي خارجی معتبر  به اعضاي محترم هيئت علمی و دانشجویان و بروز ها و همایشرسانی کنگرهرسانی فراملی از طریق اطالعاطالع

هاي داخلی مرتبط با حوزه آموزش پزشکی به مخاطبان انگليسی رهها و کنگرسانی همایشرسانی سایت انگليسی مرکز جهت اطالع

 زبان داخلی و خارجی
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 هاي فراملی مانند ترجمه ها و فعاليتآغاز همکاريAMEE Guides  

 هاي سازمان جهانی بهداشت فراهم آوردن مقدمات تأسيس مرکز همکاري(WHO collaborative center)  در آموزش علوم

 پزشکی

 شار برنامه هاي نوآورانه در حوزه علوم پزشکی )روش تدریس، ارزشيابی، مشاوره و رهبري آموزشی ( در سطح ملی و بين معرفی و انت

 المللی مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

 تشکيل کميته انتشارات متشکل از مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش، مسئوالن واحدهاي تابعه مدیریت مرکز مطالعات و توسعه 

آموزش دانشگاه، مدیر گروه و اعضاي هيئت علمی گروه آموزش پزشکی  و مدیر مرکز تحقيقات آموزش پزشکی به منظور نظارت 

 علمی بر محتواهاي تدوین شده در حوزه آموزش پزشکی

 ا توانند در جهت ارتقاء آموزش پزشکی بهاي دولتی و غيردولتی که میها و ارگانشناسایی و جلب مشارکت سازمانEDC  همکاري

 نمایند.
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 اهم فعالیت اهی واحد اعتباربخشی موسسه ای
 های تابعهای در دانشگاه و دانشکدهتشکیل کارگروه اعتبار بخشی موسسه 

 ای بر اساس استانداردها و شاخص ها در دانشکده ها و معاونت های  ستادیاجرای برنامه اعتبار بخشی موسسه 

   از دانشکده ها و بازخورد بازدیدهای انجام شده به منظور رفع نواقصبازدید میدانی 

 1395 تهیه کتاب مستندات اعتبار بخشی دانشگاه در سال 

 لسا دو مدت به 1395 کسب گواهی تائید اعتبار موسسه از طرف کمیسیون ملی اعتبار بخشی در سال 

 اهم فعالیت اهی واحد اعتباربخشی مراکز آموزشی و ردمانی
 ل تیم ارزیاب درون دانشگاهیتشکی 

 ) تعیین نماینده اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی ) یک نفر عضو هیئت علمی و یک کارشناس 

 تشکیل جلسه جهت نمایندگان اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی 

 ر بررسی چالش های برگزاری کارگاه توجیهی استانداردهای اعتبار بخشی با حضور نمایندگان بیمارستانها به منظو

 موجود

  ارزیابی درون دانشگاهی مراکزآموزشی و درمانی تابعه 

  بازدید میدانی از مراکز آموزشی و درمانی بصورت مستمر 

 مکاتبه با مراکز و اعالم زمان یک ماهه جهت تکمیل مستندات اعتبار بخشی بصورت ساالنه 

 د به مراکز جهت رفع نواقصبازدید تیم ارزیاب از مراکز آموزشی و درمانی و بازخور 

  درحال حاضر بدلیل شیوع ویروس کرونا ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستانهای تابعه نیز همانند اعتبار بخشی موسسه ای

 بصورت غیر حضوری و  با دریافت و بررسی مستندات و بازخورد در حال انجام است.
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 ساری فعالیت اهی مرکز
 موزش در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانترجمان بسته های تحول ونوآوری آ 

 ترجمان ماموریت های ویژه واسپاری شده از سوی وزات متبوع به این دانشگاه 

 ترجمان ماموریت های مشترک واسپاری شده به دانشگاه های علوم پزشکی 

 جشنواره شهید مطهری و جشنواره  پیگیری و اجرای کلیه امور مربوط به برگزاری جشنواره های آموزشی از جمله

 وثوق

  رتبه بندی آموزشی دانشکده های دانشگاه در سه حیطه راد، رخاد و تحصیالت تکمیلی جهت انتخاب دانشکده برتر در

 حوزه آموزش در جشنواره آموزشی دکتر وثوق

 سبت به فعالیت های انجام تدوین و پایش برنامه عملیاتی مرکز به صورت الکترونیک و ارائه بازخورد های سه ماهه ن

 شده
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 جناب آاقی دکتر جواد صراف زاده 
مدیریت امور آموزشی و تحصییالت تکمیلیی  یکیی از واحیدهای تابعیه معاونیت آمورشیی میی باشید کیه بیه عنیوان 

شیگاه در سیطوح ملیی و بیین متولی اولین رسالت دانشگاه، یعنی آموزش، نقش مهیم و حییاتی در پیشیبرد اهیداف دان

المللی دارد. این حوزه بیا فعیالیتی گسیترده در سیطوح متنیوع خییل عظیمیی از دانیش آموختگیان را در حیوزه هیای 

هیای اداره پیذیرش و ثبیت قسیمت بیا نیام 5کنید و بیه لحیاظ سیاختاری از مختلف علوم سالمت به جامعه تقدیم میی

 ان و  واحد فناوری اطالعات تشکیل شده است.نام، تحصیالت تکمیلی، دستیاری، دانش آموختگ
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گاه اسفندماه   1399آمارکل دانشجويان شاغل هب تحصيل دانش

كارشناسي  كارشناسي دانشكده

 پیوسته/

كارشناسي 

 ارشد/

دكتراي 

 عمومي

تخصصي/دستیار  دكتراي

پژوهشگر 

 تخصصي

فوق 

 تخصص

دوره  فلوشیب

تكمیلي 

 پژوهشي

 مجموع

 / Bachelor MPH ناپیوسته

Master 
Ph.D/PhD 

by 

Research 

 3245     98 1043 152 1822 130     روزانه-پزشکی

آموزش -پزشکی

 آزاد

    20 67 17 19 2 141   266 

-پزشکی

 الکترونیکی

    23             23 

-پزشکی

الکترونیکی شهریه 

 پرداز

    4             4 

 16             16     پودمانی-پزشکی

پودمانی -پزشکی

 شهریه پرداز

                  0 

-پرستاری ومامایی

 روزانه

  533 157   23         713 

-پرستاری و مامایی

 آموزش آزاد
  37 79   10         126 

-پرستاری و مامایی

 الکترونیکی
    32             32 

-پرستاری و مامایی

الکترونیکی شهریه 

 پرداز

                  0 

 378         75   209 61 33 روزانه-بهداشت

آموزش -بهداشت

 آزاد

3 5 31   11         50 
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 58             58     پودمانی-بهداشت

پودمانی -بهداشت

 شهریه پرداز

    25             25 

-بهداشت

 الکترونیکی

                  0 

-بهداشت

الکترونیکی شهریه 

 پرداز

    30             30 

 686         96   184 406   روزانه-توانبخشی

آموزش -توانبخشی

 آزاد

  19 65   20         104 

 277         147   117 13   روزانه-مدیریت

آموزش -مدیریت

 آزاد

    8   17         25 

 737         29   92 513 103 روزانه-پیراپزشکی

-پیراپزشکی

 ادآموزش آز

1 22 21   3     9   56 

-علوم رفتاری

 روزانه

    71   42         113 

-علوم رفتاری

 آموزش آزاد

    28   16         44 

 34         23   11     روزانه-طب سنتی

-طب سنتی

 آموزش آزاد

        5         5 

-فناوریهای نوین

 روزانه

    22   83         105 

-ینفناوریهای نو

 آموزش آزاد
    2   10         12 

-پردیس بین الملل

 آموزش آزاد
21 154 81 1021 17 1   4   1299 
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-مراکز تحقیقاتی

 روزانه

        37       18 55 

-مراکز تحقیقاتی

 آموزش آزاد
                  0 

 6343 18 0 98 1043 707 1822 993 1526 136 روزانه-مجموع

آموزش -مجموع

 زادآ

25 237 335 1088 126 20 2 154 0 1987 

-مجموع

 الکترونیکی

0 0 55 0 0 0 0 0 0 55 

-مجموع

الکترونیکی شهریه 

 پرداز

0 0 34 0 0 0 0 0 0 34 

 74 0 0 0 0 0 0 74 0 0 پودمانی -مجموع

پودمانی -مجموع

 شهریه پرداز

0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 

 8518 18 154 100 1063 833 2910 1516 1763 161 مجموع کل
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گاه اسفندماه خارجی  آمارکل دانشجويان   1399شاغل هب تحصيل دانش
کارشناسی  کارشناسی دانشکده

 پيوسته/

کارشناسی 

 ارشد/

دکتراي 

 عمومی

تخصصی/دستيار  دکتراي

پژوهشگر 

 تخصصی

 مجموع فلوشيب

 / Bachelor MPH ناپیوسته
Master 

Ph.D/PhD 
by 

Research 

 23       23       روزانه-شکیپز

-پزشکی

 آموزش آزاد

          1 2 3 

پرستاری 

 روزانه-ومامایی

  2 1         3 

-توانبخشی

 آموزش آزاد

  1           1 

-پیراپزشکی

 روزانه

1             1 

پردیس بین 

آموزش -الملل

 آزاد

21 150 80 133 2 1 1 388 

 27       23 1 2 1 روزانه-مجموع

-مجموع

 آموزش آزاد

21 151 80 133 2 2 3 392 

 419 3 2 2 156 81 153 22 مجموع کل
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 99گزارش عملکرد اداره پذریش رد سال 

 رشته 21رشته  ،کارشناسی پيوسته  وانپيوسته   3دکتری عمومی  اطع مقفعال  ردرشته اهی 
 رشته تحصیلي

 

 مقطع

 دکتري عمومی پزشکی

ومیدکتري عم دندان پزشکی  

یداروساز  دکتري عمومی 

 کارشناسی پيوسته علوم آزمایشگاهی

 کارشناسی پيوسته اتاق عمل

 کارشناسی پيوسته رادیولوژی

 کارشناسی پيوسته هوشبری

 کارشناسی پيوسته پرستاری

 کارشناسی پيوسته مامایی

 کارشناسی پيوسته فیزیوتراپی

 کارشناسی پيوسته شنوایی شناسی

 کارشناسی پيوسته بینایی سنجی

 کارشناسی پيوسته اعضا مصنوعی

 کارشناسی پيوسته کاردرمانی

 کارشناسی پيوسته گفتاردرمانی

 کارشناسی پيوسته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

کار یمنیا و مهندسی بهداشت حرفه ای  ارشناسی پيوستهک 

 کارشناسی ناپيوسته علوم آزمایشگاهی

يوستهکارشناسی ناپ رادیولوژی  

 کارشناسی ناپيوسته هوشبری

کار یمنیا و مهندسی بهداشت حرفه ای  کارشناسی ناپيوسته 
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 از طریق پورتال و اعالم ظرفيت پذیرش  بهداشت ، درمان و آموزشالزم با وزارت  ه هايانجام مکاتب

 دانشجو در بازه زمانی اعالم شده 

 هاهاي ثبت نامی به دانشکدهعملشدگان آزمون سراسري و دستورالارسال اسامی پذیرفته 

  درصد شاهد و اشتباه در انتخاب  5 –ارسال اسامی پذیرفته شدگان با سهميه فرزندان هيات علمی

 ها  رشته که از وزارت متبوع و یا سازمان سنجش به دانشکده

 ه شدگان آزمون سراسري و آزمون کارشناسی ناپيوسته از طریق سامانثبت نام اوليه از پذیرفته

 الکترونيکی

  پذیرش دانشجویان انتقالی خارج از کشور در رشته هاي پزشکی و داروسازي در دو نيم سال مهر و

 بهمن

  اخذ مجوز پذیرش دانشجوي انتقالی خارج از کشور رشته دندانپزشکی و پذیرش این دانشسجویان

 براي اولين بار در دانشگاه

 یور و دي ماه برگزاري کميسيون نقل و انتقال و مهمانی درشهر 

  انجام امور مربوط به درخواستهاي متقاضيان مهمانی تک درس از سایر دانشگاهها با توجه به شرایط

 اپيدمی کرونا

  ابالغ بخشنامه هاي داخلی و وزارت متبوع به دانشکده هاي تابعه 

  99برگزاري کميسيون موارد خاص در تير و آذر  

 هد و علوم بهزیستی و سالمت اجتماعی بررسی و تنظيم تفاهم نامه ي دانشگاه شا 

 کارورزي وصالحيت بالينی هاي جامع علوم پایه ، پيشانجام امور مربوط به آزمون 

  بررسی تقاضاي  مرخصی تحصيلی خارج از موارد اعالمی در آئين نامه آموزشی 
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 اهم عملکرد اداره تحصیالت تکمیلی
 تکمیلیرشته اهی مقطع کارشناسی ارشد انپيوسته تحصیالت 

 نام رشته هاي دایر دانشكده

 پزشكـــي

 آموزش پزشکی

 فیزیک پزشکی

 ایمنی شناسی

 بیوشیمی

 ویروس شناسی

 میکروب شناسی

 انگل شناسی

 علوم تشریحی

 قارچ شناسی

 فیزیولوژی

 آموزش پزشکی

MPH پزشکی خانواده 

 فناوری تصویر برداری پزشکی

 ژنتیک انسانی

 

 

یریت و اطالع رساني پزشكيمد  

 فناوری اطالعات سالمت

 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 اقتصاد بهداشت

 انفورماتیک پزشکی

 ارزیابی فناوری سالمت

 

 

 

 علوم توانبخشي

 فیزیوتراپی

 کاردرمانی

 شنوایی سنجی

 گفتاردرمانی

 اعضاء مصنوعی

ت توانبخشیمدیری  
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 بینائی سنجی

 فیزیوتراپی ورزشی

 علوم رفتاري و سالمت روان

 روانشناسی بالینی

 بهداشت روان

 روانشناسی سالمت

 پیراپزشكي

 خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

 زیست فناوری پزشکی

 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

 میکروب شناسی مواد غذایی

 اتاق عمل

و مامایي پرستاري  

 مراقبت های ویژه پرستاری

 مامائی

 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 پرستاری سالمندی

 تکنولوژی گردش خون

 پرستاری اورژانس

 پرستاری توانبخشی

 پرستاری کودکان

 پرستاری داخلی جراحی

 سالمت جامعه

 روان پرستاری

 مشاوره در مامائی

 مدیریت پرستاری

 بهداشت

  بهداشت حرفه ایمهندسی 

 مهندسی بهداشت محیط

 آموزش بهداشت

 علوم تغذیه

 اپیدمیولوژی

 MPHدوره 

 آمار زیستی

 علوم بهداشتی در تغذیه

 ارگونومی

 تاریخ علوم پزشکی طب ایراني

 نانوفناوریهای پزشکی فناوریهاي نوین پزشكي
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 .دی تحصیالت تکمیلی رشته اهی مقطع دکتری تخصصی پی اچ
 نام رشته های مصوب نام دانشکده

 فارماکولوژی پزشکیییی
 ویروس شناسی
 علوم تشریحی

 بیوشیمی بالینی
 انگل شناسی

 باکتری شناسی
 ایمنی شناسی پزشکی

 فیزیولوژی
 فیزیک پزشکی

 بیولوژی تولید مثل
 آموزش پزشکی

نشناسی بالینیروا انستیتو روانپزشکی تهران  
 مطالعات اعتیاد

 پرستاری پرستاری و مامایی
 

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مدیریت واطالع رسانی پزشکی

 مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی

 اقتصاد سالمت

 سیاستگذاری سالمت
 سالمت در بالیا

 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی
 انفورماتیک پزشکی

وهی سالمتآینده پژ  

 فیزیوتراپی علوم توانبخشی

 شنوایی شناسی

 گفتاردرمانی

 کاردرمانی
 اعضاءمصنوعی ووسایل کمکی

 بینایی سنجی

 علوم تغذیه بهداشت

 بهداشت محیط
 اپیدمیولوژی

 آموزش بهداشت
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 پیراپزشکی
 

 هماتولوژی
 

یزیست فناوری پزشک طب ایرانی  

ایرانی طب سنتی  

ای نوین پزشکیفناوریه  

 پزشکی مولکولی

 علوم اعصاب 
 مهندسی بافت

 علوم سلولی و کاربردی
علوم و فناوری تصویر برداری پزشکی)گرایش تصویر 

 برداری مولکولی(

 هوش مصنوعی

 

 :1399راه اندازی رشته رد مقاطع تحصیالت تکمیلی رد سال  
های سالمت سالمندی و آموزش هوشبری موافقت با راه اندازی دوره کارشناسی ارشد رشته  .1

 ( آینده پژوهی سالمت.Ph.Dو دوره دکتری تخصصی )

 موافقت با برنامه آموزشی پیشنهادی دوره دکتری تخصصی هوش مصنوعی .2

( رشته های هوش مصنوعی و بهداشت .Ph.Dدرخواست راه اندازی دوره دکتری تخصصی ) .3

رشته های پرستاری مراقبت های ویژه  حرفه ای و داروسازی سنتی و دوره کارشناسی ارشد

 ( HSE( و مدیریت سالمت ، ایمنی ومحیط زیست)PICUکودکان)

ارسال کوریکولوم کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک پزشکی به دبیرخانه شورای عالی برنامه  .4

 ریزی علوم پزشکی وزارت متبوع

نه شورای گسترش درخواست راه اندازی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی محیط از دبیرخا .5

 دانشگاه های علوم پزشکی وزارت متبوع

ارسال نواقص مربوط به درخواست دوره کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی به دبیرخانه  .6

 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت متبوع
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 امور مربوط هب تفاهم انمه:
 علوم پزشکی کرمانشاه / دانشکده  انجام امور مربوط به تفاهم نامه دانشکده پرستاري با دانشگاه

 پرستاري با دانشگاه آزاد واحد کرج/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز با گروه کتابداري دانشکده مدیریت

 انعقاد تفاهم نامه همکاري علمی دانشگاه با دانشگاه عالمه طباطبایی 

 تصمیمات متخذه رد دوره بحران شيوع بیماری کروان جهت دانشجويان:
 انتخاب واحد پایان نامه دانشججججویان عليرغم عدم ثبت به موپع پروپوزال صجججرفا جهت  موافقت با

 99- 1400نيمسال اول 

   11/6/99بخشججنامه امکان دفاع از رسججاله با دا  دو مقاله با شججرایط زیر مصججوب در جلسججه مور 

ن انگليسی شوراي آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه ،  مقاله اصلی: دا  یا پذیرش مقاله به زبا

و یا  ISIمنتج از پایان نامه به عنوان نویسجججنده اول در یکی از مجالت علمی پژوهشجججی با نمایه 

Pubmed  مقاله دوم: دا  مقاله به زبان انگليسی در زمان اشتغال به تحصيل دانشجو در مجالت

یران با نمایه دانشگاه علوم پزشکی ا affilationعلمی پژوهشی معتبر مورد تایيد وزارت متبوع  با 

ISI  و یاPubmed  و یاScopus سئول سنده م شجو نفر اول یا نوی ضرورتی به اینکه دان ضمناً   .

 باشد وجود ندارد. 

  درصدي واحدهاي درسی کاراموزي و کارورزي  50کاهش حداکثري 

  شهریه دانشجویان دانشجویان شهریه پرداز اعم از پردیس و غير پردیس در نيمسال  25تخفيف %

 99-1400ل او

  و اول  98-99موافقت با حذف ترم بدون احتسججاب در سججنوات تحصججيلی در نيمسججال هاي دوم

 99-1400و دوم  1400-99

 ( شجویان دکتري تخصصی ( ورودي  Ph.Dموافقت با پرداخت کمک هزینه تحصيلی ترم ده به دان

 در هيات رئيسه دانشگاه  94-95سال تحصيلی    

  تصویب گذراندن دروسNon-core  ( دانشجویان دوره دکتري تخصصی )تئوري و عملی(Ph.D )

 پس از آزمون جامع در شوراي آموزشی دانشگاه 97پرستاري ورودي سال 
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  ماه کمک هزینه تحصججيلی دانشجججویان دکتري  4موافقت هيات رئيسججه دانشججگاه با عدم اسججترداد

 اري کرونا نموده اند.حذف ترم به دليل شيوع بيم 98-99( که در نيمسال دوم  Ph.Dتخصصی )

 ( مجوز دفاع از پایان نامه دانشجججویان کارشججناسججی ارشججد و دکتري تخصججصججیPh.D  تا تاریخ )

 98-99جهت نيمسال دوم  30/7/99

  صيالت تکميلی شجویان مقاطع تح سامی دان سی و تایيد ا شجویی جهت برر همکاري با معاونت دان

له خود ضججرورت حضججور در مراکز تحقيقاتی و یا که براي اتمام مراحل اجرایی پایان نامه و یا رسججا

و اول  98-99آزمایشگاهی دانشکده ها را دارند و متقاضی استفاده از خوابگاه در نيمسال هاي دوم 

 99-1400و دوم 

   با تغيير عنوان موضججوع پایان نامه  23/2/99موافقت شججوراي آموزشججی و تحصججيالت تکميلی مور

ط با کرونا ویروس با موافقت اسججتاد راهنما و مدیر گروه و مصججوب دانشجججویان به موضججوعات مرتب

 شوراي تحصيالت تکميلی دانشکده 

 ( موافقت با افزایش کمک هزینه تحصيلی دانشجویان دکتري تخصصیPh.D  به ميزان )درصد  50

 نسبت به سال پبل

 امور مربوط هب ثبت انم و ظرفیت پذریش دانشجويان رد مقاطع تحصیالت تکمیلی:
  نفر  35نفر دانشجججویان مقاطع کارشججناسججی ارشججد ،  315نام الکترونيکی از   ثبتMPH  ،13 

( و دکتري تخصصی پژوهشی سال تحصيلی  Ph.Dنفر دکتري تخصصی ) 131و  MD_MPHنفر

1400-99 

  1401اعالم ظرفيت پيشنهادي پذیرش دانشجو در مقاطع تحصيالت تکميلی براي سال تحصيلی-

 متبوعدر پورتال وزارت  1400

 اصالح فراینداهی آموزشی:
  /اعالم عدم مراجعه دانشجججویان مقاطع تحصججيالت تکميلی و صججدور اخطار طبق برنامه زمانبندي

صيالت تکميلی/ فرم جدید راه اندازي  شجویان مقاطع تح سنوات دان ست تمدید  صالح فرم درخوا ا

 رنامه اعالمی این مدیریت رشته هاي جدید/ اصالح فرایند برگزاري آزمون جامع دانشجویان طبق ب



 
 

1399-معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران   

 

43 

 ساری موارد:
  ارسال پيش نویس بازنگري در آیين نامه هاي آموزشی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی

(Ph.D به وزارت متبوع ) 

  همکاري در تهيه دستورالعمل شهریه دانشجویان دانشگاه و تصویب آن در هيات رئيسه 

  انجام امور مربوط به افزایش شججهریه دورهMPH  و کارشججناسججی ارشججد آموزش پزشججکی مجازي به

 ميزان ده درصد و تصویب آن در هيات رئيسه دانشگاه

 1399سال  عملکرد اداره تخصصی و فوق تخصصی 
گاه هب تفكیك دانشکده و مقطع تحصیلیرشته  اهی دستیاری بالینی  فعال رد دانش

 طول دوره تخصص ردیف

 سال

 طول دوره فوق تخصص

 سال

 دورهطول  فلوشیپ

آلرژي و ايمونولوژي  4 روانپزشكي 1
 باليني

 ماه 18 الپارسكوپي زنان 3

 ماه 15 گلوكوم 2 بيماريهاي ريه 4 بيهوشي 2

 ماه 18 اكولوپالستيك 3 بيماريهاي قلب و عروق 4 جراحي كليه 3

 ماه 12 اتولوژي 3 جراحي اطفال 4 قلب و عروق 4

 ماه 12 وژيرينول 2 جراحي قفسه صدري 3 طب اورژانس 5

 ماه 12 الرنگولوژي 3 جراحي قلب وعروق 3 پزشكي قانوني 6

جراحي پالستيك  4 پزشكي هسته اي 7
 ترميمي وسوختگي

 ماه 12 سوختگي 3

تومورهاي سيستم  2 خون و سرطان اطفال 4 بيماريهاي كودكان 8
 اسكلتي

 ماه 18

 ماه 18 درد 2 روماتولوژي 4 ارتوپدي 9

 ماه 18 بيهوشي قلب 2 ريه كودكان--- 3 پزشكي اجتماعي 10

ماه 18 جراحي زانو 2 عفوني اطفال 3 طب كار 11  

غدد درون  4 داخلي 12
 ريزومتابوليسم كودكان

ماه 18 جراحي دست 2  

غدد درون  4 بيماريهاي اعصاب 13
 ريزومتابوليسم

ماه 18 اينترونشنال كودكان 2  

ماه 18 نارسايي قلب 3 قلب اطفال 4 پزشكي ورزشي 14  

بيماريهاي مادرزادي  2 كليه اطفال 4 جراحي عمومي 15
 قلب

ماه 18  

ماه 18 الكتروفيزيولوژي 2 گوارش و كبد بالغين 4 زنان و زايمان 16  

ماه 18 اكوكارديوگرافي 2 نفرولوژي 4 چشم 17  
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اينترونشنال  2 نوزادان 4 راديولوژي 18
 كارديولوژي

ماه 18  

ماه 18 احي ستون فقراتجر ICU 2 4 آسيب شناسي 19  

 ماه 12 پيوندكليه   5 جراحي مغز و اعصاب 20

ماه 18 اندويورولوژي   3 طب فيزيك و توانبخشي 21  

ماه 18 جراحي درون بين   4 گوش و حلق و بيني 22  

ماه 18 جراحي كولوركتال   4 پوست 23  

ماه 18 قرنيه   4 طب سالمندي 24  

ماه 18 ه و رتينويتر   5 * راديوانكولوژي 25  

مراقبت هاي Picu   ماه 27 95ارديبهشت  -پزشك خانواده 26
 ويزه كودكان

ماه 18  

ماه 18 يوروانكولوژي   4 بيماريهاي عفوني و گرمسيري 27  

ماه 18 هيپ و لگن     28  

ماه 18 روان درماني     29  

ماه 18 جراحي مادرزادي قلب     30  

روان تني      31
 تيك()سايكوسوما

ماه 18  

نورووسكوالر اينتر      32
 ونشن

ماه 18  

ماه 18 استرابيسم     33  

جراحي دست حضرت      34
 فاطمه

ماه 18  

 ماه12 طب خواب     35

 ماه 15 جراحي سرو گردن     36

ماه 18 روانپزشكي سالمندي     37  

تصوير برداري غير     ساله  3* قبال پرتودرماني   38
 بتهاجمي قل

ماه 18  

ماه 21 راديولوژي مداخله اي     39  

رژيونال آنستزي      40
 بیهوشی ناحیه ای()

ماه 12  

ماه 18 ناباروري     41  

ماه 18 آنكولوژي زنان     42  

پره ناتولوژي)طب      43
 مادرو جنين(

ماه 18  

 ماه  18 شانه و آرنج     

44 27  19  44  
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 :1399اطع تحصیالت تکمیلی رد سال راه اندازی رشته رد مق
  پره ناتولوژي)طب مادرو جنين(   ( -آنکولوژي زنان   -دوره فلو شيپ )ناباروري   3راه اندازي 

  جراحی سرطان  -استریوتاکسی  –دوره فلو شيپ  :  استروک  19درخواست و پيگيري  راه اندازي

تان  بالينی  - pediatric dermatology -پسججج يدميولوژي  یاري  -اپ طب  -پانکریتوبيلی 

اینترونشججنال  -روانپزشججکی اعتياد  -ارولوژي زنان   -توانبخشججی ضججایعات نخاعی و سججتون فقرات 

جراحی  -اینترونشججنال الکتروفيزیولوژي کودکان  -طب پانونی بالينی و مسججموميتها  -رادیولوژي 

بيهوشی  –روانپزشکی عصبی  نورولوژي رفتاري  –یا سوانح و بال–اورژانس اطفال  –پاعده جمجمه 

 جراحی شانه و آرنج –کاردیو انکولوژي  –زنان 

  خون و انکولوژي –دوره فوق تخصص : جراحی عروق  2درخواست و پيگيري  راه اندازي 

 راه اندازي سامانه گسترش دانشگاههاي علوم پزشکی 

 تی جهت درج در سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهيه ، تنظيم و درج اطالعيه هاي ثبت نام اینترن 

  نفر( 50فوق تخصججص ) –نفر (  292)   47اعالم نتایج  آزمون پذیرش دسججتيار تخصججصججی دوره- 

 نفر(  82فلوشيپ ) 

  99برگزاري آزمون پذیرش دستيار فلوشيپ خرداد 

  فوق تخصصی و فلوشيپ –بررسی پرونده فراغت از تحصيل  دستياران مقاطع تخصصی 

 ئيد خروج از کشور دانشجویان در سامانه نظام وظيفه تا 

 درج سوابق در پرونده بایگانی تصویري توسط کارشناسان ادارات و دانشکده پزشکی 

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

  تنظيم تفاهم نامه  با دانشگاههاي علوم پزشکی 
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  فمنوسکند ليزر –البرز  –پم   -تبریز –آزاد  –ارتش  –بقيه ا...  –بهزیستی  –نشاه کرما –اراک 

گان رد سال  :1399 عملکرد اداره دانش آموخت
 مورد1650 صدور دانشنامه تحصیلی جهت کلیه مقاطع تحصیلی

 مورد938 صدور مجوز  تحویل مدرک تحصیلی جهت کلیه مقاطع تحصیلی

 مورد1615 لیه مقاطع تحصیلیاعالم فراغت ازتحصیل جهت ک

 مورد1808 رتبه / طول دوره/ریزنمرات...( /موقت) تحصیلیهای  صدور گواهی

استخدام /هیات علمی /مقاطع باالتر/)نظام پزشکی و مکاتبات صدورتائیدیه تحصیلی

 و...(
 مورد1346

 مورد127 (12انجام امور دانش آموختگان خارج از کشور ) فرم شماره 

 مورد1977 صیالنی که در سامانه مجازی دانش آموختگان ثبت نام نموده اندفارغ التح

 مورد1636 تائید فارغ التحصیالن ثبت نام شده در سامانه مجازی دانش آموختگان

ارشد ، پی اچ  جهت مقاطعصدور برگه اتمام معافیت تحصیلی)نظام وظیفه( 

 دی،  تخصصی وفوق تخصصی  

 

 مورد57

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1399-معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران   

 

47 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

1399-معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران   

 

48 

 
 

 جناب آاقی دکتر کالنتر مهرجردی
 
 

دفتر آموزش مداوم دانشگاه با هدف ، تقویت و تحکيم آموخته هاي صحيح گذشته و به روز کردن دانش پزشکی 

مشججموالن پانون و به منظور آشججنایی با تازه علمی و عملی حرفه مربوطه وانطباق آنها با نياز هاي جامعه فعاليت 

 می نماید.

نفر از مشموالن سراسر کشور با هدف ، تقویت  21494وم دانشگاه علوم پزشکی ایران با پوششدفتر آموزش مدا

شنایی با تازه  شموالن پانون و به منظور آ شکی م شته و به روز کردن دانش پز صحيح گذ و تحکيم آموخته هاي 

 .علمی و عملی حرفه مربوطه وانطباق آنها با نياز هاي جامعه فعاليت  می نماید
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عملکرد آموزش مداوم  . گزار گردیدرب باتوجه به شیوع بیماری کرونا برنامه بصورت وبینار 1399ال در س

 به شرح ذیل می باشد .

ربانمه آموزش مداوم  134اجرای   
تعداد برنامه  عنوا ن برنامه ردیف

 برگزار شده

 18 سمپوزیوم 4

 116 کنفرانس علمی یک روزه 7

 134 جمع كل

 

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

اطالع رسانی ، پیامک ، تایید گواهی شرکت کنندگان ، سخنرانان ، گردآوری مستندات الزم جهت 

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

داوم:صدور گواهی نهایی آموزش م  
جهت  فقره گواهی 1042، در مجموع  6فقره گواهی گمیته ماده 282، فقره گواهی نهایی800طی سال گذشته ،  

 تکمیل آموزش مداوم تنظیم و تحویل مراجعه کنندگان شده است .

 اتیید دبیر علمی :
ر گرفته قرا دبیر عملی از سوی این دفتر مورد تایید376طی سال گذشته، جهت اجرای برنامه تعداد 

 است 
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 کارربی ساماهن :
از طریق سامانه یکپارچه به مشمولین تحت پوشش این دانشگاه  نفر1466 جاری بطوری تقریبی  در سال

 اضافه گردیده اند

 ربگزاری کمیته اه:
 کمیته ماده شش:

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

 .پرونده در هر جلسه بررسی گردید  15تا  10جلسه تشکیل شده در سالجاری تعداد 13ر طید

 اتریخ ربگزاری جلسات کمتیه ماده شش
 تاریخ ردیف تاریخ ردیف

1 19/1/99 8 22/7/99 

2 2/2/99 9 20/8/99 

3 30/2/99 10 25/9/99 

4 27/3/99 11 16/10/99 

5 24/4/99 12 14/11/99 

6 21/5/99 13 17/12/99 

7 18/6/99   
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 کمتیه تخصیص امتیاز:
 جلسه کمیته تخصیص امتیاز برگزار گردید. 11، 1399در سال 

 

اتریخ ربگزاری جلسات کمتیه تخصیص امتیاز     
 تاریخ ردیف تاریخ ردیف

1 17/1/99 9 17/7/99 

2 15/2/99 10 19/8/99 

3 19/3/99 11 17/9/99 

4 18/4/99 12 15/10/99 

5 15/5/99 13 12/11/99 

6 12/6/99 14  
 

  انجام مکاتبه با وزارت متبوع جهت اجرای برنامه های آموزش مداوم در راستای اهداف دانشگاه

 نسل سوم 

  آماده سازی  زیر ساختهای آموزش مجاری ، جهت برنامه مجازی آموزش مداوم دانشگاه 

 ش مداوم به کلیه واحدهای تابعه درچندین ارسال آیین نامه ها و دستور العملهای برنامه آموز

 نوبت

  اجرای دو  برنامه های آموزش آزاد مستقل وبین رشته ای 
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  1399رد سال عملکرد مرکز مهارتی حرفه ای 
 . دریافت مجوز و اجراي دوره مهارتی و حرفه اي سونوگرافی سطح یک 

 ن دوره سونوگرافی.صدور گواهينامه دوره آموزش مهارتی و حرفه اي جهت مهارت آموزا 

   تکميل استانداردهاي دوره اختالالت کف لگن و ارسال به مرکز مهارتهاي ملی جهت دریافت مجوز اجراي

 دوره .

   هماهنگی هاي الزم جهت اجراي دوره مهارتی و حرفه اي پرستاري مراپبتهاي ویژه در آ سی یو ، ) کووید

  2و  1(ویژه پرستاران سطح  19

  م جهت اجراي دوره مهارتی و حرفه اي مدیریت بيماران متوسط ، شدید و بحرانیهماهنگی هاي الز       

 (  ویژه متخصصين . 19) کووید 
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 جناب آاقی دکتر انوشیروانی
 

ه زد ت ت  زشر هیاح  لم   نقش زشثتی ر  نر جهت سازانده    زم زااالح   ضای هیاح  لم   

  هدآ ن  ته  ست.
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  پيگيري از دانشکده ها، مرکز مطالعات و انستيتو غدد جهت ارسال ابالغ آموزشی به تفکيک هر نيمسال

 تحصيلی و پيگيري

  نفر از اعضجججاي هيات علمی از نظرتکميل واحدهاي موظفی  500دریافت و بررسجججی ابالغ آموزشجججی

 درصدتمام وپت جغرافيایی و حق التدریس20و

 اراي اشکال جهت رفع اشکاالتبازگرداندن ابالغ آموزشی هاي د 

o تهيه پروفایل واحدهاي تدریسی اعضاي هيات علمی 

  بررسججی و ارسججال گزارش واحدهاي تدریسججی اعضججاي هيات علمی دانشججکده هاي تابعه به منظور تعيين

 ميانگين واحدهاي موظف و شناسایی اعضاي هيات علمی فاپد دانشجو

  ابالغ آموزشی اعضاي هيات علمی و پيگيريپيگيري از دانشکده هاي تابعه در خصوص ارسال 

o  نفجججر از اعضجججاي هيجججات علمجججی از نظرتکميجججل  500دریافجججت و بررسجججی ابجججالغ آموزشجججی

 درصدتمام وپت جغرافيایی و حق التدریس20واحدهاي موظفی و

 حق التدریس  اعضای هیات علمی و اساتید مدعو
 ال اسجامی اعضجاي هيجات علمجی پيگيري از دانشکده ها، مرکجز مطالعجات و انسجتيتو غجدد جهجت ارسج

 مشمول حق التدریس به تفکيک مدعو و داخلی و هر نيمسال تحصيلی و پيگيري

  دریافججت اسججامی و بررسججی آنهججا در مقایسججه بججا ابججالغ آموزشججی اعضججاي هيججات علمججی از نظرتکميججل

 درصدتمام وپت جغرافيایی و حق التدریس20واحدهاي موظفی و

 جهت رفع اشکاالت بازگرداندن ليست هاي داراي اشکال 

 ارسال ليست به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جهت تخصيص بودجه به دانشکده ها 
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  ارائه برآورد حق التدریس دانشکده هاي تابعه 

  اجراي نرم افزار حق التدریس در دانشکده هاي تابعه دانشگاه 

 کجارورزي و کجارآموزي و عملجی نظجري، واحجدهاي سجازي معجادل نامجه اجرایجی شجيوه تهيه و تجدوین 

و ارسجال بجه دانشجکده هجاي تابعجه دانشجگاه جهجت  التجدریس حجق دسجتورالعمل نظجري واحجدهاي به

 رئيسه هيات مصوبه راستاي اجرا در

 هيججات اعضججاي اجرایججی و پژوهشججی آموزشججی نهججایی سججازي دسججتورالعمل معججادل سججازي واحججدهاي 

دانشجکده هجاي تابعجه دانشجگاه جهجت علمی و ارسجال جهجت طجرح در شجوراي آموزشجی و ارسجال بجه 

 شوراي آموزشی مصوبه راستاي اجرا در

  ارسججال نحججوه محاسججبه واحججدهاي پایججان نامججه و دروس تدریسججی در پججردیس بججين الملججل توسججط

 سامانه حق التدریس به دانشکده هاي تابعه

 ارسال موعد ورود اطالعات در سامانه حق التدریس به دانشکده هاي تابعه 

 

 عضای هیا ت علمیتمام وقتی ا
  پيگيري از دانشکده ها، مرکجز مطالعجات و انسجتيتو غجدد جهجت ارسجال اسجامی اعضجاي هيجات علمجی

 مشمول حق تمام وپتی به تفکيک هر نيمسال تحصيلی و پيگيري

  دریافججت اسججامی و بررسججی آنهججا در مقایسججه بججا ابججالغ آموزشججی اعضججاي هيججات علمججی از نظرتکميججل

 وپت جغرافيایی درصدتمام20واحدهاي موظفی و

 بازگرداندن ليست هاي داراي اشکال جهت رفع اشکاالت 

 ارسال ليست به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جهت تخصيص بودجه به دانشکده ها 
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 ارائه برآورد تمام وپتی اعضاي هيات علمی جهت تفاهم نامه دانشکده هاي تابعه 

 نیازسنجی جذب عضو هیات علمی
  هيات اجرائی ججذب بجه عنجوان عضجو هيجات، بجه منظجور بررسجی صجالحيت علمجی شرکت در جلسات

 اعضاي هيات علمی 

 بازنگري فرم هاي نياز سنجی اعضاي هيات علمی به تفکيک علوم پایه، علوم بالينی 

 پيگيري از دانشکد ها جهت تکميل فرمهاي نيازسنجی 

o ن عضججو هيججات دریافججت و بررسججی فرمهججاي نيججاز سججنجی دانشججکده هججا جهججت جججذب فراخججوا

 علمی وزارت بهداشت 

o برپراري جلسه با روسا و معاونين دانشکده ها بمنظور نهایی سازي نياز به جذب 

o  ارائه گزارش به معاونت محترم آموزشی 

o فراخوان و تعهداتی علمی هيات جذب پيگيري و هماهنگی 

 

 رکود علمی:
 انجام مکاتبات مربوط به رکود علمی اعضاي هيات علمی مشمول 

 جلسه رکود علمی  2گزاري بر 

 ارسال پرونده هاي مربوط به رکود علمی اعضاي هيات علمی به هيات مميزه 

  استخراج آمجار اعضجاي هيجات علمجی کجه از لحجات سجنوات مشجمول ارتقجا بودنجد جهجت جلجوگيري از

 رکود علمی و ارسال به دانشکده هاي مربوطه
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 ارتقای فرهنگی اعضای هیات علمی:
  ارسال پرونجده امتيجاز فرهنگجی ارتقجا اعضجاي هيجأت علمجی بجه معاونجت دانشججویی بررسی، تکميل و

 90و فرهنگججی جهججت طججرح در کميسججيون فرهنگججی در راسججتاي ارتقججاي اعضججاي هيججات علمججی )

 مورد(

  دریافت نامه هاي بررسی فعاليت هاي فرهنگی اعضاي هيات علمی مشمول ارتقا 

  تماس با افراد مذکور جهت ارائه مدارک 

 فت و بررسی مدارک دریا 

 تشکيل پرونده و ارسال پرونده به معاونت دانشجویی جهت طرح در کميسيون فرهنگی 

 ارسال نامه به دانشکده جهت اعضاي هيات علمی که نياز به طرح مجدد در کميسيون دارند 

 بازنشستگی اعضای هیات علمی:
  به دانشکده ها جهت اجرا  90ابالغ اصالحيه ماده 

 اج اعضجاي هيجات علمجی مشجمول بازنشسجتگی بجا توججه بجه گجزارش گيجري سيسجتم بررسی و استخر

 پرسنلی

  1400پيگيري از دانشکده ها جهت اعضاي هيات علمی مشمول بازنشستگی در سال 

  بررسی مجدد و تطبيق اسامی اعالمجی از سجوي دانشجکده هجا بجا گجزارش بجه دسجت آمجده از سيسجتم

 پرسنلی

 ين تکليف مشمولين از سوي دانشکده پيگيري از مرجع ذیربط پس از تعي 

 بازنشستگی صدور به فرایند بخشی نظم 
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  ابججالغ دسججتورالعمل و اتخججاذ راهبججردي بججراي اطججالع رسججانی بججه اعضججاي هيججات علمججی کججه در شججرف

 بازنشستگی هستند با تمرکز بر حفظ کرامت و شأن اساتيد 

  وزارت متبوع و هيات امنا  آئين نامه از 90پيگيري مراتب تمدید با توجه به اصالحيه ماده 

 همکاري در برگزاري مراسم تقدیر و تشکر از بازنشستگان هيات علمی 

 مدریان گروه:
 ابالغ شيوه نامه انتخاب مدیران گروههاي آموزشی به کليه دانشکده ها 

o  پيگيججري از ریاسججت دانشججگاه پججس از برگججزاري کميتججه مشججورتی و اعججالم اسججامی پيشججنهادي

 از سوي دانشکده

o يري از مدیریت حراسجت جهجت انججام اسجتعالم فجرد منتخجب توسجط ریاسجت دانشجگاه و پيگ

 معاونت آمورشی

o  صدور ابالغ پس از دریافت استعالم و ارسال به ریاست دانشگاه جهت امضا 

 آمار اعضای هیات علمی:
 استخراج آمار ماهانه اعضاي هيات علمی به تفکيک مرتبه ، محل خدمت و گروه آموزشی 

  آمار اعضاي هيات علمی مشمول بازنشستگیاستخراج 

 استخراج آمار اعضاي هيات علمی مشمول ارتقا به تفکيک استادیار و دانشيار 

  استخراج اطالعاتhindex  اعضاي هيات علمی 
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 وابستگی دوگاهن اعضای هیات علمی:
  صدور ابالغ وابستگی دوگانه 

o ت علمججی داخججل دانشججگاه و ریافججت نامججه هججاي مربججوط بججه وابسججتگی دوگانججه اعضججاي هيججاد

 خارج از دانشگاه و کشور

o  بررسججی مججدارک وابسججتگی دوگانججه اعضججاي هيججأت علمججی خججارج از  کشججور و ارسججال جهججت

 طرح در هيات رئيسه

o  بررسججی مججدارک وابسججتگی دوگانججه اعضججاي هيججأت علمججی خججارج از  کشججور و ارسججال جهججت

 طرح در شوراي دانشگاه

 درس افتخاريدریافت نامه هاي مربوط به استاد و م 

o ارسال مستندات به شوراي آموزشی جهت طرح و بررسی 

o پيگيري از مدیریت حراست پس از اخذ نظر مثبت از شوراي آموزشی 

o ایرانی طب دانشکده پيشکسوت اساتيد افتخاري مدرس و صدور ابالغ استاد 

 مجمع دانشکده اه و مراکز آموزشی و ردمانی:  
  مجمع دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانیپی گيري تکاليف معاونت آموزشی در 

 پيگيري از مراجع مرتبط با تکليف 

 پيگيري پاسخ و جمع بندي 

 پيگيري از معاونت توسعه به منظور ارائه پاسخ در خصوص تکليف موردنظر 
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 بازنگری آئین انمه و تدوین شيوه انمه:
 ازخورد دانشکده ها مانند:و شيوه نامه ها با توجه به ب ها از دستورالعمل برخی بازنگري 

 گروه مدیران انتخاب نامه شيوه 

o  نهججایی سججازي اصججالحيه شججيوه نامججه انتخججاب مججدیران گججروه هججاي آموزشججی و ابججالغ بججه

 دانشکده ها جهت اجرا

o  صدور ابالغ جهت اعضاي کميتجه مشجورتی دانشجگاه و دانشجکده هجا بجا توججه بجه شجيوه نامجه

 ابالغی فوق

 ه منظور رفع مشکالت مراکز بالينیهمترازي ب نامه شيوه تدوین 

o  جمججع آوري نظججرات دانشججکده هججاي تابعججه دانشججگاه و معججاونين درمججان و بهداشججت در

خصوص امکان برپراري هم ترازي بجراي سجایر گجروه هجا و ارسجال بجه اعضجاي محتجرم هيجات 

 رئيسه جهت اظهارنظر

o بجه خجدمات  طرح موضجوع هجم تجرازي در هيجات رئيسجه دانشجگاه و تغييجر عنجوان همتجرازي

 آموزشی ویژه و ارسال به مدیریت منابع انسانی جهت اجرا

 العمججل دسججتور 7 مججاده افتخججاري مججدرس و اسججتاد تخصصججی و عمججومی احججراز تججدوین شججرایط 

 دوگانه و ارسال به شوراي آموزشی  وابستگی

  بررسججی پرونججده هججاي ترفيججع پایججه سججاالنه اعضججاي هيججات علمججی ارسججالی از دانشججکده هججاي تابعججه در

 کميته فرعی ترفيعات از لحات آموزشی و پژوهشی

  تجدوین شجيوه نامجه نحجوه ارزشجيابی حضجور و غيجاب اعضجاي هيجات علمجی تجا پایجان بحجران کرونججا و

 ارسال
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  تججدوین و پيشججنهاد تفججاهم نامججه بججه منظججور همکججاري مشججترک در حججوزه آسججيب هججاي اجتمججاعی بججا

 ستاد مبارزه با مواد مخدر

 به کارورزي و کارآموزي و عملی نظري، واحدهاي سجججازي معادل جرایینامه ا شجججيوه تهيه و تدوین 

 و ارسججال به دانشججکده هاي تابعه دانشججگاه جهت اجرا در التدریس حق دسججتورالعمل نظري واحدهاي

 رئيسه هيات مصوبه راستاي

 سازي واحدهاي ستورالعمل معادل  سازي د شی نهایی  شی آموز ضاي اجرایی و پژوه علمی و  هيات اع

سال  شگاه جهت اجرا درار شکده هاي تابعه دان سال به دان شی و ار شوراي آموز ستاي جهت طرح در   را

 شوراي آموزشی مصوبه

 

 مجوز گروههای آموزشی
 

  شرکت در جلسات برگزار شیده توسیط معاونیت توسیعه دانشیگاه بمنظیور همفکیری و پیگییری

 مجوز گروههای آموزشی

o رد حججذف ، ادغججام و یججا صججدور مجججوز پيگيججري از دانشججکده هججا جهججت دریافججت نظججر در مججو

 گروههاي آموزشی

o بررسی نظرات ارسال شده از دانشکده ها و انعکاس نظر به معاونت توسعه 

o   پيگيجججري از وزارت متبجججوع جهجججت پيگيجججري اخجججذ مججججوز گروههجججاي فعجججال آموزشجججی و

 درخواست صدور مجوز گروههاي جدیدآموزشی در دانشکده هاي ذیربط

o ه منظور راه اندازي دانشکده دندانپزشکی و داروسازيپيگيري از وزارت متبوع ب 
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 گزارش آمار بحران کروان:
 دریافت گزارش مربوطه از مراکز آموزشی درمانی و بيمارستانهاي تحت پوشش 

  تفکيک آمارهاي دریجافتی بجه پرسجنل مبجتال، آمجار روزانجه مبتالیجان، پرسجنل مبجتال، اپجالم مجورد

 يم نياز، کمبودها، کشيک نيروهاي مق

  ارسال گزارش به نفکيک موارد ذکر شده به معاونت آموزشی 

 ساری اقدامات

  پيگيري الزم در خصوص بررسجی ترفيعجات اعضجاي هيجأت علمجی از لحجات ترفيجع سجاالنه و ارتقجا

 مرتبه جهت جلوگيري از رکود علمی

  شججرکت در جلسججات کميتججه ترفيعججات اعضججاي هيججات علمججی بججه عنججوان عضججو کميتججه )سججاليانه و

فيججع پایججه تشججویقی: تمججام وپججت جغرافيججایی ، منتخبججين جشججنواره هججا ، ارتقججاء مرتبججه و ترفيججع تر

 پایه بابت خدمت سربازي( 

  پيگيججري و مکاتبججات الزم در خصججوص بررسججی ترفيعججات اعضججاي هيججأت علمججی از لحججات ترفيججع

 ساالنه و ارتقا مرتبه جهت جلوگيري از رکود علمی

 اه شرکت در جلسات شوراي آموزشی دانشگ 

 هجاي دفتجر بازرسجی، ارزیجابی عملکجرد و رسجيدگی بجه شجکایات اعضجاي هيجات پاسخ بجه اسجتعالم

 علمی 
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  پيگيججري از در خصججوص درخواسججت هججاي همکججاري اعضججاي هيججات علمججی جهججت تججدریس در

 دانشگاههاي دیگر

  جمججع آوري و ارسججال آمججار درخواسججت شججده از وزارت بهداشججت در خصججوص اعضججاي هيججات

ت ، شجماره تلفجن ، ایميجل ، رتبجه علمجی و.... مجدیران گروههجاي آموزشجی علمی )ارسجال مشخصجا

 بالينی ( 

 بررسی و پيگيري  در خصوص درخواست هيات علمی براي جذب 

 معرفی اعضاي هيات علمی جهت کميته هاي کشوري به وزارت بهداشت 

 بررسی و پيگيري در خصوص فعاليت اعضاي هيات علمی در بخش خصوصی 

  با معاونت درمان در خصوص استعالم فعاليت اعضاي هيات علمی بررسی و پيگيري 

 تعيجين محجل خجدمت -مرخصجی بجدون حقجوق -ماموریجت -انتقجال -ارسال مجدارک ترفيجع پایجه- 

 تمدید پرارداد اعضاي هيات علمی براي مدیریت نيروي انسانی

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

 ل مدارک تمدید پرارداد اعضاي هيات علمی براي هيات جذبارسا 

  ،بررسججی کليججه پيگيججري  مربججوط بججه اعضججاي هيججات علمججی )ماموریججت، مرخصججی، جججذب

 بازگرداندن پروانه مطب، شرکت در آزمون فلوشيپ، انتقال و ....( و ارسال به واحد مربوطه

 انجام اعتباربخشی مؤسسه اي مدیریت امور هيات علمی 

 رنامه جامع عملياتی مدیریت امور هيات علمی و ارائه به معاونت آموزشی تدوین ب 

 رسجيدگی بجه تخلفجات بجراي تسجریع در رونجد کجار بجا حفجظ  هجاي هيجات بجا همفکري و همکاري

 جایگاه و شأن هيات علمی

 امنا هيات براي مرتبط دستورکار تهيه 
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 دانشگاه ریاست و معاونت طرف از محوله وظایف پيگيري 

 اعات حضور اعضاي هيأت علمی دانشکده هابررسی س 

 هججاي اعضججاي هيججات علمججی در بحججران کرونججا بججا توجججه بججه در راسججتاي نحججوه ارزشججيابی فعاليججت

 دورکاري و مجازي سازي آموزش دانشجویان

 بررسی و جمع بندي نظرات دانشکده ها 

 به هيات رئيسه جهت تایيد 

 ستاي تایيد هيات رئيسهارسال شيوه نامه به  معاونت توسعه جهت اجرا در را 

 هاي مرتبط ارسالی از وزارت به دانشکده هاارسال بخشنامه 

  در راسججتاي بخشججنامه ارسججالی از وزارت در خصججوص تخصججيص امتيججاز فرهنگججی بججه اعضججاي هيججات

دارویججی و اجرایججی مججرتبط بججا بيمججاران مبججتال بججه  –درمججانی  -علمججی داراي فعاليججت هججاي تشخيصججی

 کرونا

o  ل به دانشکده هاي تابعه جهت معرفی اعضاي هيات علمی مربوطهتنظيم فرم و ارسا 

o بررسی و جمع بندي فعاليت هاي ارسالی از سوي دانشکده هاي تابعه 

o  ارسال فایل جمع بندي شده به معاونت دانشجویی و فرهنگی 

  پيگيري از دانشجکده هجا بجه منظجور سياسجتهاي کلجی دولجت جهجت کجاهش تصجدي گجري و واگجذاري

 لف بيمارستانی و معرفی اعضا جهت تشکيل کميته مشورتی در این خصوصبخش هاي مخت

 صدور ابالغ جهت اعضاي کميته مشورتی تعيين شاخص هاي آموزشی بخش هاي واگذار شده 

  پيگيججري از اعضججاي کميتججه مشججورتی تعيججين شججاخص هججاي آموزشججی بخججش هججاي واگججذار شججده بججه

 دوین شيوه نامه در این خصوص منظور ارائه نظر در خصوص حفظ وظایف آموزشی جهت ت
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  جمججع آوري اطالعججات مججورد نيججاز سججامانه اعججم از اطالعججات اعضججاي هيججات علمججی و دروس تدریسججی

 )سما( و ارسال به شرکت جهت بارگزاري در سامانه حق التدریس
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 خانم دکتر سید افطمی

 

 در( کیفی و کمی ابعاد در) دانشگاه، علمی هیات اعضاء قاءارت با نموده سعی دانشگاه ممیزه هیات

 انگیزه و رضایت ایجاد باعث ارتقاء نامه آئین مفاد دقیق رعایت با کشور عالی آموزش اهداف راستای

 های کمیته منظم جلسات برگزاری با مگر پذیرد نمی انجام مهم این و گردیده علمی هیات اعضاء در

  .باشد می واحد این فعالیت اهم محترم اساتید در شأن مناسب سخگوییپا و ممیزه هیات و تخصصی
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(؛ بیست 8/7/1399(؛ بیست و چهارمین )17/4/1399بیست وسومین ))جلسه پنج  1399طول سال  در

 ( جلسه19/12/1399(؛ بیست وهفتمین )30/10/1399(؛ بیست وششمین )27/8/1399و پنجمین )

 زاع برگزار گردید. ممیزه دانشگاه پس از انت هیات

 

 

 اهی ارتقاء واحتساب سنوات مطرح شده رد هیات ممیزهجدول کلی تعداد رپونده

 90 تعداد اعضاي هیات علمي ارتقاء یافته

 32 تعداد اعضاي هیات علمي ارتقاء یافته از مرتبه دانشیاري به استادي

 58 نشیاريتعداد اعضاي هیات علمي ارتقاء یافته از مرتبه استادیاري به دا

 - تعداد اعضاي هیات علمي ارتقاء یافته از مرتبه مربي به استادیاري

  2 تعداد احتساب سوابق آموزشي اعضاي هیات علمي

 

 

اهی تخصصی دبیرخاهن وهیات ممیزهتعداد جلسات کمیته  

 تعداد 

 8 تعداد جلسات برگزار شده كمیته  تخصصي علوم پایه

 10 بالیني تخصصي  تهتعداد جلسات برگزار شده كمی

 5 تعداد جلسات برگزار شده هیات ممیزه

 23 مجموع جلسات
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 اهی اتییدشده ردکمیته اهی تخصصی دبیرخاهن هیات ممیزهرپونده

 تعداد 

 29 پروند هاي تایید شده  ارتقاء در جلسات  كمیته تخصصي علوم پایه

 48 بالینيپرونده هاي تایید شده  ارتقاء در جلسات كمیته تخصصي 

 77 مجموع

 

 تعداد رپونده اهی مطرح شده رد جلسات هیات ممیزه
 23 

 هیات ممیزه

24 

 هیات ممیزه

25 

 هیات ممیزه

26 

 هیات ممیزه

27 

 هیات ممیزه

 12 19 8 30 23 تعداد پروند هاي مطرح شده در جلسات هیات ممیزه

 12 19 8 28 23 تعداد پروند هاي تایید شده در جلسات هیات ممیزه

 

 هب تفكیك مرتبه مورد تقاضا يافته ارتقاء علمی هیات اعضای تعداد
27 

 هیات ممیزه

26 

 هیات ممیزه

25 

 هیات ممیزه

24 

 هیات ممیزه

23 

 هیات ممیزه
 

 مرتبه استاديتعداد اعضاي هیات علمي ارتقاء یافته  به  10 8 1 10 3

 تبه دانشیاريمرتعداد اعضاي هیات علمي ارتقاء یافته به  13 20 7 9 9

 مرتبه استادیاريتعداد اعضاي هیات علمي ارتقاء یافته به - - - - -

 مجموع 23 28 8 19 12

 

 تفكیك دانشکده اه هب  يافته ارتقاء علمی هیات اعضای تعداد
27 

 هیات ممیزه

26 

 هیات ممیزه

25 

 هیات ممیزه

24 

 هیات ممیزه

23 

 هیات ممیزه
 دانشكده

 پزشكي 13 14 2 15 6
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 توانبخشي - 2 2 - 1

 پیراپزشكي - - - - 1

 پرستاري و مامایي 1 1 2 - -

 بهداشت 3 4 1 - -

 مدیریت و اطالع رساني پزشكي - 2 - 1 -

 معاونت تحقیقات و فناوري 1 3 - - 2

 علوم رفتاري و سالمت روان - 1 - - -

 مركز قلب شهید رجائي 5 1 1 3 2

 مجموع 23 28 8 19 12

 علمی هیات اعضای آموزشی سوابق ساباحت  ربرسی
 

27 

 هیات ممیزه

26 

 هیات ممیزه

25 

 هیات ممیزه

24 

 هیات ممیزه

23 

 هیات ممیزه
 دانشكده

 پزشكي - 1 - 1 -

 

 جدول کلی  رب اساس دانشکده و  مرتبه مورد تقاضا

 دانشكده
23 

 هیات ممیزه

24 

 هیات ممیزه

25 

 هیات ممیزه

26 

 هیات ممیزه

27 

 هیات ممیزه
جموعم  

 پزشكي
 17 1 7 1 4 4 استادي

50 
 33 5 8 1 10 9 دانشیاري

 توانبخشي
 - - - - - - استادي

5 
 5 1 - 2 2 - دانشیاري

 پیراپزشكي
 - - - - - - استادي

1 
 1 1 - - - - دانشیاري
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 پرستاري و مامایي
 - - - - - - استادي

4 
 4 - - 2 1 1 دانشیاري

 بهداشت
 4 - - - 2 2 استادي

8 
 4 - - 1 2 1 دانشیاري

مدیریت و اطالع 

پزشكي رساني  

 1 - - - 1 - استادي
3 

 2 - 1 - 1 - دانشیاري

علوم رفتاري و سالمت 

 روان

 - - - - - - استادي
1 

 1 - - - 1 - دانشیاري

معاونت تحقیقات و 

 فناوري

 - - - - - - استادي
6 

 6 2 - - 3 1 دانشیاري

شهید مركز قلب 

 رجائي

 10 2 3 - 1 4 استادي
12 

 2 - - 1 - 1 دانشیاري

 مجموع
 32 3 10 1 8 10 استادي

90 
 58 9 9 7 20 13 دانشیاري

 

 گزارش ساری فعالیت اهی دبیرخاهن
   راهنمای الکترونیک فرایند ارتقای اعضای هیات علمی "دفترچه تهیه" 
 با بازنشستگی شرایط مشمول دانشگاه علمی هیات اعضای از نفر  16فعالیت  ادامه با مرتبط های فعالیت انجام 

 ممیزه هیات تایید
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 اصالحی راهکارهای ارائه درخصوص بهداشت وزارت آموزشی محترم انجام فعالیت های مرتبط با نامه معاون 

 ارتقاء امنظ اصالحی راهکارهای ارائه و تحلیل کارگروه نتایج علمی و ارسال هیئت محترم اعضاء ارتقاء نظام

 علمی به وزارت متبوع هیات اعضای
 ماده) علمی هیات اعضای ارتقاء به مربوط امور در جاری فرایندهای سازی یکسان برگزاری جلسه درخصوص 

  ( جذب هیات و فرهنگی
 اول و مسئول نویسندگان تعدد شرطی با مقاالت به امتیازدهی نحوه "برگزاری جلسه با موضوع" 
 ائی با فرایند ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی جهت اعضای هیات علمی دانشکده برگزاری کارگاه آشن

 مدیریت و اطالع رسانی
  نفر از کارشناسان مراکز  5برگزاری کارگاه آشنائی با فرایند ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیات علمی جهت

 دانشگاه
  از شرائط ر ازاعضاء هیات علمی به جهت ارتقاء نف 94انجام فعالیت های مرتبط با موضوع تسلط به زبان خارجی(

 عمومی ارتقاء( 
 مراکزتحقیقاتی و ها دانشکده  به دانشگاه ممیزه هیات در مصوب های سیاستگذاری ابالغ 
  انجام فعالیت های مرتبط با آماده سازی و صدور احکام اعضاء کمیته های تخصصی دبیرخانه هیات ممیزه؛ و

 های منتخب دانشکده ها همچنین اعضاء ثابت کمیته
 تهیه ها، هماهنگی انجام)و کمیته های تخصصی   ممیزه هیات جلسه برگزاری  با مرتبط های فعالیت انجام 

 .....(هاو دعوتنامه ارسال جلسات، صورت و دستورجلسات ها، فایل
 عاونت اعالم امتیاز ات فرهنگی اعضای هیات علمی متقاضی ارتقاء مرتبه مطرح شده در کمیسیون  م

 دانشجوئی فرهنگی به دانشکده ها 
   نفر از اعضای هیات علمی متقاضی  16درخواست بررسی مجدد اعتبارامتیاز فرهنگی و تاییدیه هیات جذب

 ارتقاء مرتبه از معاونت دانشجوئی و فرهنگی 
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  مان معاونت تحقیقات و فناوری درخصوص اعمال مصادق سرقت ادبی در ز -مکاتبات با اداره انتشارات

 امتیازدهی به کتب متقاضیان ارتقاء مرتبه 
 اعضاء درارتقاء پژوهشی اخالق اصول رعایت ابالغ استناد مکاتبات با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به 

 علمی هیئت
 پاسخگویی به سواالت متقاضیان ارتقاء مرتبه به صورت حضوری و یاتلفنی 
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 عملکر مرکز آموزش الکترونیکی 
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 ر افطمه محمدیخانم دکت 
، آموزش مجازي بيش از پبل مورد توجه و در دستور  COVID-19در طی روزهاي پرمشغله و تنش زاي بحران 

ها مکلف به ارائه دروس بصورت کامال مجازي هاي آموزشی مختلف پرار گرفت. با توجه به اینکه دانشگاهکار گروه

ارائه مطالب صورت گرفت و تجارب ارزشمندي کسب و غيرحضوري بودند، تغييرات زیادي در نحوه آموزش و 

 گردید که به طور حتم در نحوه آموزش پس از بحران نيز اثرات مثبت خواهد داشت. 

  1399رد سال  اهی الکترونیکیعملکرد مرکز آموزش
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  35500بارگزاري بيش از (محتوا در سامانه یادگيري الکترونيکیLMS یاد و نوید و برگزاري بيش از )5100 

 کالس آنالین

 هاي درس مجازي براي رشته هاي بالينی که در سما درس ندارند و امکان بارگذاري محتوا و ایجاد کالس

 هابرگزاري کالس براي کارورزان، دستياران و فلوشيپ

 )پشتيبانی همزمان از دو سامانه مدیریت یادگيري الکترونيکی)یاد و نوید 

 کی تفصيلی در خصوص نحوه مجازي سازي دروس، نحوه کار با سامانه تهيه راهنماها و آموزش هاي الکتروني

 هاي مجازي، نحوه توليد محوا براي اعضاي هيات علمی دانشگاه

  توليد محتواهاي استاندارد و با کيفيت آموزشی در استودیو فيلمبرداري و صدابرداري معاونت آموزشی)بيش

 جلسه( 60از 

 رفع بسياري از آنها از طریق دریافت بارخورد از دانشجویان )از طریق هاي موجود و شناسایی مشکالت و دالش

گوگل فرم و در  -4نمایندگان مقطع رشته هاي دانشگاه،  -3شوراي مجد،  -2ها ، شوراي صنفی دانشکده-1

سواالت ارایه شده از طریق نرم افزار طبيب(  و ارائه آن به مدیریت آموزشی تحصيالت تکميلی و  -5نهایت 

 ونت آموزشی به صورت مستمرمعا

  ارائه فيدبک مناسب از سوي معاونت آموزشی دانشگاه به مسئولين،مدیران و اساتيد محترم دانشکده ها از

 هاي یاد و نویدها و دروس از سامانهطریق گزارش گيري منظم از نحوه عملکرد مجازي به تفکيک دانشکده

 يته علمی آموزش مجازي دانشگاه و تصویب آن در شوراي تدوین شيوه نامه آموزش مجازي دانشگاه توسط کم

 آموزشی دانشگاه

  نفر از اساتيد و فيلم برداري  12محتوا و شرکت  28مجازي سازي کامل دوره سميولوژي با استفاده از توليد

 Skill Labهاي معاینه در  از روش
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  خدمات درمانی نيروهاي  سازمانارشد  رانیمد يتوانمند ساز" يدوره مجازضبط و توليد محتواهاي

 ساعت فيلم آموزشی( 26)"مسلح

  ساعته اعضاي مرکز آموزش هاي الکترونيکی دانشگاه در جهت رفع مشکالت اعضاي  24پاسخگویی تقریبا

 هيات علمی در ارائه دروس بصورت مجازي

 ضبط و توليد مصاحبه با افراد سرشناس دانشگاه با همکاري معاونت بين الملل 

 (1399اسفند  20ساعت تا  20روژه فرهنگ سالمت دانشگاه فرهنگيان)بيش از ضبط محتواي پ 
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 سرکار خانم دکتر مهروی
 

ستراتژی و اهداف  - صول به ا ستای ح شان و امور نخبگان در را ستعدادهای درخ دبیرخانه ا

ستعد، اقدام ب شجویان م ستعدادپروری دان ستعدادیابی و ا شده و ا سهیالت تعریف  ه ارائه ت

شگاه منطبق بر آئین شجویان دان صوبات نامهمختلف برای این گروه از دان ستورالعمل و م ، د

ها و اقدامات این دبیرخانه نماید. از جمله برنامهاعالم شییده وزارت بهداشییت و دانشییگاه می

های فصییلی، مدارس فصییلی، ایجاد بسییتر مشییارکت دانشییجویان در عرصیه برگزاری کارگاه

های علوم پایه با بالین، مشییارکت المللی، برقراری ارتباط بین رشییتههای ملی و بینعالیتف

های های خیرخواهانه، حضییور گسییترده دانشییجویان در طرحگسییترده دانشییجویان در طرح

پژوهشی، آموزشی، تحقیقاتی، فناورانه، تشخیص، مراقبت، مامایی و پرستاری، آزمایشگاهی، 

ته یان انشییجویی و ... میهای دبرگزاری کمی یت از دانشییجو ما هت ح باشیید. همچنین ج
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شگاه نیز  ست دان ضور ریا سیون ویژه با ح سات کمی شان نیز با برگزاری جل ستعدادهای درخ ا

 گردد.ها و تسهیالت مورد نیاز این گروه از دانشجویان بررسی و تصویب میحمایت

گاه رد   1399ماهه اول سال  6گزارش عملکرد دبیرخاهن استعداداهی ردخشان دانش

ف
دی

ر
 

هاشاخص

ي 

بندي رتبه

 آموزشي

واحد سنجش  عنوان شاخص موضوع فعالیت زیر شاخص

 عملكرد

 عملكرد

 _مدیریت 1

 هاسيستم

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

تکميل اطالعات  فناوري اطالعات واحدهاي تابعه 2

دانشجویان استعداد 

رخشان دانشگاه در د

بانک اطالعاتی 

استعداد درخشان 

 افزار سماءنرم

 937 تعداد هاتعداد درخواست

واحدهاي  3

 تابعه

بروز رسانی سایت  سایت وب

استعدادهاي 

 درخشان

 %100 درصد درصد امور انجام شده

آموزش  4

 دانشجو

معرفی دانشجویان  هاي باالترپبولی دوره

استعداد درخشان 

اسی مقطع کارشن

جهت ورود به مقطع 

باالتر مطابق با 

نامه استعداد آیين

 درخشان

 39 تعداد تعداد دانشجو

آموزش  5

 دانشجو

بررسی درخواست و  هاي باالترپبولی دوره

معرفی دانشجویان 

واجد شرایط 

استعداد درخشان 

مقطع کارشناسی 

 27 تعداد تعداد دانشجو
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ارشد جهت ورود به 

مقطع باالتر مطابق 

نامه استعداد با آیين

 درخشان

معيارهاي  6

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

نام از فراخوان ثبت

دانشجویان 

ها جهت دانشکده

نام در ثبت

دوازدهمين المپياد 

علمی )درون 

 دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معيارهاي  7

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

هاي برگزاري کالس

ي آموزشی برا

دانشجویان جهت 

آمادگی شرکت در 

ي دوازدهمين 

المپياد علمی )درون 

 دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معيارهاي  8

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

برگزاري آزمون 

درون دانشگاهی 

براي دانشجویان 

جهت آمادگی 

شرکت در ي 

دوازدهمين المپياد 

علمی )درون 

 دانشگاهی(

 %100 درصد انجام شدهدرصد امور 

معيارهاي  9

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

معرفی منتخبين در 

دوازدهمين المپياد 

علمی )درون 

 دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معيارهاي  10

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

انجام مکاتبات 

مربوطه به 

دوازدهمين المپياد 

علمی و برگزاري 

یژه هاي وکالس

 براي منتخبين

 %100 درصد درصد امور انجام شده
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معيارهاي  11

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

برگزاري آزمون  

دوازدهمين المپياد 

علمی در مرحله 

 گروهی و اعالم نتایج

 99آبان ماه  15 درصد درصد امور انجام شده

 گرددبرگزاي می

معيارهاي  12

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

حی و دا  طرا

پوستر و استند و بنر 

براي فراخوان 

ها و آزمون کارگاه

درون دانشگاهی 

دوازدهمين المپياد 

 دانشجویی

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معيارهاي  13

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

معرفی دانشجویان 

استعداد درخشان 

دانشگاه به بنياد ملی 

نخبگان جهت 

دریافت تسهيالت 

پيرو نامه مادي 

 ارسالی ایشان

 30 تعداد تعداد دانشجو

معيارهاي  14

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

عقد پرارداد با 

دانشجویان مشمول 

یاري، جوایز آموزش

-یاري و فنپژوهش

 یاري

 16 تعداد تعداد دانشجو

معيارهاي  15

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

هاي پيگيري فعاليت

آموزشی، پژوهشی و 

یاري دانشجویان فن

در طور سال 

 تحصيلی

 30 تعداد تعداد دانشجو

معيارهاي  16

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

رسيدگی به 

درخواست 

دانشجویان منتخب 

از سوي بنياد ملی 

نخبگان بر اساس 

 راهنماي راجا 

 30 تعداد تعداد دانشجو

معيارهاي  17

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

کار ارسال گواهی 

دانشجویان راتبه به 

 بنياد ملی نخبگان

 12 تعداد تعداد دانشجو
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آموزش  18

 دانشجو

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

معرفی دانشجویان 

واجد شرایط به 

معاونت دانشجویی 

جهت دریافت 

تسهيالت رفاهی 

)خوابگاه، و امور 

 رفاهی ....(

 1 تعداد تعداد دانشجو

معيارهاي  19

 خاص

ه هاي ویژفعاليت

 دانشگاهی

مشاوره به 

دانشجویان استعداد 

درخشان در 

ها نامهخصوص آیين

و تسهيالت اداره 

 استعداد درخشان

 100 درصد افراد مراجعه کننده

معيارهاي  20

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

آموزشی کارگاه 

مجازي کرونوزال 

)آموزش مينيمال 

پروپوزال در ایام 

 کرونا(

 شب 9مورد  1 تعداد دوره برگزاري کارگاه

معيارهاي  21

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

کارگاه مجازي 

جستجوي منابع 

 الکترونيکی

 1 تعداد دوره برگزاري کارگاه

معيارهاي  22

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

کارگاه مجازي 

آشنایی با دانشگاه 

 نسل سوم

 1 تعداد دوره برگزاري کارگاه

معيارهاي  23

 خاص

هاي ویژه تفعالي

 دانشگاهی

مجازي کارگاه 

هاي شناسایی روش

 ویروس کرونا

 1 تعداد دوره برگزاري کارگاه

معيارهاي  24

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

مجازي  کارگاه 

آشنایی با روش 

 تحقيق

 1 تعداد دوره برگزاري کارگاه

معيارهاي  25

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

مجازي تأثير کارگاه 

ون بر ویروس از
SARS- CO-2  

 1 تعداد دوره برگزاري کارگاه

معيارهاي  26

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

کارگاه مجازي 

آفرینی در ارزش

هاي پسا استارتا 

 کرونا

 1 تعداد دوره برگزاري کارگاه
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معيارهاي  27

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

مجازي کارگاه 

آشنایی با جایگاه، 

فزایش شرایط و ا

شانس پذیرش 

ها در جشنواره طرح

 رازي

 1 تعداد دوره برگزاري کارگاه

معيارهاي  28

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

مجازي کارگاه 

استفاده از نانو 

تکنولوژي در 

تشخيص ویروس 
SARS-CO-2 

 1 تعداد دوره برگزاري کارگاه

معيارهاي  29

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

مجازي کارگاه 
Coronary 

Artery Stents 
and 

Nanotechnolo
gy Advances 

 1 تعداد دوره برگزاري کارگاه

معيارهاي  30

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

اولين مدرسه آنالین 

تابستانی اصول و 

ایمنی کار با نانو 

 مواد

 1 تعداد دوره برگزاري کارگاه

معيارهاي  31

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

مجازي کارگاه 

دانشگاه نسل سوم و 

جایگاه نانوفناوري 

 در آن

 1 تعداد دوره برگزاري کارگاه

کميته دانشجوئی  واحدهاي تابعه 32

استعدادهاي 

 درخشان

تشکيل و فعاليت 

کميته دانشجوئی 

پزشکی عمومی 

استعدادهاي 

درخشان در امور 

 آموزشی

 5 تعداد تعداد جلسات

کميته دانشجوئی  واحدهاي تابعه 33

ستعدادهاي ا

 درخشان

تشکيل و فعاليت 

کميته دانشجوئی 

تحصيالت تکميلی 

استعدادهاي 

درخشان در امور 

 آموزشی

 1 تعداد تعداد جلسات
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معيارهاي  34

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

در  معرفی منتخبين

مين المپياد یازده

مرحله آزمون علمی )

 (انفرادي

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

رهاي معيا 35

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

در  اعالم نتایج

مين المپياد یازده

مرحله آزمون علمی )

 (گروهی

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

معيارهاي  36

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

طراحی و دا  

پوستر و استند و بنر 

براي فراخوان 

تحصيل همزمان در 

 MD-MPHدوره 

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

معيارهاي  37

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

فرخوان برگزاري 

آزمون مصاحبه 

تحصيل همزمان در 

 MD-MPHدوره 

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

معيارهاي  38

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

برگزاري آزمون 

مصاحبه تحصيل 

همزمان در دوره 
MD-MPH 

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

معيارهاي  39

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

اعالم نتایج آزمون 

مصاحبه تحصيل 

همزمان در دوره 
MD-MPH 

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

معيارهاي  40

 خاص

هاي ویژه فعاليت

 دانشگاهی

معرفی دانشجویان 

استعداد درخشان 

رشته پزشکی براي 

تحصيل همزمان در 

هاي وزارت رشته

 علوم

  2 تعداد اد نفراتتعد

هاي کارگروه واحدهاي تابعه 41

 دانشجوئی

هاي تشکيل کارگروه

 دانشجوئی

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

هاي کارگروه واحدهاي تابعه 42

 دانشجوئی

طراحی و دا  

پوستر و استند و بنر 

براي فراخوان 

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد
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تحصيل همزمان در 

 MD-Ph.Dدوره 

هاي کارگروه واحدهاي تابعه 43

 دانشجوئی

فرخوان برگزاري 

آزمون مصاحبه 

تحصيل همزمان در 

 MD- Ph.Dدوره 

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

هاي کارگروه واحدهاي تابعه 44

 دانشجوئی

برگزاري آزمون 

مصاحبه تحصيل 

همزمان در دوره 
MD Ph.D 

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

هاي کارگروه اي تابعهواحده 45

 دانشجوئی

اعالم نتایج آزمون 

مصاحبه تحصيل 

همزمان در دوره 
MD- Ph.D 

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

-  

گاه رد   1399ماهه دوم سال  6گزارش عملکرد دبیرخاهن استعداداهی ردخشان دانش

ف
دی

 ر

هاي شاخص

بندي رتبه

 آموزشي

سنجش  واحد عنوان شاخص موضوع فعالیت زیر شاخص

 عملكرد

 عملكرد

 _مدیریت 1

 هاسيستم

گزارش 

 عملکرد

درصد امور انجام  ارائه گزارش ماهيانه

 شده

 %100 درصد

 _مدیریت 2

شوراها و 

 جلسات

شوراي 

 دانشگاه

یژه  يون و ميسجججج ک

حججججمججججایججججت از 

 استعدادهاي درخشان

 1 تعداد تعداد جلسات

فناوري  واحدهاي تابعه 3

 اطالعات

طالعججات  ميججل ا ک ت

ان اسججتعداد دانشجججوی

شگاه در  شان دان درخ

بججانججک اطججالعججاتججی 

اسجججتعداد درخشجججان 

 افزار سماءنرم

 1001 تعداد هاتعداد درخواست

بروز رسانی سایت  سایت وب واحدهاي تابعه 4

 استعدادهاي درخشان

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد
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آموزش  5

 دانشجو

پبولی 

هاي دوره

 باالتر

بررسی درخواست و 

یان معرفی دانشجو

شرایط استعداد  واجد

درخشان مقطع 

کارشناسی ارشد 

جهت ورود به مقطع 

باالتر مطابق با 

نامه استعداد آیين

 درخشان

  110 تعداد تعداد دانشجو

آموزش  6

 دانشجو

پبولی 

هاي دوره

 باالتر

بررسی درخواست و 

معرفی دانشجویان 

شرایط استعداد  واجد

درخشان مقطع 

اي دکتراي حرفه

به مقطع جهت ورود 

باالتر مطابق با 

نامه استعداد آیين

 درخشان

 40 تعداد تعداد دانشجو

آموزش  7

 دانشجو

پبولی 

هاي دوره

 باالتر

بررسی درخواست و 

 معرفی دانشجویان

رشته پزشکی واجد 

شرایط جهت دوره 

دستياري بر اساس 

 66نشست 

 1 تعداد تعداد دانشجو

معيارهاي  8

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 یدانشگاه

نام از فراخوان ثبت

دانشجویان 

ها جهت دانشکده

نام در ثبت

المپياد  سيزدهمين

علمی )درون 

 دانشگاهی(

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

معيارهاي  9

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

هاي برگزاري کالس

آموزشی براي 

دانشجویان جهت 

آمادگی شرکت در 

المپياد  سيزدهمين

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد



 
 

1399-معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران   

 

89 

علمی )درون 

 گاهی(دانش

معيارهاي  10

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

انجام مکاتبات 

 مربوطه به

المپياد  سيزدهمين

و برگزاري علمی 

هاي ویژه براي کالس

 منتخبين

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

معيارهاي  11

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

طراحی و دا  پوستر 

ند و بنر براي و است

ها و فراخوان کارگاه

آزمون درون 

دانشگاهی 

المپياد  سيزدهمين

 دانشجویی

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

معيارهاي  12

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

همکاري واحد 

 استعداد درخشان

بنياد ملی  دانشگاه با

ارائه نخبگان جهت 

به  تسهيالت مادي

مشمولين دریافت 

 صيلیجوایز تح

 22 تعداد تعداد دانشجو

معيارهاي  13

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

عقد پرارداد با 

دانشجویان مشمول 

جوایز 

-یاري،پژوهشآموزش

یاري و راتبه یاري، فن

 دانشجویی

 22 تعداد تعداد دانشجو

معيارهاي  14

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

هاي پيگيري فعاليت

آموزشی، پژوهشی، 

اري و راتبه یفن

دانشجویی در طی 

 سال تحصيلی

 22 تعداد تعداد دانشجو

معيارهاي  15

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

رسيدگی به 

درخواست دانشجویان 

منتخب از سوي بنياد 

 22 تعداد تعداد دانشجو
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ملی نخبگان بر اساس 

 راهنماي راجا

آموزش  16

 دانشجو

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

ویان معرفی دانشج

واجد شرایط به 

معاونت دانشجویی 

جهت دریافت 

تسهيالت رفاهی 

)خوابگاه، و امور 

 رفاهی ....(

 12 تعداد تعداد دانشجو

معيارهاي  17

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

مشاوره به دانشجویان 

استعداد درخشان در 

ها و نامهخصوص آیين

تسهيالت اداره 

 استعداد درخشان

 100 درصد دهافراد مراجعه کنن

معيارهاي  18

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

هایی که وبينار دست

 کنندکمک می
دوره برگزاري 

 کارگاه

 1 تعداد

معيارهاي  19

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

وبينار آشنایی با 

حقوق مالياتی در 

حوزه سالمت و کسب 

 و کارهاي نوپا

دوره برگزاري 

 کارگاه

 1 تعداد

هاي معيار 20

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

مجموعه وبينارهاي 

-نانوفناوري در دشم

 پزشکی

دوره برگزاري 

 کارگاه

 7 تعداد

معيارهاي  21

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

دوره برگزاري  وبينار ژنتيک سرطان

 کارگاه

 1 تعداد

معيارهاي  22

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

کارگاه مجازي مدیریت 

 نزما
دوره برگزاري 

 کارگاه

 1 تعداد

معيارهاي  23

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

اصول کارگاه مجازي 

 سازيتيم
دوره برگزاري 

 کارگاه

 1 تعداد
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معيارهاي  24

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

 کارگاه مجازي

Search 

دوره برگزاري 

 کارگاه

 1 تعداد

معيارهاي  25

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 هیدانشگا

وبينار ایمونولوژي 

 سرطان
دوره برگزاري 

 کارگاه

 1 تعداد

معيارهاي  26

 خاص

هاي فعاليت

ویژه 

 دانشگاهی

هاي کميته کارگاه

 مشورتی دانشجویی
دوره برگزاري 

 کارگاه

 2 تعداد

کميته  واحدهاي تابعه 27

دانشجوئی 

استعدادهاي 

 درخشان

تشکيل و فعاليت 

کميته دانشجوئی 

پزشکی عمومی 

ادهاي درخشان استعد

 در امور آموزشی

 2 تعداد تعداد جلسات

کميته  واحدهاي تابعه 28

دانشجوئی 

استعدادهاي 

 درخشان

تشکيل و فعاليت 

کميته دانشجوئی 

تحصيالت تکميلی 

استعدادهاي درخشان 

 در امور آموزشی

 1 تعداد تعداد جلسات

کارگروهاي  واحدهاي تابعه 29

 دانشجوئی

هاي تشکيل کارگروه

 جوئیدانش
درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

معيارهاي  30

 خاص

فعاليتهاي 

ویژه 

 دانشگاهی

حمایت از شرکت 

دانشجویان در 

هاي داخلی و همایش

 خارجی

 2 تعداد تعداد افراد

معيارهاي  31

 خاص

فعاليتهاي 

ویژه 

 دانشگاهی

تشکيل شوراي 

مرکزي المپياد در 

حوزه معاونت 

 آموزشی دانشگاه

 2 تعداد تعداد جلسات

معيارهاي  32

 خاص

هاي فعاليت

 ویژه ملی

برگزاري اولين رویداد 

-کشوري اشتراک

گذاري تجارب 

ارزشمند دانشجویان 

در تحقق پاسخگویی 

 اجتماعی )اتا(

  30 تعداد تعداد جلسات


