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برتر علوم  یهاهدانشگا از به عنوان یکیو  تاسیس شد 1352دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرداد سال 

 میعضو هیات عل 1090بیمارستان آموزشی،  10دانشکده،  11 این دانشگاه با .شودشناخته می پزشکی کشور

معاونت آموزشی این دانشگاه با . استنفر دانشجوی خارجی  700 ایرانی و دانشجوی  نه هزار شایسته و حدود 

به خصوص  سیاستگذاری، پشتیبانی، هماهنگی، نظارت و کمک به اعتالی آموزش خود در مسئولیتبه  افتخار 

ایجاد محیط آموزشی  ،در دانشگاه Academic Governance توسعه و تقویت مدیریت و حاکمیت آکادمیک

های های الزم برای آموزشتوسعه زیر ساخت ،های جامعه محورمبتنی بر استانداردهای آموزش پزشکی و آموزش

توجه جدی به موضوع اخالق  ،19 -بیماری کوویدمیبا توجه به پاند الکترونیک و ایجاد شبکه آموزش مجازی

گری ایو توجه به مبحث حرفهبا توجه ویژه به کمیته استاد مشاور  استاد و شاگردپزشکی و افزایش تعامل بین 

دهند که باالترین میاین دانشگاه را اساتیدی شایسته تشکیل  میمفتخریم که کادر هیئت عل و...  در پزشکی

یت اجتماعی سطح کیفی آموزش، پژوهش، ارایه خدمت، فناوری، ارتباط با صنعت، تولید ارزش، و ادای مسوول

دانند و در آموزش و پرورش جوانان توانمند ایرانی و غیرایرانی، آنان را برای خدمت صادقانه و میرا پیشه خود 

کنند. مجموعه مدیران و کارکنان خدوم معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی متعهدانه به کشور خود مهیّا می

کنند و هدف شان آن است که هر میت آموزشی در دانشگاه تمام همّت خود را صرف ارایه بهترین خدما ایران

 .روز یک قدم، کوتاه اما رو به جلو، در مسیر تعالی دانش در ایران عزیز گام بردارند
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های کشوری و و ماموریتدهد تحوالت سریع آموزشی که در جهان رخ می  واسطه به آموزشی معاونت     

سیاست ن دانشگاه واگذار شده، دارای وظایف متنوع و خطیری از جمله ایهکه از سوی وزارت متبوع ب ایهمنطق

برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه ، آموزشی میان مدت و کوتاه مدت های بلند مدت،چشم اندازارائه  ،گذاری 

های آموزشی، نامهنظارت بر حسن اجرای مقررات و آئینیلی و تحص مقاطعمیدر تماامور آموزشی دانشگاه 

کیفی آموزشی و  ومی ک اتخاذ تمهیدات الزم درجهت گسترش و ارتقاء وگیری درباره مسائل آموزشی تصمیم

 باشد.میآنها ارزیابی 

 درمانی و غیره؛اعم از دانشکده و مرکز آموزشی بررسی و پایش مستمر وضعیت آموزشی دانشگاه این ارزیابی با 

به منظور ارتقا و بهبود مستمر خدمات  های آموزشینقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت برای بدست آوردن

 جانبه همه مشارکت واسطه به خوشبختانه .پذیردانجام می ها و مراکز آموزشیآموزشی در سطح دانشکده

 هم از استفاده با خردمندانه شیوه به کامل و جامع ریزی برنامه با معاونتاین  توانمند و فرهیخته همکاران

  .ن مهم برآیدایه اندیشی، سعی دارد که از عهد

 اهداف و راهبرد ها در هر حوزه مدیریتی

 معاونت آموزشیهدف 

 و دانشجویانکوشا ، کارکنان فرهیخته اساتیدعلوم پزشکی ایران با توجه به توانمندی معاونت آموزشی دانشگاه  

جهت شکوفایی همه جانبه  مناسب محیطی با ایجاد و کارکنان شایسته و خبره سعی دارد نوآور متعهد وساعی، 

استعدادها با اتکا به تاریخ علوم پزشکی در کشور ایران و ساختاری جوان از دانشگاه تحقیقاتی)دانشگاه نسل 

با بهره مندی از فن یافته که های نسل نو تمایل نماید به سمت دانشگاهدوم( که تنها به تولید دانش بسنده می

همچون هوش مصنوعی در  های دانشتوسعه مرز توجه به نیازهای جامعه سعی دارد با  ی نوین، ضمنهایآور

فراگیر  عالقمند به پاسخگو، افرادی دانا، توانمند، مداوم و تحقق آموزش ،ایسازی اخالق حرفه، نهادینهپزشکی

 .مت جامعه را داشته باشند، تربیت نمایدمادام العمر برای حفظ و ارتقاء سال

گیری از اسناد باالدستی برنامه و با بهره میاسال -ایرانی هایارزش با اتکا به فضل الهی ومعاونت آموزشی 

 تیبا محور نودانشگاه نسل  یدر راستا یو مجاز یآموزش حضور رساختیز جادیا استراتژیک دانشگاه سعی دارد

 مند وهدف یساز نهیبهی، احرفه یارزشها یساز نهیبا هدف نهاد یاخالق پزشک یاعتال ،نینو یهایفناور

می عل تیمرجع ی،المللنیو ب یمل یهمکار یبرا مالز یهارساختیز تیاصالح و تقو، انیمتوازن آموزش دانشجو

 یباربخشدانشگاه در اعتمیعل گاهیجا ارتقای، کشور یآموزش یهاگروه نیدر ب یآموزش یهاگروه یسرآمد و

 یهااز فرصت برداریبهره نو،نسل  یهادانشگاه ینظام سالمت در راستا یازهایبه ن ییپاسخگو ی،المللنیو ب یمل

و آموزش  یآموزش علوم پزشک یفیو ک میک یارتقا، انیثروت دانش بن لقجهت خ ینیو ارزش آفر ینوآور
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 یفیو ک میک یو ارتقا تیدر منطقه تقو یزشکدانشگاه علوم پ یدر راستامیعل تیبه مرجع یابیدست ، مداوم

بستر مناسب به منظور جذب  جادیا ی و در نهایتعلوم پزشک یآموزش پزشک یساز یالملل نیب ی،آموزش مجاز

در حال  یدر برنامه آموزش یبازنگر ی وو خارج ینخبه داخل النیو فارغ التحص انیو دانشجو دیاز اسات تیو حما

 دهد مگر:و این مهم رخ نمی داردگام بر میی آموزشی نوین هااجرا و تدوین برنامه

 مدیران  شایسته انتصاب

 با. باشدمی سازمانی هر در خطیر وظایف ترین ضروری و مهمترین از یکی شایسته مدیران انتصاب و انتخاب

 وظایف از تلفیقی با جانبه همه مشارکت با تا شد سعی صمیمانه و همدلی فضای ایجاد با مدیران اینگونه انتصاب

 تصمیم نقش نهایت در و اطالعاتی ارتباطی، هاینقش در کنترل، و سازماندهی ریزی، برنامه رهبری، مانند

 نمایند. یاری را معاونت این گیری

 میعل هیات کادر در عضویت برای ها ترین شایسته جذب

 همه پیشرفت به معاونت نایهتوج زا نشان دانشگاه، اینمیعل هیات کادر در ترینشایسته در جذب حساسیت

 تواندمی دانشجویان به مطلوب آموزش بر عالوه برتر میعل هیات اعضاء جذب زیرا باشد،می دانشگاه نایهجانب

 .باشد نیز آنان برای موفقی بسیار الگوی

  کشور خارج و داخل دانشگاهها با تعامل و همکاری توسعه

 هایسیاست پیشبرد و تقویت سبب خارجی و داخلی هایدانشگاه فیمابین میعل همکاری نامه تفاهم ایجاد با

 .است شده سازی المللی بین حوزه در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت کلی

 خارجی دانشجویان پذیرش افزایش

 و علم تولید روند در فعال مشارکت موجب دانشگاه این در خارجی دانشجویان جذب شدن جهانی شرایط در

 .است گردیده آموزش فرآیند شدن غنی و فناوری انتقال هیلتس

  دانشجویان سازی توانمند افزایش

 تحصیالت مقاطع دانشجویان جهت هاییکارگاه برگزاری با کلی سیاست یک قالب در نموده سعی معاونت این

 آموختگی، دانش از پس تا گردد مقاطع این دانشجویان پژوهشی می وعل هایتوانایی افزایش موجب تکمیلی

 .باشند جامعه برای کارآمد هایینیرو
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 کارکنان سازی توانمند افزایش

 و همکاری با که باشندمی معاونت این اصلی یهاهسرمای و ارکان از یکی آموزشی معاونت کارکنان تردید بی

 باشد. موفق خود اهداف به رسیدن در است توانسته معاونت این آنان همراهی

 ریزی برنامه و نظارت جایگاه تتقوی بازنگری و

 اجرای با تا نموده سعی گذاری،سیاست و ریزی برنامه تقویت جهت در نظارتی جایگاه تقویت با معاونت این

 گیرد. قرار هادانشکده...  و انسانی منابع ها،فرآیند ساختار، جریان در "هادانشکده بندی طرح رتبه"

  ممیزه هیات دبیرخانه تقویت بازنگری و
 راستای در( کیفی می وک ابعاد در) دانشگاه،میعل هیات اعضاء ارتقاء با نموده سعی دانشگاه ممیزه هیات 

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

 ممیزه هیات و تخصصی هایکمیته نظمم جلسات برگزاری با مگر پذیردنمی انجام مهم این و گردیدهمیعل

  .باشدمی واحد این فعالیت اهم محترم اساتید در شأن مناسب پاسخگویی و

 اطالعاتی ایهفناوری مدیریت
 باشد.می کلیه امور بر کامل نظارت برای الکترونیکی یهاسامانه از استفاده معاونت این اقدامات از دیگر یکی

 دانشگاه درخشان و استعدادهای نخبگان شناسایی
 دانشجویان هدایت و پرورش شناسایی، وظیفه به توجه با معاونت این درخشان استعدادهای دبیرخانه

 تشکیل رفاهی، تسهیالت ارائه و آموزشی هایکارگاه برگزاری با تا است نموده تالش درخشان، استعداد

 .بردارد ایشان هدایت و شکوفایی درمیگا المپیاد، آمادگی هایکالس برگزاری دانشجویی، هایکمیته

 ماموریت  ویژه کشوری

 های آموزشی  و درمانی کشور اعتبار بخشی بیمارستان

 توسعه  علوم  مدیریت  در نظام  سالمت 

 ی نوین پزشکی در بستر دانشگاه نسل سومهایتوسعه دانش فناور
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 معرفی معاونت آموزشی

تکمیلی،  تحصیالت و آموزشی امور مدیریت پزشکی، زشآمو توسعه و مطالعات مرکز شامل معاونت این

 استعدادهای ستاد دبیرخانه ای،مداوم و مرکز مهارت آموزی حرفه آموزش مدیریت علمی، هیات امور مدیریت

 . باشدمی ممیزه هیات دبیرخانه و درخشان

باشد که با می دانشگاهآموزشی  معاونتآموزش علوم پزشکی بخشی از ساختار  توسعهو  مطالعاتمرکز 

سند دانشگاه اعم از  باالدستیهای خود را در راستای اسناد هدف ارتقای کیفی آموزش علوم پزشکی برنامه

های تحول و نوآوری در آموزش علوم کشور، بستهمیی جامع عل، نقشهدانشگاهی راهبردی برنامهاسالمی، 

اه در کنار مرکز تحقیقات آموزش پزشکی با سایر گدهد. این مرکز به عنوان کانون تفکر دانشپزشکی انجام می

ی های کاربردی در حوزهالمللی ارتباط داشته و از نتایج پژوهش آموزشی در سطح ملی و بین -نهادهای علمی

این مرکز همچنین  .نمایدگیری مبتنی بر بهترین شواهد استفاده میآموزش علوم پزشکی برای تصمیم

 ایتوسعه هایفعالیتای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان در راستای اجرای حمایتهای تخصصی خود از اعض

های آموزشی که منجر به بهبود کیفیت آموزش از طریق ها و گروه، دانشکدهدانشگاهآموزش در سطح 

 .سازدشود را فراهم میریزی، ارزشیابی و پژوهش میبرنامه

باشد که به واحدهای تابعه معاونت آمورشی میمدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی یکی از 

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

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

های اداره پذیرش قسمت با نام 5کند و به لحاظ ساختاری از مت به جامعه تقدیم میهای مختلف علوم سالحوزه

 و ثبت نام، تحصیالت تکمیلی، دستیاری، دانش آموختگان و واحد فناوری اطالعات تشکیل شده است.

ه توج از نشان ، دانشگاه اینمیعل هیات کادر در هاترینشایسته در جذب و از سوی دیگر حساسیت

آموزش  بر عالوه تواندتوانمند می میعل هیات اعضاء جذب زیرا علمی، فرهنگی و... دارد. رشد به معاونت نای

 الگوی افزایی در بین همکاران خود،در دانشگاه و با ایجاد هممیسبب افزایش سطح عل دانشجویان به هرچه بهتر

 جامعه دانشگاهی شوند. برای موفقی بسیار

 در ،(کیفی می وک ابعاد در) دانشگاهمیعل هیات اعضاء ارتقاء با نموده عیس دانشگاه ممیزه هیات 

 اعضاء در انگیزه و رضایت ایجاد باعث ارتقاء نامه آئین مفاد دقیق رعایت با کشور عالی آموزش اهداف راستای
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 هیات و تخصصی هایکمیته منظم جلسات برگزاری با مگر پذیردنمی انجام مهم این و گردیدهمیعل هیات

 .باشدمی واحد این فعالیت اهم محترم اساتید در شأن مناسب پاسخگویی و ممیزه

 دانشجویان هدایت و پرورش شناسایی، وظیفه به توجه با معاونت این درخشان استعدادهای دبیرخانه

 تشکیل رفاهی، تسهیالت ارائه و آموزشی هایکارگاه برگزاری با تا است نموده تالش درخشان، استعداد

 .بردارد ایشان هدایت و شکوفایی درمیگا المپیاد، آمادگی هایکالس برگزاری دانشجویی، هایکمیته

دانشکده داروسازی، دانشکده  پزشکی، دانشکده شامل معاونت این پوشش تحت هایدانشکده

 و مدیریت هدانشکد توانبخشی، علوم دانشکده مامایی، و پرستاری دانشکده پیراپزشکی، دندانپزشکی، دانشکده

  دانشکده ایرانی، طب دانشکده پزشکی، نوین هایفناوری دانشکده بهداشت، دانشکده پزشکی، رسانی اطالع

 .باشدمی الملل بین پردیس روان و سالمت و رفتاری علوم

 اقدامات انجام شده

 ی دانشگاه علوم پزشکی ایرانهاهاجرای طرح رتبه بندی دانشکد
در جوامع هستند. در صورت حل میا محور عقالنیت، رشد و بالندگی و توسعه علها در دنیامروزه دانشگاه

توان به نحو احسن با ایجاد شرایط مناسب دانشگاه را برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ها میمشکالت دانشکده

 آماده کرد. 

هدفمند در هر یک از زیر ها یک ابزار کارآمد و قابل اتکا به سوی تحول و توسعه طرح رتبه بندی دانشکده

و  تعلیم، از آنجایی که یکی از اهداف اصلی دانشگاه علوم پزشکی ایران شود.های آموزشی محسوب مینظام

و همچنین دستیابی به رتبه برتر دانشگاهی در  متخصص نیروهای تامین جهتو خالق؛  مستعد افراد تربیت

الزم است که سیستم یکپارچه و استانداردی جهت ارزیابی  باشد،میسالمت جامعه  ءکشور، تولید دانش و ارتقا

 ها برقرار باشد. دانشکدهمیآموزشی در تما

ای وجود نداشت، جهت نکه تاکنون برنامه مدونی برای پایش و ارزشیابی سیستم آموزشی دانشکدهایهبا توجه ب

در دانشگاه علوم پزشکی ایران  هاارتقا این سیستم تصمیم گرفته شد که مدل رتبه بندی آموزشی دانشکده

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با توجه به پیشنهاد مدیر محترم امور آموزشی تدوین و اجرا گردد. 

های تابع خود را مصوب نمود که تاکنون هر سال اجرا رتبه بندی دانشکده 1395و تحصیالت تکمیلی در سال  

 شود.می
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 (1395ها)سالهدانشکد آموزشی بندی رتبه :1 ریتصو

ها با ادغام سه مدل رتبه بندی، شامل رتبه بندی آموزشی دانشگاه به منظور ارزیابی و ارتقاء عملکرد دانشکده 

علوم پزشکی کشور)طرح راد(، رتبه بندی خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کشور )طرح رخاد( و در نهایت 

های تابعه ارسال رزیابی عملکرد تحصیالت تکمیلی تهیه و تدوین گردید و طرح اولیه به کلیه دانشکدهنظام ا

شد که نتایج بازخورد و ارائه انتقادها و پیشنهادها در جلسات متعدد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

  .ها جهت اجرا ابالغ شدو پس از اعمال نتایج به دست آمده به دانشکده

 

 (1396)سالهاهدانشکد آموزشی بندی رتبه :2 ریتصو

که با استفاده از اطالعاتی که بطور  نمایندسپس کارشناسان این معاونت جهت ارزیابی به دانشکده مراجعه می

  بستری برای پیشرفت دانشگاه فراهم آید.. نماییدآوری میهای مختلف تخصصی گردمنظم و پیوسته از حوزه
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 (1397 )سالپرستاری دانشکده :3 ریتصو

 بصورت مجازی و با ارسال مستندات انجام شد.  19 -کوویدمیبه علت پاند 1399که در سال 

  
 ( سال1399 )مجازی آموزشی بندی رتبه :4 ریتصو

پزشکی / پرستاری و مامایی/ پیراپزشکی/ طب سنتی/ های )دانشکده هاهدف از این طرح ترغیب دانشکده

بهداشت/ مدیریت و اطالع  /یوم رفتاری و سالمت روان/ علوم توانبخشی/ فناوریهای نوین پزشکدانشکده عل

های ها روزمره به برنامهها و گذر از فعالیتدر راستای انسجام بخشی به فعالیت داروسازی( /رسانی پزشکی

 بازدیدهای به نیاز بدون کرارت قابل و ساده  هایی این طرحباشد. ویژگیها میراهبردی و ارتقای سطح دانشکده

 .تاس دانشگاهی درون هایفعالیت ریز به ورود عدم و کالن هایشاخص بر تکیه و مکرر

شناسایی نقاط قوت و ) در رقابتی سالم با شناسایی وضع موجود شوند تاترغیب می هادانشکده در این طرح

زیابی قرار دهند و سعی در برطرف نمودن ها و تهدیدها( خود را مورد ارضعف( وضعیت محیطی )شامل فرصت

 .ها نمایندکاستی
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های راد، رخاد و تحصیالت تکمیلی با همکاری مدیریت برگزاری جلسات مشترک ارزیابان حیطه

ها بر اساس های تدوین شده ارزیابی دانشکدهمرکز مطالعات و توسعه آموزش جهت بازنگری فرم

 جلسه( 6ها ) بازخوردهای دریافتی ازدانشکده

فرمهای رتبه بندی  ها در خصوصاندیشی و رفع ابهامات با نمایندگان دانشکدهبرگزاری جلسه هم

 جلسه(  1) هادانشکده

 دانشکده پرستاری و مامائی  :اعالم دانشکده برتر

 

 کمیته مرکزی استاد مشاور:
یان جهت رشد و شکوفائی دانشگاه که در راستای هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجو کمیته استاد مشاور

هرچه بیشتر آنان با تبیین وظایف و ساختار اجرایی مشخص به منظور پیشگیری از افت تحصیلی، فراهم نمودن 

عاطفی و رفاهی دانشجویان در کلیه ، رفع مشکالت آموزشی، پژوهشی فردی، اجتماعی می وی ارتقاء علهاهزمین

یک جلسه کمیته مرکزی استاد مشاور 1400است و در طی سال ها تابعه دانشگاه تشکیل شده مقاطع دانشکده

 و پنج جلسه داخلی برگزار گردید.

و طرح همیار  باشندنفر اساتید به عنوان استاد مشاور به مشغول به فعالیت می 269تعداد  1400در سال 

 شود.های پزشکی، پرستاری و مامائی، ... اجرا میدانشجو نیز در دانشکده

 صیانت از حقوق شهروندی و سالمت اداری تخصصیکمیته 
در سال سپری  "ارزیابی عملکرد دانشگاهمیاختصاصی و عمو هایشاخص"در راستای تحقق برنامه پنجم 

داخلی و سه جلسه در  جلسه یکشده با عنوان صیانت از حقوق مردم و سالمت اداری، این کمیته با برگزاری 

ارتقاء سالمت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی این معاونت کوشش نموده تا درجهت  هایسطح مدیریت

 به نحو احسن انجام وظیفه نماید.
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 (1400 )سالپاسخگویی و پذیری مسئولیت اداری، سالمت ارتقاء جلسه :5 ریتصو

 کمیته پدافند غیر عامل  کارگروه آموزش و پژوهش
ل ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و مصوبات های کلی نظام در حوزه پدافند غیر عامدر راستای سیاست

 بر شورای عالی امنیت ملی و قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور موضوع تأکید

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

مقابل انواع  در بحران تسهیل مدیریت و ملی پایداری ارتقاء ضروری، هایفعالیت اومتد پذیری، آسیب کاهش

 ه آموزش و پژوهش در این معاونت تشکیل شد.وتهدیدات کارگر

 :اقدامات انجام شده

 اطالع رسانی هفته پدافند غیرعامل  -1

جهت افزایش آگاهی کد( آموزشی ارائه شده در اداره پدافند غیر عامل دانشگاه  در  QRپخش  پوستر)  -2

کارکنان در خصوص موضوعات آموزشی پدافند غیر عامل تشویق همکاران جهت شرکت در مسابقه پدافند 

 غیر عامل
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 تهیه دو پمفلت آموزشی شامل -3

a. های حضوریالزامات اساسی جهت بازگشایی کالس 

b.   پدافند غیر عامل 

 به کارکنانتهیه پاورپوینت آموزشی در خصوص پدافند غیر عامل و ارائه آن  -4

 برگزاری جلسه هم اندیشی کارگروه آموزش و پژوهش  -5

  

 

 
 

 
 (1400)سالدانشجویان و کارکنان جهت شده تهیه آموزشی پمفلت نمونه :6 ریتصو

 ی ضمن خدمت کارکنان معاونت آمورشی هاهدور

 تصحیح و تایید شناسنامه آموزشی پرسنل معاونت آموزشی 

  با همکاری اساتید  "وزش مکالمات زبان انگلیسی درحوزه آموزشآم 9الی   2بخش "تهیه پادکست

 نژادزبان دانشکده مدیریت و آقای مهندس شیرازی

  سوال جهت ارائه به واحد  50تدوین محتوای آموزشی میکرولرنینگ و یادگیری الکترونیکی و تدوین

 آموزش معاونت توسعه و برگزاری دوره الکترونیکی ضمن خدمت 

 اوره )رفع مشکالت( به پرسنل معاونت آموزشی درخصوص میزان و نحوه کسب امتیاز راهنمایی و مش

 ضمن خدمت 

 های جمع آوری برنامه ریزی و ارائه تقویم آموزشی ضمن خدمت کارکنان معاونت آموزشی و دانشکده

 تابعه به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

 برگزاری کارگاه اصول ارگونومی 

 دهی به شرکت کنندگان آزمون ارگونومینمره تصحیح آزمون و 
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 انجام نیاز سنجی آموزشی روسای ادارات معاونت آموزشی 

 برگزاری کارگاه اصول مکالمه زبان در امور آموزشی 

 دهی به شرکت کنندگان مکالمه زبان در امور آموزشی تصحیح آزمون و نمره 

 در سامانه ضمن خدمت رابطین های ضمن خدمت کارشناسان معاونت آموزشیثبت نمرات دوره 

 )شرکت در جلسات آموزشی آشنایی با سامانه جدید ضمن خدمت )آذرخش 

  بررسی و گزارش نواقص سامانه ضمن خدمت حدید )آذرخش( به دفتر آموزش ضمن خدمت معاونت

 توسعه 

 معاونت آموزشی به شرح جدول ذیل: 1400های نیمسال اول برنامه ریزی اجرای کارگاه 
 

 1400سال آموزشی معاونت خدمت ضمن آموزش یهاه:  برنام1 جدول
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آموزشی  دکتر حمیدی/ طهرانی * *   20     * 4مکالمه زبان در امور آموزشی  1

فرهنگی،پژوهشی،اداری،مالی، 

 عات، اجتماعیفناوری اطال

آموزشی  خانم طهرانی *     24     * الکترونیکییادگیریومیکرولرنینگ 2

فرهنگی،پژوهشی،اداری،مالی، 

 فناوری اطالعات، اجتماعی

تاثیر تئوری مدیریت آشوب بر  3

 مدیریت آموزشی در هزاره سوم 

آموزشی  خانم دکتر  دارا بیگی *     20     *

الی، فرهنگی،پژوهشی،اداری،م

 فناوری اطالعات، اجتماعی

 هاینشفافیت سازمانی در سازما 4

 1آموزشی 

 هاهکلیه رست خانم  دکتر دارا بیگی *     15   *  

 بهداشتی درمانی گروه اخالق پزشکی  *     20     * حفظ حریم خصوصی بیماران 5

 هاهکلیه رست دکتر نصیر دهقان *   6  *  در محیط کارمیاصول ارگونو 6

 هاهکلیه رست دکتر نصیر دهقان *   6  *  مدیریت تعارض و فنون مذاکره 7
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 آمار معاونت آموزشی
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 ی موجود در دانشگاههاهرشت

 تعداد رشته مقطع تحصیلی ردیف

 50 فلوشیپ 1

 18 فوق تخصص 2

 25 تخصص 3

4 
 (Ph.Dدکتری تخصصی)

Ph.D. by Research 

44 

 3 دکتری عمومی 5

 MPH 67کارشناسی ارشد و  6

 14 کارشناسی پیوسته 7

 2 کارشناسی ناپیوسته 8

 223 جمع کل

 دانشگاه در موجود یهاهرشت :2 جدول
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 یعلم یاتمحترم ه یآمار اعضا

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع نام دانشکده ردیف

 687 پزشکی 1

 39 بهداشت 2

 49 پرستاری 3

 33 پیراپزشکی 4

 70 توانبخشی 5

 15 فن آوریهای نوین  6

 29 علوم رفتاری 7

 36 مدیریت 8

 24 پردیس بین الملل 9

 86 معاونت تحقیقات و فناوری 10

 11 معاونت آموزشی 11

 8 انستیتو غدد 12

 3 سایر 13

 1090 موعمج

 علمی هیات محترم اعضای آمار :3 جدول
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 1400مارکل دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه اسفندماه آ

 مجموع دانشکده
 3160 روزانه-پزشکی

 295 آموزش آزاد-پزشکی

 39 الکترونیکی-پزشکی

 5 الکترونیکی شهریه پرداز-پزشکی

 1 ودمانیپ-پزشکی

 680 روزانه-پرستاری ومامایی

 88 آموزش آزاد-پرستاری و مامایی

 24 الکترونیکی-پرستاری و مامایی

 370 روزانه-بهداشت

 44 آموزش آزاد-بهداشت

 51 پودمانی-بهداشت

 24 پودمانی شهریه پرداز-بهداشت

 22 الکترونیکی شهریه پرداز-بهداشت

 676 روزانه-توانبخشی

 98 آموزش آزاد-توانبخشی

 257 روزانه-مدیریت

 20 آموزش آزاد-مدیریت

 703 روزانه-پیراپزشکی

 50 آموزش آزاد-پیراپزشکی

 110 روزانه-علوم رفتاری

 40 آموزش آزاد-علوم رفتاری

 35 روزانه-طب سنتی

 5 آموزش آزاد-طب سنتی

 116 روزانه-های نوینفناوری

 13 آموزش آزاد-های نوینفناوری

 1636 آموزش آزاد-ردیس بین المللپ

 55 روزانه-مراکز تحقیقاتی

 6162 روزانه-مجموع

 2289 آموزش آزاد-مجموع

 63 الکترونیکی-مجموع

 27 الکترونیکی شهریه پرداز-مجموع

 52 پودمانی -مجموع

 24 پودمانی شهریه پرداز-مجموع

 8617 مجموع کل

 1400 اسفندماه دانشگاه تحصیل به شاغل دانشجویان آمارکل :4 جدول
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 1400آماردانشجویان شاغل به تحصیل اتباع بیگانه دانشگاه اسفندماه  

 دانشکده
 کارشناسی

 ناپیوسته

کارشناسی 

 پیوسته/
Bachelor 

کارشناسی 

 ارشد/
MPH / 

Master 

دکترای 

 عمومی

 دکترای
Ph.D/PhD 

by 

Research 

تخصصی/دستیار 

پژوهشگر 

 صیتخص

فوق 

 تخصص
 مجموع فلوشیب

 16     1   15       روزانه-پزشکی
 1     1           آموزش آزاد-پزشکی

آموزش -پرستاری و مامایی

 آزاد
  3             3 

 1             1   روزانه-توانبخشی

 1             1   آموزش آزاد-پیراپزشکی
آموزش -پردیس بین الملل

 آزاد
20 296 159 187 3 2 2 9 678 

 17     1   15   1   روزانه-مجموع
 683 9 2 3 3 187 159 300 20 آموزش آزاد-مجموع

 700 9 2 4 3 202 159 301 20 مجموع کل
 1400  اسفندماه دانشگاه بیگانه اتباع تحصیل به شاغل آماردانشجویان :5 جدول

 

 1400سال در میآمار دانشجویان ثبت نا
 دانشجو تعداد تحصیلی مقطع

 378 کارشناسی پیوسته

 330 کارشناسی ارشد

 409 دکترای عمومی

 120 (Ph.Dدکترای تخصصی)

 282 دستیاری تخصصی بالینی

 44 فوق تخصص

 10 همسطح کارشناسی ارشد

 96 فلوشیپ

 38 کارشناسی ناپیوسته

 3 دکترای تخصصی پژوهشی

 5 وم آزمایشگاهیعل صصیدوره تکمیلی تخ

Master 22 

Doctor 8 

MBBS 123 

 1868 جمع

 1400 سال درمینا ثبت دانشجویان کل آمار :5 جدول
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 1400آمار دانشجویان پذیرفته شده ی غیر ایرانی در سال 

 دانشجو تعداد تحصیلی مقطع

 10 کارشناسی پیوسته

 55 کارشناسی ارشد

 86 دکترای عمومی

 2 (Ph.Dدکترای تخصصی)

 2 دستیاری تخصصی بالینی

 2 فوق تخصص

 7 فلوشیپ

Master 22 

Doctor 8 

MBBS 123 

 317 جمع

 1400آمار دانشجویان پذیرفته شده ی غیر ایرانی در سال : 9جدول 

 1400آمار دانشجویان مهمان در سال 

 دانشجو تعداد تحصیلی مقطع

 12 کارشناسی پیوسته

 9 کارشناسی ارشد

 130 ومیدکترای عم

 16 دستیاری تخصصی بالینی

 2 فوق تخصص

 1 فلوشیپ

 1 کارشناسی ناپیوسته

 1 علوم آزمایشگاهی صصیدوره تکمیلی تخ

 172 جمع

 1400آمار دانشجویان پذیرفته شده ی غیر ایرانی در سال : 8جدول 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 26  1400-عملکرد معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                                                   

 

 

 

 

 

مرکز مطالعات و توسعه 

 آموزش پزشکی
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 آموزش توسعه و مطالعات مرکز مدیر-کناری محمدی حوریه دکتر خانم :7 ریتصو

رسماً  ،میالدی 1991مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

ین و پژوهش در آموزش آغاز کرد. اول، تدوین برنامه درسی، ارزیابی فعالیت خود را با اهداف آموزش اساتید

همایش ملی آموزش پزشکی با پیشنهاد اعضای این مرکز و با همکاری وزارت بهداشت و دانشکده پرستاری 

این مرکز نقش فعالی در پیشرفت آموزش در کشور داشت. بررسی چارچوب ، های بعدبرگزار شد. طی سال

ها، پزشکی، تنظیم دوره های کارشناسی ارشد و دکتری آموزشتدوین برنامه درسی، تدوین برنامه درسی دوره

های ارتباطی بین پزشکان و بیماران های آموزشی مهارتبرگزاری ارزیابی ملی صالحیت بالینی، برگزاری کارگاه

 .های این مرکز استکشور، از جمله فعالیت های مختلف سراسرهای در دانشگاهو برگزاری کارگاه
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 آموزش توسعه و مطالعات مرکز هایفعالیت :8 ریتصو

 یل است:گزارش عملکرد به تفکیک واحدهای مرکز به شرح ذ

 ی آموزشیهاهگزارش عملکرد جشنوار

 جشنواره دکتر وثوق
 از طریق استعالم نظرات در  1400ی اجرای جشنواره دکتر وثوق سال هاهبازنگری معیارها و شیو

 ی تابعه هاهجشنواره وثوق از دانشکد هایها و شاخصخصوص فرم

  های داوری جشنواره خصوص شاخصجمع آوری پیشنهادات و نظرات داوران جشنواره دکتر وثوق در 

 جشنواره دکتر وثوق  هایبروز رسانی و بازنگری فرم 

 ابالغ فراخوان برگزاری جشنواره دکتر وثوق 

  1400تشکیل جلسه در خصوص نحوه برگزاری جشنواره دکتر وثوق 

  اجرای جلسه داوری نهایی منتخبین جشنواره دکتر وثوق 

  4/11/1400وثوق برگزاری جشنواره دکتر  فرآینداجرای 

 های داوری جشنواره دکتر وثوقصدور گواهی 
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 جشنواره شهید مطهری
  19/2/99مورخ  "نویسی جشنواره مطهری فرآیند"برگزاری کارگاه 

  های آموزشیفرآیندجهت رفع نواقص  99سال  فرآیندارائه مشاوره به صاحبان 

 ابالغ فراخوان برگزاری جشنواره شهید مطهری 

  جشنواره مطهری هایندفرآیمشاوره نگارش 

  جشنواره مطهری هایفرآیندانجام داوری نهایی 

  منتخب در سامانه جشنواره شهید مطهری وزارت بهداشت هایفرآیندثبت 

 ی داوری جشنواره شهید مطهریهایصدور گواه 

 گزارش عملکرد واحد ارزشیابی دانشجو
 هاههای تابعه جهت ارزیابی عملکرد گروهها و ارزشیابی دانشجو به دانشکدارائه چک لیست پایش آزمون  

 های تابعه به منظور رفع مشکالت گسترش و راه اندازی الگ بوک الکترونیکی استعالم نظرات دانشکده

 ی آموزشی دانشگاه و انعکاس به مدیریت شرکت انیکو جهت رفع و اصالحهاهدر گرو

 تابعه ی هاههای دانشکدمکاتبات و دریافت گزارشات تحلیل آزمون 

 ی تابعه هاهتشکیل گروه نمایندگان الگ بوک الکترونیکی از دانشکد 

  تدوین و ارائه گزارشHSR  طراحی و اعتباریابی فهرست وارسی سواالت تشریحی 

 ارزشیابی  نامه وهیش در مندرج یاستانداردها با انطباق نظر از هاهدانشکد یهاآزمون بر نظارت و شیپا

 دانشجو

 یآموزش مراکز و هاهدانشکد امتحانات رهیدا نامه وهیش نیتدو 

 بخش افتتاح و ها رساختیز نییتع A دانشگاه یکیالکترون آزمون سالن 

 الزم یرساختهایز یبازنگر قیطر از دانشگاه ایهحرف تیصالح هاینآزمو یبرگزار تیفیک ارتقاء  

 اقدام دست در یاههپروژ اتمام و دانشجو یابیارزش نظام ارتباط در یقاتیتحق طرح یاجرا  

 دانشجو یابیارزش و هاآزمون خصوص در مشاورهکارگاه و  ارائه 

 دانشجو یابیارز تهیکممجدد  لیتشک 

  تشکیل جلسات  ارزشیابی دانشجو در خصوص بررسی شیوه نامه و ابزارهای گردآوری اطالعات توسط

 های تابعه ی دانشکدههاهکمیت

 ابی دانشجو بازنگری و تدوین شیوه نامه جدید ارزشی 

 ارزشیابی دانشجو تهیکم یتوانمندسار 

  ی آموزشیهاگروه به بازخورد هیارا و هاگروه یهاآزمون از یهاهنمون یبررسجمع آوری گزارشات و 

 ها در سامانه تدوین و ثبت گزارشات و مستندات بسته ارتقای آزمونHOP   
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 گزارش عملکرد آموزش پاسخگو
 کارکنان در زمینه آموزش پاسخگو و  می وازی جهت اعضای هیأت علی توانمند سهاهبرگزاری دور

 پاسخگویی اجتماعی

 های بهداشت و آموزشی دانشگاه به منظور توسعه مراکز آموزش عقد تفاهم نامه همکاری بین معاونت

 بالینی پاسخگو به سالمت جامعه

 ویان های آموزشی مرتبط با مباحث آموزش پاسخگو برای دانشجبرگزاری کارگاه 

 های اجتماعیتسهیل مواجهه زود هنگام دانشجویان با عرصه 

 های اجتماعیهای دانشجویی به حضور و فعالیت در عرصهاختصاص قسمتی از پروژه 

 توسعه مراکز جامع خدمات سالمت آموزشی مورد نیاز جهت آموزش بالینی پاسخگو به سالمت جامعه 

 های بالینی دانشجویان و دانش رتقای توانمندیفراهم سازی امکانات و تجهیزات مناسب جهت ا

 آموختگان دانشگاه

  آموزش دانشجویان در مراکز خدمات جامع سالمت و درگیر ساختن دانشجویان در ایفای نقش مدیریت

 سالمت

 های آموزشی ضروری آموزش دانشجویان در عرصهتعیین سرفصل 

 های پژوهشی مبتنی بر پاسخگوییالویت بندی و اجرای طرح 

 های اجتماعی و پاسخگو اثرگذارمعرفی و تشویق دانشجویان دارای فعالیت 

 های اجتماعی قابل توجهدارای فعالیتمیمعرفی و تشویق اعضای هیات عل 

  تدوین و ثبت گزارشات و مستندات آموزش پاسخگو در سامانهHOP 

 بالینی هایمرکز مهارت
 . تعیین وضعیت موجود و لیست اموال 

 و محتوا فرآینداخت، اصالح توسعه زیر س 

o  تعیین تکلیف موالژ ها و امکانات موجوددر مرکز -الف 

o  تقسیم بندی امکانات بر حسب مباحث و دروس آموزشی و کاربردی –ب 

 .سایت اختصاصی 

 ( لینک مجازی مرکزBBB .جهت ارائه به اساتید و مدرسین ) 

 گردد(.میها به پیوست ضمیمه ساخت انبار مرکزآموزش مهارتی )عکس 

  طراحی نقشه، دریافت مجوز و تاییدیه دفتر فنی دانشگاه، شرکت در مناقصه و آغاز روند ساخت

 (.Virtual Hospitalبیمارستان مجازی ) 

  رایزنی  جهت دریافت  بودجه جهت تکمیل امکانات آموزشی مرکز، شرکت در مناقصه و انجام امور

 اداری مرتبط با خرید ملزومات.
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 ایجاد اتاق مخ ( صوص آموزش میتنی بر شبیه سازیAR-VR.) 

 میلیون تومان(. 200های بالینی مجتمع رسول اکرم ) با تخصیص تجهیز امکانات مرکز مهارت 

 میلیون تومان(. 200های بالینی بیمارستان فیروزآبادی ) با تخصیص تجهیز امکانات مرکز مهارت 

 میلیون تومان(. 250اری و مامائی ) با تخصیص های بالینی دانشکده پرستتجهیز امکانات مرکز مهارت 

 .دریافت موالژهای مرتبط با زایمان )سازمان ملل( از دانشگاه علوم پزشکی البرز 

 . تحویل موالژهای مرتبط با زایمان به مراکز 

 های تخصصی  )به شرح پیوست(.های صالحیت بالینی، بوردبرگزاری آزمون 

 ینی)سیمیولوژی(.های بالبرگزاری دوره آموزش مهارت 

 های مورد نیاز های بالینی و مهارتهای مراقبتبرنامه ریزی و هماهنگی اجرای سلسله کارگاه

 مامائی و هوشبری(. -بیمارستانی دانشجویان )پزشکی، پرستاری

 های بالینی)سیمیولوژی(.هماهنگی، کمک در راستای اجرای آزمون مهارت 

 های امل نخ بخیه و دستگاه سونوگرافی( جهت برگزاری کارگاههای تجهیزات پزشکی )شرایزنی با شرکت

 مامائی و هوشبری(. -پرستاری آموزشی جهت دانشجویان) پزشکی،

 های آموزشی و توانمند سازی مرتبط با احیاء پایه و پیشرفته برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای کارگاه

 وسعه(.)دانشکده پزشکی، معاونت آموزشی و معاونت ت ویژه کارکنان

 445و همچنین رشد  98درصدی نسبت به سال 275های آموزشی )رشد ها و دورهبرگزاری کارگاه 

 (.99درصدی نسبت به سال 
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 1400 موزشی برگزار شدهی آهاهو دور هاهکارگا برنامه

 ردیف عنوان تاریخ ساعت برگزارکننده

 1 طب اورژانس OSCEکارگاه  15/01/1400 07:30 – 13:30 دکتر یزدانی –دکتر تبرائی 

 2 کارگاه آموزشی استاجری طب اورژانس 05/02/1400  08:30 – 12:00 

 3 کارگاه آموزشی استاجری جراحی 20/02/1400  08:30 – 12:00 

 4 کارگاه کارورزان طب اورژانس 22/03/1400 08:30 – 12:30 دکتر تبرائی

 5 کارگاه کارورزان طب اورژانس 24/03/1400 08:30 – 12:30 دکتر زکی پور –حسام دکتر

 6 جراحی هایننترایهکارگا 02/04/1400 08:30 – 13:30 دکتر واثقی

 7 جراحی هایننترایهکارگا 12/05/1400 08:30 – 15:30 دکتر واثقی

 12/06/1400 07:00 – 17:30 بمدت پانزده روز

 لغایت

25/06/1400 

 بالینی هایدوره عملی سیمولوژی مهارت
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 9 کارگاه عملی و تئوری طب اورژانس 14/07/1400 08:00 – 13:00 دکتر طبیب زاده –دکتر تبرائی 

 10 کارگاه مدیریت راه هوایی 26/07/1400 08:00 - 14:00 دکتر مصدق

 11 کارگاه شرح حال گیری و معاینه بالینی 29/07/1400 13:00 – 18:00 دکتر دهقان

 12 کارگاه سالمت نوجوان 04/08/1400 10:00 – 13:00 دکتر دهقان

 13 کارگاه آمادگی المپیاد دانشجویان پزشکی 09/08/1400 10:00 – 14:00 دکتر دهقان

 14 کارگاه مدیریت ارتباط با بیمار 10/08/1400 10:00 – 16:00 دکتر دهقان

 15 کارگاه آشنایی با نخ بخیه و سوچور زنی 22/08/1400 07:30 – 18:00 

 16 کارگاه آشنایی با نخ بخیه و سوچور زنی 23/08/1400 13:00 – 18:00 

 17 جراحی هاینکارگاه آموزشی اینتر 30/08/1400 00/08 – 00/12 دکتر واثقی

کارگاه پیشرفته آموزش آشنایی با نخ بخیه و  14/09/1400 00/11 – 00/16 

 سوچور زنی

18 

 19 کارگاه خالقیت و نوآوری در سالمت 20/09/1400 00/12 – 00/16 دکتر دهقان

 20 کارگاه  چوکینگ اطفال 23/09/1400 00/09 – 00/12 دکتر رضایی

 21 کارگاه طب اورژانس 04/10/1400 00/08 – 30/12 دکتر غالمی

 کارگاه دانشجویان پزشکی 11/10/1400 10 - 12 

 )رزرو سامانه(

22 

، سوندگذاری، رگ گیری و  NGکارگاه 14/10/1400 12:30 – 17:30 دکتر کیوان لو

 تزریقات

23 

 24 کارگاه جراحی 21/10/1400 08:30 – 12:00 دکتر واثقی

، سوندگذاری، رگ گیری و  NGکارگاه 27/10/1400 13:30 – 17:30 دکتر الیاسی

 تزریقات

25 
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کارگاه فیزیولوژی قلب مبتنی بر  01/11/1400 10:30 – 17:30 

 گیمیفیکیشن

26 

 27 ، سوند گذاری و تزریقاتNGکارگاه آموزشی 01/11/1400 12:30 – 17:30 

 28 کارگاه دانشجویان پزشکی )رزرو سامانه( 04/11/1400 08:00 – 12:00 

 29 کارگاه دانشجویان پزشکی )رزرو سامانه( 06/11/1400  

 30 ات، سوند گذاری و تزریقNGکارگاه آموزشی 11/11/1400 13:00 – 17:30 دکتر بزرگ زاد

اولیه ) مختص کارکنان  هایکارگاه کمک 16/11/1400 07:30 – 12:30 

 ستاد دانشگاه(

31 

 32 ، سوند گذاری و تزریقاتNGکارگاه آموزشی 16/11/1400 12:30 – 17:30 دکتر میرزایی

اولیه ) مختص کارکنان  هایکارگاه کمک 19/11/1400 07:30 – 12:30 

 ستاد دانشگاه(

33 

 اولیه هایکارگاه کمک 23/11/1400 08:30 – 12:30 

 )مختص کارکنان دانشکده پزشکی(

34 

 35 کارگاه آشنایی با نخ بخیه و سوچورزنی 23/11/1400 12:30 – 17:30 

، سوند گذاری و NGکارگاه آموزشی  01/12/1400 13:00 – 16:00 دکتر میرزائی

 تزریقات

36 

 37 طب اورژانس هاینکارگاه آموزشی اینتر 02/12/1400 08:00 – 12:00 دکتر محمد ولی پور
 1400 شده برگزار یآموزش یهاهدور و هاهکارگا برنامه :6 جدول

 1400 برگزار شده هاینآزمو برنامه    

 عنوان تاریخ ساعت برگزارکننده

 سی ویکمین دوره آزمون صالحیت بالینی 06/03/1400 07:30 – 16:30 

 آزمون فلوشیپ جراجی مغز و اعصاب 12/04/1400 08:00 – 14:00 گروه جراحی مغز و اعصاب

 سی و دومین دوره آزمون صالحیت بالینی 17/04/1400 08:30 – 13:30 

 سی و سومین دوره آزمون صالحیت بالینی 04/06/1400 08:00 – 13:00 

 صالحیت بالینیسی و چهارمین دوره آزمون  08/07/1400 08:00 – 12:00 

 آزمون حیطه استدالل بالینی 13/08/1400 07:30 – 17:30 

 30/19 – 00 

/08 

 سی و پنجمین دوره آزمون صالحیت بالینی 18/09/1400

 آزمون عملی سیمیولوژی 07/10/1400 12:00 – 17:00 

 زنان هایرزیدنت OSCEآزمون  22/10/1400 08:00 – 13:00 

 طب اورژانس هایرزیدنت OSCEآزمون  26/10/1400 08:00 – 13:00 

 سی و هشتمین دوره آزمون صالحیت بالینی 30/11/1399  

 1400 شده برگزار هاینآزمو برنامه :7 جدول
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 مربوط به ساخت انبار مرکزآموزش مهارتی هایعکس

  

 
 یبازساز و بیتخر  از قبل :9 ریتصو

  

 
 یبازساز و بیتخر بعداز :10 ریتصو
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 واحد برنامه ریزی درسی
 ریزی آموزشی به صورت منظم و هفتگی تشکیل جلسات کمیته برنامه 

 ای پیشنهادی مطابق با استاندارد طراحی رشته رشتههای میان های آموزشی و دورهبررسی برنامه

های تابعه )کارشناسی ارشد نانوفناوری دارویی، دکترای تخصصی بهداشت باروری، هارسالی از دانشکد

کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک پزشکی، دکترای تخصصی مامایی، دوره سیستم بیولوژی، دوره تاریخ 

 پزشکی(

 های پیشنهادی در درصدی کوریکولوم و بررسی طرح دوره 20برای تغییر  ایهارائه خدمات مشاور

 های آموزشیتای کارآفرینی، ارزش آفرینی براساس درخواست گروهراس

 ترجمه اطالعات سایت فارسی جهت بروز رسانی سایت انگلیسی 

 درج رزومه همکاران در سایت فارسی و انگلیسی 

 به روز رسانی سایت فارسی و انگلیسی و ثبت اخبار و رویدادها 

 یدارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی کوریکولوم جد 

 برگزاری جلسه با نمایندگان واحدهای تابعه در موارد الزم 

 ی درسی جدیدهاهها جهت تبیین برنامارسال نامه به مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده 

 های تابعههای دانشکدهها و طرح درسارزیابی طرح دوره 

 های درس و طرح دوره تهیه چک لیست ارزیابی ساختاری و محتوایی طرح دوره بر اساس بررسی طرح

 های طراز اول دنیاها و دانشگاهمختلف در دانشکده

 جذب اعضای جدید کمیته برنامه ریزی آموزشی از طریق معرفی توسط مدیران دفاتر توسعه تابعه 

 ی بالینی کارآموزی/ کارورزیهاههای نظری/ عملی و دورتدوین چارچوب طراحی طرح دوره 

  راه اندازی، تاسیس رشته دوره جدید فرآیندهای مصوب و شتهراه اندازی ر فرآیندتدوین 

 های دانشگاهای دانشکدههای میان رشتهبررسی رشته 

 واحد ارزشیابی اساتید    
 

 ایهبرجست نقش دانشجو یادگیری فرآیند در عالی، آموزش نظام رکن مهمترین  عنوان بهمیعل هیات اعضای

 به است، گرفته قرار تاکید مورد بسیار اخیر سالهای در که هاهدانشگا آموزشی کیفیت بهبود. کنندمی ایفا

 اعضای آموزشی عملکرد ارزشیابی. است وابسته ایشان عملکرد مستمر ارتقاء می وعل هیات یهایتوانمند

 در زیادی بسیار عوامل که است بعدی چند و پرچالش آموزش، فرآیند ازمیمه بخش عنوان بهمیعل هیات

 فرآیند کل برای مهم شاخص یک عنوان به تواندمی مناسب ارزشیابی نظام طراحی. هستند دخیل آن

 رعایت راستای در ایران پزشکی علوم دانشگاهمیعل هیات اعضای ارزشیابی واحد. شود  مطرح آموزش
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 به احترام می وعل هیات اعضای منزلت و شأن حفظ کیفیت، با آموزش به دادن اولویت قضاوت، در عدالت

پیگیری نمود که در ذیل فهرست وار حضور حضرتعالی  1400ی را در سال هایدانشجویان فعالیت نظرات

 شده استتقدیم 

 1400واحد ارزشیابی  اساتید در سال  هایفعالیت اهم
 

  برگزاری جلسات کمیته ارزشیابی 

 ارزیابی، برای خود می وفعال کردن بازه ارزشیابی همکار از همکار، مدیر گروه از عضو هیات عل

 در سامانه ارزشیابی طبیب  1400-1401و نیمسال اول  1399-1400نیمسال دوم  

 خودارزیابی، سامانه ارزشیابی  می وتمدید بازه ارزشیابی همکار از همکار، مدیر گروه از عضو هیات عل

 طبیب 

  ایجاد دسترسی برای نمایندگان ارزشیابی و مدیرانEDO  سامانه مراکز آموزشی درمانی در

 ارزشیابی اساتید برای مشاهده نمرات ارزشیابی اساتید و ارائه بازخورد به افراد ذینفع

 دیبا 1400-1401و نیمسال اول  1399-1400دوم  مسالیکه در  ن یانیدانشجو دریافت فهرست 

 شدندمیکنندگان حذف  یابیاز فهرست ارزش

 و  1399و  -1400دوم  مسالیدر  ن، هاهغیر فعال کردن دانشجویانی که بر اساس گزارش دانشکد

  "انصراف، اخراج، انتقال،مرخصی، حذف ترم"وضعیت تحصیل آنان  1400-1401نیمسال اول 

 بود.

  1400-1401و  نیمسال اول 1399 -1400دوم  مسالیدر  نغیرفعال کردن دانشجویانی که 

 .مه بودندواحدهای نظری و عملی آنها به اتمام رسیده است و در مرحله پایان نا

  فعال کردن بخش میز کار پروفایل اساتید در سامانه طبی و ایجاد امکان مشاهده دروس نیمسال

 1400-1401و  نیمسال اول 1399 -1400دوم  مسالیدر  ناستاد در پروفایل اساتید 

 1400دوم  مسالیدر  ن هاهاصالح برخی دروس اساتید در سامانه طبیب بر اساس گزارش دانشکد- 

 1400-1401نیمسال اول   و1399

  تعریف اساتید جدید  در سامانه ارزشیابی اساتید 

 1400دوم  مسالیدر  ن هاهدریافت چندین گزارش درصد مشارکت فراگیران به تفکیک دانشکد-  

و درخواست اخذ تدابیری برای جلب مشارکت دانشجویان  هاهاز سامانه و ارسال به دانشکد 1399

 .و افزایش درصد مشارکت

  ویژه مدیران  "آشنایی با سامانه ارزشیابی طبیب "برگزاری کارگاه آنالینEDO  و نمایندگان

   22/4/1400ارزشیابی در تاریخ 

 ی دانشکده پزشکی در خصوص ارزشیابی و پاسخ به آنهاهاهبررسی نام 
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 اعضای محترم  برای ارسال فرم خام ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی اساتید به هاهدرخواست از دانشکد

فرم تکمیل  3به همراه ارسال حداقل   11/5/1400مسئوالن آن دانشکده در تاریخ  می وهیات عل

   991تا  981  هایشده برای نیمسال

  در خصوص چگونگی  06/06/1400دریافت گزارش کوتاهی از مراکز آموزشی درمانی در تاریخ

که برای اجرای صحیح ارزشیابی و افزایش  بالینی و تدابیریمیانجام ارزشیابی اعضای هیات عل

 مشارکت فراگیران در سامانه ارزشیابی طبیب اندیشیده شده است 

 خودارزیابی برای  می وفعال کردن بازه ارزشیابی همکار از همکار، مدیر گروه از عضو هیات عل

  1399 -1400برای اولین بار در نیمسال دوم  به طور مجزا و  EDCمیاعضای هیات عل

  درخواست تهیه وب سرویس جدید سما 

  مدیر محترم  هایبا حمایت 19/05/1400تصویب شیوه نامه در جلسه شورای آموزشی دانشگاه

EDC  دانشگاه 

 به منظور )دانشکده پزشکی و داروسازی( هاهدانشکد یگروه آموزش -مقطع -اطالعات رشته لیتکم

 بیدر سامانه جامع طب یبارگذار

 ایهدرمانی مبنی بر  ارائه بازخورد نمرات ارزشیابی به صورت دور-کز آموزشی ارسال نامه به مرا 

)حداقل دو بار در سال( از سوی دفاتر توسعه آموزش به اعضای محترم هیات علمی، مدیران  محترم 

و معاونین محترم آموزشی به صورت مکتوب ارسال و گزارش آن به مرکز مطالعات و توسعه  هاهگرو

 اه ارسال گردد.آموزش دانشگ

  های ارزشیابی برای مدیران فرآیندارسالEDO و دریافت بازخورد اصالحی از ایشان 

  های ارزشیابی اساتید به مدیر محترم فرآیندبازبینی، اصالح نهایی و ارسالEDC  دانشگاه 

  و اعضای گروه آموزشیآموزشی  های اولیه ارزشیابی مدیران محترم گروه توسط معاونتفرمتهیه 

  و اعضای گروه آموزشیآموزشی  های اولیه ارزشیابی مدیران محترم گروه توسط معاونتفرمارسال 

 به دانشکده برای دریافت بازخورد از آنها 

 ارزشیابی مدیران محترم گروه توسط معاونت آموزشی و اعضای ها و تهیه فرم نهایی اصالح فرم

 دانشگاه EDCمحترم  پس از دریافت بازخورد نهایی از مدیر گروه آموزشی

 یریدرخواست قرارگ back up 09/09/1400در تاریخ  سرور دانشگاه یسما بر رو 

 های)نظری، عملی، بالینی؛....( و تایید فرم برای تعیین نوع دروس نیمسال هاهدرخواست از دانشکد 

 ارزشیابی آن دانشکده  در سامانه

 انه ارزشیابی طبیبلینک کردن دروس مختلف با فرم مربوط به آن در سام 

  از تاریخ تا   1400 -1401 اول مسالیدر  نفعال کردن بازه ارزشیابی اساتید از منظر فراگیران

13/10/1400 
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 ایهارسال نامه به مراکز آموزشی درمانی مبنی بر لزوم ارائه بازخورد نمرات ارزشیابی به صورت دور 

ه اعضای محترم هیات علمی، مدیران  محترم )حداقل دو بار در سال( از سوی دفاتر توسعه آموزش ب

و معاونین محترم آموزشی به صورت مکتوب ارسال و گزارش آن به مرکز مطالعات و توسعه  هاهگرو

 آموزش دانشگاه ارسال گردد.

  ارسال درخواست کتبی به مدیر محترم امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی معاونت آموزشی در

 آموزشی در تعریف دروس در سامانه سماخصوص الزام مشخص کردن گروه 

 بالینی  به مراکز آموزشی درمانی که در بازه زمانی میارسال فهرستی از اعضای هیئت عل

توسط فراگیران کارورز،کارآموز/تخصص و فلوشیپ ارزشیابی  12/11/1400لغایت  01/07/1400

 نشده اند. 

 بالینی بدون میی تا  هیچ عضو هیئت علاعالم کتبی به مراکز آموزشی درمانی برای اتخاذ ترتیب

 ارزشیابی فراگیر نباشد.

  ارسال مجدد راهنمای تصویری ارزشیابی اساتید برای فراگیران بالینی 

  آپلود راهنمای تصویری ارزشیابی اساتید برای فراگیران بالینی در سامانه ارزشیابی اساتید 

 ابی و پاسخ به آنهاهای متعدد دانشکده پزشکی در خصوص ارزشیبررسی نامه 

  به روز کردن نمایندگان ارزشیابی اساتید و اطالعات ایشان 

  برای واحد ارزشیابی اساتید  1401تدوین برنامه عملیاتی سال 

  دعوت از مدیرانEDO  بررسی "و نمایندگان ارزشیابی اساتید برای  نشست مجازی با موضوع

 (شدبرگزار  14/12/1400)روز شنبه مورخ "یدمشکالت و راهکارهای ارتقاء وضعیت ارزشیابی اسات

 واحد هماهنگی دفاتر توسعه آموزش
 ارائه بازخورد جهت اصالح و نهایی سازی برنامه عملیاتی دفاتر توسعه آموزش تابعه 

 ای )مجازی یا حضوری( از دفاتر توسعه آموزش و ارسال تهیه جدول زمانی انجام بازدیدهای دوره

 از طریق نامه رسمی آن به دفاتر توسعه آموزش

 از دفاتر توسعه آموزش منتخب ایهانجام بازدیدهای دور 

  برگزاری جلسات حضوری یا مجازی با مدیران و کارشناسان دفاتر توسعه آموزش جهت تبادل

 اطالعات و دریافت پیشنهادات

 های حضوری و غیرحضوری به مدیران و کارشناسان دفاتر توسعه آموزشارائه مشاوره 

  بر انتخاب مدیران دفاتر توسعه آموزش نظارت 

 برگزاری جلسات آموزشی و کارگاه توانمندسازی جهت مدیران و کارشناسان دفاتر توسعه آموزش 

  توانمندسازی مدیران و کارشناسان دفاتر توسعه آموزش از طریق ارائه مطالب آموزشی در گروه

 مجازی دفاتر توسعه آموزش
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  دفاتر توسعه آموزش هایدهی فعالیتتهیه و نهایی سازی فرمت گزارش 

 های فصلی از عملکرد دفاتر توسعه آموزش و ارائه بازخورد شفاهی و در صورت لزوم دریافت گزارش

 کتبی به آنها

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

 تر در جشنواره وثوقامتیازهای سالیانه و معرفی دفتر توسعه آموزش بر

 اساتید     رشد و بالندگی مرکز
 

های فرآیندبا ضوابط و مقررات دانشگاهی، میواحد توانمندسازی اساتید با هدف آشنا نمودن اعضای هیات عل

 می وعل اطالعات مدیریت و دانشجویان ارزشیابی تحقیق، روش تدریس، نوین هایروش یادگیری،-یاددهی

در حال  .است گردیده تشکیل آموزشی یهاهبرنام در تغییر ایجاد منظور به آموزشی هایمحیط و منابع

 جهتمیالزا یهاهکارگا همراه به  ی متنوع آموزشی راهاهحاضر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه دور

 بصورت را (الکترونیک پایگاه در منابع جستجوی و تحقیق روش و تدریس روش: از اعم) اساتید مرتبه ارتقا

تابعه نیز  هاینو بیمارستا هاهنماید. از سویی دیگر، دفاتر توسعه آموزش دانشکدمی برگزار ماهیانه و فصلی

، در ذیل نمایندی آموزشی را نیز تحت نظارت مرکز مطالعات ارائه میهاهی فوق الذکر و سایر دورهاهکارگا

 شود.ندگی اساتید تقدیم میهای واحد رشد و بالبه صورت فهرست وار اهم فعالیت

 

 1400واحد رشد و بالندگی اساتید در سال  هایفعالیت اهم
  برگزاری جلسات واحد 

  4برگزاری کارگاهt 4 می وعموt  پیشرفته 

  مرحله 4سال و برگزاری آزمون در  3اجرای برنامه دوره کوتاه مدت برای اساتید جدید الورود زیر 

 به واحدهای برگزار کننده هاهو کارگا ارائه گزارش نظرسنجی از اساتید 

  شرکت کننده در مرکز مطالعات و توسعه آموزش  2500کارگاه با بیش از  250برگزاری بیش از

 ها  EDOپزشکی دانشگاه و سایر 

 ازیمورد ن راتییاعمال تغ یسامانه )شرکت (برا ندهیبا نما یجلسات مجاز لیتشک 

 کردن بخش مهمان ها ایجاد اصالحات در سامانه طبیب و اضافه 

 اضافه شدن آیتم پیش و پس آزمون در سامانه طبیب 

 دانشجویان می وفعال کردن بخش توانمندسازی برای اعضای هیات عل 
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  درخواستEDO ی درخواست هاهی ویژه ارتقاء اساتید و برگزاری کارگاهاهها برای برگزاری کارگا

 سب در زمان کرونا( و آنالینشده به صورت حضوری)در صورت فراهم نمودن مکان منا

  یسنج ازیها بر اساس نکارگاه یبرگزارنیازسنجی مستمر و 

 مرکز آموزش مجازی دانشگاه:
  اقدامات الزم در جهت اطالع رسانی و بکارگیری سامانه نوید به عنوان تنها سامانه مدیریت یادگیری

 دانشگاه

  اههای آموزش مجازی دانشگفرآیندبه روزرسانی شیوه نامه و 

 های آموزش مجازی مانند نوید و فرادیدپشتیبانی از سامانه 

 های تولید محتواهای متعدد در راستای آشنایی با سامانه نوید و نرم افزاربرگزاری کارگاه 

 های آموزش مجازی دانشگاهتهیه راهنماهای سامانه 

  برگزاری جشنواره تولید محتوای دانشجویی وثوق 

 واحد رسانه و انتشارات
 در  انیکارکنان و دانشجو ،یعلم اتیه یاعضا یهادگاهینظرها و د لیو تحل یبندجمع ،یردآورگ

 یمعاون آموزش به آن و ارائه یمعاونت آموزش یهاتیفعال نهیزم

 می وهای مطهری، وثوق و... جهت درج در فصلنامه علبرگزیدگان جشنواره با یهامصاحبه انجام 

  خبری معاونت آموزشی

 در وبگاه معاونت  یو درج اخبار حوزه آموزش پزشک یآورجمع 

 معاونت یخبر -یمطالب درج شده در مجله علم یراستاریو و یبررس 

 خبری معاونت آموزشی و ارسال جهت درج در سایت میتولید و انتشار الکترونیک فصلنامه عل

 دانشگاه

 جمع آوری برنامه عملیاتی ساالنه و پایش آن 

 های عملکرد فصلی و ساالنه مرکزارشجمع بندی گز 

 واحد دانش پژوهی آموزشی
 

نوآورانه در دانشگاه علوم  یهافرآیند لیو تسه تیحما ،ییاجرا تیریبا هدف مد یآموزش یدانش پژوه واحد

 .شده است لیتشک یپزشک
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 ستاد یواحد دانش پژوه فیوظا شرح
o در دانشگاه یآموزش یدانش پژوه یارتقا 

o نوآورانه هایتیالسامانه فع تیریمد 

o یدانش پژوه نهیدانشگاه در زم یآموزش یتهایاولو نییتع 

o نهیو آموزش در زم یرسان اطالع، گسترش یدر خصوص راهکارها شنهادیپ هیو ارا یکارشناس یبررس 

 در سطح دانشگاه یدانش پژوه

o لنوآورانه در سطح دانشگاه، شام هایتیفعال یابیمشاوره و ارز ،یتیخدمات حما ارائه: 

 نوآورانه یهامستندات مربوط به پروپوزال هیوصول و ثبت اول اعالم 

 صالح ی)در مراکز ذ یگرانت آموزش یاعطا یمنتخب برا یپروپوزالها شنهادیو پ یمعرف ( 

 یشده در صورت درخواست متقاض رفتهیپذ هایطرح یبرا یمشاور آموزش نییتع 

 نوآورانه هایتیه فعالدر سامان یوصول مستندات و شواهد دانش پژوه اعالم 

 نوآورانه به داوران مربوطه هایتیفعال یابیدرخواست ارزش هایو ارسال طرح نییتع 

o یدانشگاه یدانش پژوه تهیبه کم ازیامت شنهادیپ ،یابیارز یبند جمع 

o یدانشگاه تهیمجدد در کم یابیارز جهیاعتراضات و اعالم نت افتیدر 

o موارد مشمول  یابینوآورانه( جهت ارز یتهایسامانه فعال قی)از طر یکشور تهیمدارک به کم ارسال

  یالملل نیب ایو  یکشور یدانش پژوه

o نیمدعو یو اطالع رسان یدانشگاه تهیجلسات کم یبرگزار 

o یدانش پژوه هایتیصورت جلسات دانشگاه در بخش فعال میدستورکار، تنظ شنهادیپ 

o نوآورانه در سطح دانشگاه یتهایفعال انتشار 

 توسط این واحد ارائه شده است: 1400ذیل در سال  هایاساس فعالیتبر این 
 تعیین اعضا کمیته دانش پژوهی دانشگاه بر اساس تفویض اختیار و صدور ابالغ برای اعضا  .1

با دانش پژوهی آموزشی و معرفی  میی آموزشی جهت آشنایی اعضای هیئت علهاهبرگزاری کارگا .2

 انه های نوآورسامانه ملی ثبت فعالیت

 تولید محتوای آموزشی مجازی جهت آموزش اساتید  .3

 های نوآورانههای نواورانه در سامانه ملی ثبت فعالیتها و پروپوزالفرآیندمدیریت  .4
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زارت بهداشت و بررسی و تعیین می وهای نوآورانه در دانشگاه بر اساس بودجه اعالفراخوان پروپوزال .5

 های برتر پروپوزال

 نوآورانه آموزشی ایهبرگزاری کمیته طرح .6

 های واحد و نیز آموزش زیر مجموعه به روز رسانی سایت واحد جهت اطالع رسانی فعالیت .7

 های دانش پژوهی دانشگاهفرآیندجذب داوران و مشاوران جدید در راستای تسریع  .8

 ها ها از طریق برگزاری کارگاه و نشست EDOتقویت نمایندگان دانش پژوهی  .9

 از طریق گروه واتساپی   ها EDOایندگان دانش پژوهی ارتباط مستمر با نم .10

و شیوه  هاهاطالع رسانی به گروه هدف از طریق درج خبر در سایت معاونت آموزشی و ارسال آیین نام .11

 های موجودنامه

 تدوین شرح وظایف نمایندگان دانش پژوهی دانشگاه، طراحی فرم پایش و اطالع رسانی به زیرمجموعه .12

 الزم به معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال گزارشات .13

 برگزاری جلسات واحد .14
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مدیریت امور آموزشی و 

 تحصیالت تکمیلی
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 تکمیلی تحصیالت و آموزشی امور مدیر-زاده صراف جواد دکتر آقای :11 ریتصو

 

باشد که به عنوان متولی شی میزمیلی  یکی از واحدهای تابعه معاونت آمومدیریت امور آموزشی و تحصیالت تک

اولین رسالت دانشگاه، یعنی آموزش، نقش مهم و حیاتی در پیشبرد اهداف دانشگاه در سطوح ملی و بین المللی 

تلف ی مخهاهاز دانش آموختگان را در حوزمیدارد. این حوزه با فعالیتی گسترده در سطوح متنوع خیل عظی

اداره اداره پذیرش،  :هایبا نام واحد اداری 4کند و به لحاظ ساختاری از علوم سالمت به جامعه تقدیم می

 .دانش آموختگان تشکیل شده استاداره ، تخصصی و فوق تخصصی دستیاریاداره تحصیالت تکمیلی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 45  1400-عملکرد معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                                                   

 آموزشی و تحصیالت تکمیلیامورملکرد مدیریت عاهم 

 ی آموزشی:هاهاه اندازی رشته و برنامامور مربوط به ر
 : زیری هاهمکاتبات و اخذ موافقت ها برای راه انداری رشته و دور

 رشته  ژورنالیسم پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 رشته مدیریت سالمت، ایمنی و ( محیط زیستHSE در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ) 

 رشته داروسازی سنتی در مقطع  دک( تری تخصصیPh.D ) 

 ( رشته نانوفناوری پزشکی در مقطع  دکتری تخصصیPh.D مصوب هشتاد وچهارمین جلسه شوای )

 14/10/1400عالی برنامه ریزی مورخ 

 های:دررشته 1400های آموزشی پذیرش دستیاری )فلوشیب( جهت نیمسال 

استریوتاکسی و فانکشنال مغز  –و آنکولوژی کاردی  -شانه و آرنج  –آنکولوژی زنان  –پره ناتولوژی  –ناباروری  

 جراحی قاعده جمجمه –

 های فوق تخصصی ریه و روماتولوژی در مرکز آموزشی درمانی فیروزگرراه اندازی دوره 

 سایر موارد:

 آموزشی شدن بخش بیهوشی مرکز آموزشی درمانی اکبر آبادی 

 زشکیدر دانشکده پیراپ مراقبتهای ویژه پزشکی ایجاد گروه آموزشی 

 نهمین جلسه  تصویب برنامه آموزشی کارشناسی ارشد رشته بیوانفورماتیک پزشکی مصوب هفتاد و

  11/3/1400شورای عالی برنامه ریزی مورخ 

 در دانشگاه دوره فلوشیپ و فوق تخصص 25 راه اندازیالزم در خصوص  مکاتبات و پیگیری  

 دانشجویان:تصمیمات متخذه در دوره بحران شیوع بیماری کرونا جهت 
 در شرایط  هاهی آموزشی دانشکدهاهمرتبط با نحوه آموزش در گرو هایبرنامه ریزی و صدور دستورالعمل

 ی وزارت متبوعهاهها و ابالغیعمللکرونا  با توجه به دستورامیاپید

 بررسی و پیگیری نحوه آموزش مجازی در واحدهای آموزشی دانشگاه 

 رداخت کمک هزینه تحصیلی ترم ده به دانشجویان دوره دکتری پالزم در خصوص  هایاخذ موافقت

هفتمین جلسه هیات امناء  بر اساس مصوبات بیست و 94-95( ورودی سال تحصیلی Ph.Dتخصصی )

  28/11/99دانشگاه مورخ 
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  174و  99-1400در نیمسال دوم دانشجو  132با حذف ترم بدون احتساب در سنوات تحصیلی موافقت 

یروس کرونا از سوی می واپیدمیاعال هایدستورالعملبا توجه به  1400-1401سال اول دانشجو در نیم

 وزارت متبوع 

 تصویب گذراندن دروسNon-core  ( دانشجویان دوره دکتری تخصصی )تئوری و عملی(Ph.D پرستاری )

 پس از آزمون جامع در شورای آموزشی دانشگاه 98ورودی سال 

  استقرار مناسبجهت بررسی و و ارسال مکاتبات متعدد با آن معاونت  همکاری با معاونت دانشجویی 

در احل اجرایی پایان نامه و یا رساله به منظور اتمام و یا تکمیل مر دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی

 های( با توجه به محدودیت1400-1401الی اول  98-99کرونا )نیمسالهای آموزشی دوم میشرایط اپید

 دانشجویی.  ویان در خوابگاههایاسکان دانشج

  پیگیری( افزایش کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصیPh.D  به میزان )درصد نسبت  25

 به سال قبل

  انجام کلیه مکاتبات مربوط به واکسیناسیون دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی و همکاری با مرکز

 انجام واکسیناسیون مناسب  جهت برنامه ریزی و اجرایبهداشت پردیس دانشگاه 

 یآموزش یهامارستانیمستقر در ب انیواکسن آنفوالنزا دانشجو قیجهت تزر ییبا معاونت محترم دانشجو یهمکار 

 مناسب با توجه به  ونیناسیدانشگاه جهت انجام واکس انیحضور دانشجو یندبتنظیم برنامه زمان

 (و سایر دانشجویان در معرض و کارورزان اولویت کارآموزان)کرونا میاپید طشرای یهاتیاولو

  انجام واکسیناسیون  در محل یمور آموزشااز مدیریت  یاندهیمستقر کردن نمایندگان دانشجویی و نما 

   ها جهت تهیه لیست واکسیناسیون دانشجویان با توجه به آموزشی دانشکده یهابا معاونتمکاتبه

ها جهت تسهیل امکان آموزشی دانشکده یهابا معاونتدانشگاه مکاتبات  یهادانشکده یهاتیاولو

 خود واکسیناسیون کرونا دانشجویان در محل اقامت

 کارشناسی ارشد بر اساس  98و  97و  96های دانشجویان ورودی برنامه ریزی و پیگیری ثبت پروپوزال

 .ی مربوطههاهنشکدی زمانی تعریف شده و پیگیری انجام آن توسط داهاهی آموزشی در بازهاهآیین نام

 در دوره بحران شیوع آموزشی یهاتیاستمرار فعال ه ینیبرخی از اقدامات صورت گرفته درزم

 :بیماری کرونا
 

 در  مرتبطاستفاده  مجازی و ابزارهای مورد یهابرگزاری آزمون یهاوهیش یدرباره یگذاراستیس

 سطح دانشگاه

  دانشجویان و اساتید از ماسک و نصب دستگاه پیگیری در خصوص نظارت دائم مبنی بر استفاده

 هااتوماتیک مواد ضدعفونی در دانشکده یهاافشانه
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 بهداشتی و دانشجویی دانشگاه جهت دریافت واکسن کرونا و  هایهماهنگی و مکاتبه با معاونت

 جویاندانش نمایندگان مجازی مستقیم به دانشجویان از طریق کانال ارتباطی یرسانآنفوالنزا و اطالع

 یادشده هایواکسن تزریق و دانشگاه واکسیناسیون مرکز به مراجعه منظور به "آموزشی سفیران"

 ها در ورودی هر دانشکدهارائه دستورالعمل نحوه شستشوی و ضدعفونی دقیق دست 

 سنج در نگهبانی مبنی بر تشخیص دانشجویان مشکوک به کرونا یا آنفوالنزا در بدو ورود به ارائه تب

 هانشکدهدا

 یلیمقاطع تحص انیجدیدالورود برای کلیه دانشجو انیتهیه و تدوین تقویم آموزشی برای دانشجو 

 از دسته این ترمپایان آزمون زمان جدیدالورود، انیدانشجو یهابا توجه به تأخیر در شروع کالس)

 د(.یگرد تنظیم قبلی سنوات دانشجویان به نسب فاصله هفته دو با دانشجویان

 التیمدیریت آموزشی و تحص توسط بازرسیندرس  یهادر کالس هایرت برچیدمان صندلنظا 

 تکمیلی

 هاارائه وبینار و جلسات توجیهی با مسئولین آموزش دانشکده 

  جهت اسکان دانشجویان شهرستانی در دانشگاه ییدانشجومحترم با مدیریت  الزمهماهنگی انجام 

به دلیل )جدیدالورود  انیبا توجه به عدم ارائه خوابگاه به دانشجو ترمانیها در زمان آزمون پاخوابگاه

 .(صورت مجازیبه 1400ارائه واحدها در نیمسال اول 

 چرخش حضور و تخلیه دانشجویان در جهت دانشگاه  ییدانشجومحترم  هماهنگی با مدیریت

تخلیه )مانند حضور و ی آموزشی دانشگاه هاههای دانشجویی بر اساس برنامه نوبت بندی گروخوابگاه

 (اسکان دانشجویان جدیدالورود و ترمانیپا هاینآزموبرگزاری در زمان  انیدانشجوط خوابگاه توس

   توجه شرایط خاص و با ترم بدون احتساب در سنوات دانشجویان با  حذف یهادرخواستبررسی

 به سوابق تحصیلی دانشجو

 یوعکشور با توجه به ش یعلوم پزشک یهادانشگاه ریر سادانشگاه د انیدانشجو یمهمان یهافرآیند لیتسه 
 کرونامیدیاپ

 اخذشده شامل  ماتی)نمونه تصم هانامهانیپا یهافرآیند لیجهت تسه ییجویدانش ندگانیجلسات با نما
 و تعداد جهت مناسب نامهآیین تدوین ارشد، کارشناسی انیدانشجو یصورت مجازجلسات دفاع به یبرگزار
 (و... تخصصی دکترای دانشجویان التحصیلیفارغ جهت مقاالت هایویژگی

 جهت  یمجاز یفضا یهااستفاده از سامانه نیو همچن یصورت مجازبه ارانیجلسات با دست یبرگزار
 به حضور افراد ازیبدون ن یرسانو اطالع ینظرخواه
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 رونابیماری ک در دوره بحران شیوع آموزشی یهاتیفعالجلسه هماهنگی جهت ابالغ 

 

 
 

 منظور برگزاری ها بهکرونا به دانشکدهمیاپید وعیاز زمان ش یآموزش یهادستورالعمل ابالغ

 :بهداشتیی هابا توجه به دستورالعمل یمجازی و حضور یهامناسب کالس
 

 

 دکتری عمومی کارشناسی کارشناسی ارشد Ph.Dدکتری تخصصی 

 دانشکده

 مجازی حضوری ازیمج حضوری مجازی حضوری مجازی حضوری

 پرستاری و مامایی - - %100 واحدهای عملی 75% 25% 70% 25%

 رسانی پزشکیاطالع مدیریت و  - - 100% - 100% - 100% -

 (تکمیلی )تحصیالتپزشکی  - - - - 30% 70% 30% 70%

 علوم رفتاری و سالمت روان - - - - 60% 40% 60% 40%

 طب سنتی - - - - - 10% - 100%

 فناوریهای نوین پزشکی - - - - 50% 50% 50% 50%

 بهداشت - - %100 - %100 عملی %100 عملی
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 پیراپزشکی - - 40% 60% 20% 80% - 100%

100% - 50% 50% 50% 
 (ورودی جدید) 100%

 مجازی %40مابقی 
 علوم توانبخشی - -

 هادانشکده تفکیک به حضوری و مجازی هایکالس درصد آمار جدول :8 جدول

  و  یحضور یها، تشکیل کالسیو آموزش یبهداشت یهادستورالعملهمچنین با توجه به الزام به رعایت
صورت که دانشجویی بهد، درصورتیبوتوسط دانشجو واکسن منوط به تزریق دو دوز  ترم انیپا یهاآزمون
 نشد. به دریافت کارت ورود به جلسه ، مجاز بود ای از تزریق واکسن امتناع کرده سلیقه

 

 دانشجویان بر ارزشیابی و آموزشی کالس برگزاری نحوه مورد در هادانشکده شدهانجام اقدامات گزارش بندیجمع

 های بهداشتیاساس پروتکل
 

 دانشجویان سنوات قبل دانشجویان جدید الورود الزامات

 10/07/1400 :کارشناسی ارشد تاریخ شروع کالس

 21/07/1400 :ترای تخصصیدک

 و ماقبل 01/07/1399: کارشناسی ارشد

 و ماقبل 01/07/1399 :دکترای تخصصی

اعضای محترم به علت واکسیناسیون تمامی های آموزشی مجازی در ال ام اس و نویدبرگزاری کالس نحوه برگزاری کالس ها

، دانشجویان مقاطع تحصیالت یعلمئتیه

ترکیبی  صورتبه هاکالستکمیلی و کارکنان، 

با رویکرد اولویت حضوری با  نیآنالحضوری و 

بهداشتی با حفظ کیفیت  یهاپروتکل رعایت

 شد.آموزشی برگزار 

دانشجویان  ارزشیابی برای متفاوت و گوناگون هایروش از دانشجویانارزشیابینحوه

 است: شدهاستفاده

 ترعای با عملی: دروس امتحانات واکسن تلقیح صورت در

 و ماسک از مستمر )استفاده بهداشتی هاینامهشیوهتمامی

 حداقل با مجزا هایگروه صورتبه مناسب( تهویه وجود

 دانشجو تعداد

های گروه در حضوری صورتبه تئوری: دروس امتحانات

 شد. برگزار بهداشتی هایپروتکل کامل رعایت با آموزشی

 شد. برگزار فرادید سامانه در فراگیران از آزمون

 کتبی و شفاهی صورتبه دانشجو تعداد به بسته هاآزمون

 شد. برگزار اسکایپ و در واتساپ

 بود. هاآزمون نمرات از قسمتی کالسی پروژه

 بود. هاآزمون نمره از قسمتی عملی کار

 واکسیناسیون برنامه بودن کامل به توجه با

 کامل رعایت با هاآزمون دانشجویان،

 حضوری صورتبه های بهداشتیپروتکل

 برگزار شد.
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 برگزاری جلسات :
 1400در سال شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی  هجلس سیزده برگزاری 

 و کمیسون  ایهو کمیته منطق 14/4/1400تاریخ  خاص دانشگاه در جلسه کمیسون بررسی موارد برگزاری

بررسی مشکالت آموزشی  و 6/10/1400و  1/6/1400 هایبررسی موارد خاص در دو نوبت در تاریخ

 دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

  پرونده مهمانی و  100برگزاری کمیسیون مهمانی جهت پذیرش دانشجو از سایر دانشگاهها و بررسی

 دانشجو بعنوان مهمان 60موافقت با پذیرش 

  17/7/1400و  30/6/1400مورخ در مقطع  دستیاری  کمیته نقل و انتقال دانشگاه جلسه چهار برگزاری 

 14/12/1400و  3/12/1400و 

  برگزاری ماهیانه جلسات مدیریت امور آموزشی با روسای ادارات آموزشی در مورد مشکالت و مسایل

 آموزشی

 به منظور رفع نواقص  هاهبرگزاری جلسه مدیریت امور آموزشی با روسای ادارات آموزشی دانشکد

 ی دانشجویی هاهپروند

 :هاهتفاهم نام
 البرز  –قم  -بهزیستی  –کرمانشاه  -های علوم پزشکی اراکمکاری طبق تفاهم نامه  با دانشگاهادامه ه– 

 تبریز  –آزاد  –ارتش  –هلل بقیه ا

 های تابعه ی دانشگاه شاهد و علوم بهزیستی و سالمت اجتماعی و بیمارستانبررسی و تنظیم تفاهم نامه

 دانشگاه با دانشگاه آزاد

 

 موزشی:های آفرآینداصالح 
  موجود هایهای آموزشی بر اساس اولویتفرآیندبرنامه ریزی جهت بررسی، بازنگری و اصالح 

  جهت اعالم فراغت از تحصیلبررسی پرونده فارغ التحصیالن " فرآینداصالح" 

  تکمیلی خارج از کشور و مهمانیدانشجویان  های ثبت نام الکترونیکیفرآینداصالح 

 ویان تحصیالت تکمیلیتکمیل بایگانی تصویری دانشج 
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 های کاغذ وزارت متبوع:برگزاری آزمون
 های کاغذی وزارت متبوع شامل کارشناسی ارشد برگزاری آزمون– ( دکتریPh.D )-  دستیاری– 

ارزشیابی دانش آموختگان  -دفاتر خدمات سالمت -ارتقاء و گواهینامه تخصصی –صالحیت پرستاری 

 یفوق تخصص -داروسازی خارج از کشور

 اداره دانش آموختگان  1400عملکرد سال 
نامه  به شرح  11000  حدودی تهیه شده در این اداره در سال فوق هاهمجموع  نام طبق گزارش چارگون،

 باشد: زیر می

 تعداد عناوین ردیف

 مورد2521 صدور دانشنامه تحصیلی جهت کلیه مقاطع تحصیلی 1

 مورد2492 یه مقاطع تحصیلیصدور مجوز  تحویل مدرک تحصیلی جهت کل 2

 مورد1969 اعالم فراغت ازتحصیل جهت کلیه مقاطع تحصیلی 3

 مورد1231 ی تحصیلی )موقت/ رتبه / طول دوره/ریزنمرات...(هایصدور گواه 4

صدورتائیدیه تحصیلی و مکاتبات )نظام پزشکی/مقاطع باالتر/ هیات  5

 علمی/استخدام و...(

 مورد3177

 مورد117 (12نش آموختگان خارج از کشور ) فرم شماره انجام امور دا 6

 مورد3311 در سامانه مجازی دانش آموختگانمیوضعیت بررسی فارغ التحصیالن ثبت نا 7
 

 27/6/1400در مورخ  هاهآموزش دانشکد تشکیل جلسه بازاموزی با شرکت مسولین 

  جدید به سامانه مجازی دانش آموختگان فرآیند 2افزودن 

 نظری–یافت نمرات به تفکیک دروس عملی در-الف

 گواهی کاراموزی و کارورزی-ب

  فرآیندهای زیر در قالب یک فرآینداصالح  

 دریافت طول دوره دستیاری-الف

 گذرانده هایگواهی بخش-ب

 گواهی نمرات ارتقا-ج

  اعالم رتبه به صورت دو امضایی فرآینداصالح 
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 عملکرد مدیریت امور هیات علمی
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 علمی هیات امور مدیر-انوشیروانی آرش علی دکتر آقای :12 ریتصو

عهده ه ب مینقش موثری را در جهت ساماندهی و حل مشکالت اعضای هیات علمیمدیریت امور هیات عل     

 داشته است.

 آموزشی اعضای هیات علمی هایابالغ
 ی تابعه و هاهدر سامانه حق التدریس به دانشکدمیضای هیات علارسال موعد ثبت ابالغ آموزشی اع

 پیگیری

 های تابعه به منظور تعیین میانگین واحدهای دانشکده میبررسی واحدهای تدریس اعضای هیات عل

 فاقد دانشجو میموظف و شناسایی اعضای هیات عل

 اساتید مدعو می وحق التدریس اعضای هیات عل
 ی تابعه دانشگاههاهلتدریس در دانشکداجرای نرم افزار حق ا 

o ی تابعههاهارسال موعد ورود اطالعات در سامانه حق التدریس به دانشکد 

o دروس تدریسی  می وجمع آوری اطالعات مورد نیاز سامانه اعم از اطالعات اعضای هیات عل

 )سما( و ارسال به شرکت جهت بارگزاری در سامانه حق التدریس

o میی تابعه جهت ثبت ابالغ آموزشی اعضای هیات علاههپیگیری با دانشکد 
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o مشمول حق التدریس به تفکیک مدعو و داخلی و ارسال میاعضای هیات علمیاستخراج اسا

 به معاونت توسعه

 ارتقای فرهنگی اعضای هیات علمی
 مورد( 76مشمول ارتقاء )  میهای فرهنگی اعضای هیات علی بررسی فعالیتهاهدریافت نام 

 ی از افراد مذکور جهت ارائه مدارکپیگیر 

  دریافت و بررسی مدارک 

 تشکیل پرونده و ارسال پرونده به معاونت دانشجویی جهت طرح در کمیسیون فرهنگی 

 بازنشستگی اعضای هیات علمی
  اعضای هیات میآئین نامه اداری استخدا 90پیگیری مراتب تعویق بازنشستگی با توجه به اصالحیه ماده

 علمی

 1400مشمول بازنشستگی در سال میجهت ارسال اعضای هیات عل هاهگیری از دانشکدپی  ○

های ارسالی و پیگیری مجدد جهت مشمولین بازنشستگی بمنظور انجام و بررسی و تطبیق لیست  ○

 فرآینداجرای به موقع 

های یاز گروهبا توجه به نمیهای مربوط به تعویق زمان بازنشستگی اعضای هیات علارسال پرونده  ○

 آموزشی به هیات رئیسه 

در هیات امنا پس از دریافت پاسخ میطرح موضوع تمدید بازنشستگی اعضای محترم هیات عل  ○

 استعالم از وزارت متبوع و طرح در هیات رئیسه

 پیگیری از دانشکده پس از دریافت پاسخ هیات امنا بمنظور تعویق یا طی مراحل بازنشستگی اعضا  ○

 تی اعضای هیات علمیتمام وق
 های تابعه دانشگاه به معاونت توسعهارسال گزارش عملکرد و تمام وقتی ریاست دانشکده 

 های تابعه جهت تکمیل اطالعات دانشکدهمیدریافت و جمع آوری لیست تمام وقتی اعضای هیات عل 

 نیاز سنجی جهت جذب اعضای هیات علمی
 شرکت  رایهای آموزشی بل و ارسال فرم نیاز سنجی گروههای تابع بمنظور تکمیپیگیری از دانشکده

 در فراخوان جذب 
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o به تفکیک علوم پایه، بالینیمیهای نیاز سنجی اعضای هیات علدریافت و بررسی فرم 

o ها بمنظور نهایی سازی نیاز به جذببرقراری جلسه با روسا و معاونین دانشکده 

o ارائه گزارش به معاونت محترم آموزشی دانشگاه 

 

 ها در خصوص اعالم نیاز فارغ التحصیالن بررسی درخواست دانشکدهPh.D  علوم پایه( برای گذراندن(

 در کمیته فرعیمیتعهدات به صورت هیات عل

 فراخوان و تعهداتی میعل هیات جذب پیگیری و هماهنگی 

 اعضای میشرکت در جلسات هیات اجرائی جذب به عنوان عضو هیات، به منظور بررسی صالحیت عل

 میهیات عل

 برای جذبمیبررسی و پیگیری در خصوص درخواست هیات عل 

 برای هیات جذبمیارسال مدارک تمدید قرارداد اعضای هیات عل 

 مدیران گروههای آموزشی
 36های آموزشی )های آموزشی با توجه به شیوه نامه انتخاب مدیران گروهصدور ابالغ مدیران گروه 

 مورد(

 ها با توجه به شیوه نامه ابالغی ت اعضای کمیته مشورتی دانشگاه و دانشکدهصدور ابالغ جه  ○

های آموزشی که  از سوی دانشکدهی مربوط به معرفی مدیران پیشنهادی گروههاهبررسی  نام  ○

 های تابعه به ریاست محترم دانشگاه ارسال شده است.

ربوطه طبق دستور ریاست محترم انجام استعالم از مدیریت حراست در خصوص مدیر گروه م  ○

 دانشگاه 

ها پس از دریافت پاسخ های آموزشی دانشکدهتهیه پیش نویس جهت صدور ابالغ مدیران گروه  ○

 استعالم مدیریت حراست بمنظور دریافت امضاء ریاست محترم دانشگاه 

 آمار اعضای هیات علمی
 ل خدمت و گروه آموزشی به تفکیک مرتبه علمی، محمیاستخراج آمار اعضای هیات عل 

 مشمول بازنشستگیمیاستخراج آمار اعضای هیات عل 

 مشمول ارتقاء به تفکیک استادیار و دانشیارمیاستخراج آمار اعضای هیات عل 
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 که از لحاظ سنوات مشمول ارتقاء هستند بمنظور جلوگیری از رکود میاستخراج آمار اعضای هیات عل

 وطهی مربهاهارسال به دانشکد می وعل

 وابستگی دوگانه اعضای هیات علمی
 ( 11صدور ابالغ وابستگی دوگانه )مورد 

 داخل دانشگاه و خارج از دانشگاه و میی مربوط به وابستگی دوگانه اعضای هیات علهاهدریافت نام

 کشور

 خارج از کشور و ارسال جهت طرح در هیات رئیسهمیبررسی مدارک وابستگی دوگانه اعضای هیات عل 

 خارج از  کشور جهت طرح در شورای دانشگاه در میمدارک وابستگی دوگانه اعضای هیأت عل ارسال

 صورت تائید هیات رئیسه

 ابسته دوگانه دانشگاهمی وتهیه ابالغ و ارسال جهت امضاء معاونت آموزشی در خصوص اعضای هیات عل 

 ابسته دوگانه می وات علتهیه ابالغ و ارسال جهت امضاء ریاست محترم دانشگاه در خصوص اعضای هی

 خارج از دانشگاه

 های آموزشیمجوز گروه
  های های فعال آموزشی و در خواست صدور مجوز گروهپیگیری از وزارت متبوع جهت اخذ مجوز گروه

 های ذیربطجدید آموزشی در دانشکده

 رکود علمی
 مشمولمیاعضای هیات علمیپیگیری مربوط به رکود عل 

o لمیبرگزاری جلسه رکود ع 

o مورد( 1به هیات ممیزه ) میی مربوط به رکود علهاهارسال پروند 

o از لحاظ ترفیع ساالنه و ارتقا میپیگیری الزم در خصوص بررسی ترفیعات اعضای هیأت عل

 مرتبه جهت جلوگیری از رکود علمی

 هاهو شیوه نام هاهبازنگری آئین نام
 هابا توجه به بازخورد دانشکده هابازنگری برخی از دستورالعمل ها و شیوه نامه ○

های آموزشی شیوه نامه انتخاب مدیران گروه پیگیری از دانشکده در خصوص دریافت نظر در مورد ○

 99اصالحی سال 
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 دستورالعمل حق التدریس  4اصالح ماده  ○

 سایر اقدامات
 هاههای مرتبط ارسالی از وزارت به دانشکدارسال بخشنامه 

 ممیزه برای هیات مرتبط رکاردستو تعیین و همکاری 

 دانشگاه ریاست و معاونت طرف از محوله وظایف پیگیری 

 واگذار شده هایهای آموزشی بخشصدور ابالغ جهت اعضای کمیته مشورتی تعیین شاخص 

 های تابعه در کمیته فرعی ارسالی از دانشکدهمیی ترفیع پایه ساالنه اعضای هیات علهاهبررسی پروند

 حاظ آموزشی و پژوهشیترفیعات از ل

 تمدید قرارداد  -تعیین محل خدمت -مرخصی بدون حقوق -ماموریت -انتقال -ارسال مدارک ترفیع پایه

 برای مدیریت نیروی انسانیمیاعضای هیات عل

 میبررسی و پیگیری شکایات اعضای هیات عل 

  های تابعه دانشگاه دانشکدهمیروز اعضای هیات عل 120بررسی و ارسال درخواست مرخصی مازاد بر

 جهت طرح در شورای آموزشی

 های تابعه دانشگاه جهت دانشکدهمیبررسی و ارسال درخواست  ماموریت آموزشی اعضای هیات عل

 طرح در شورای بورس 

 های دیگرجهت تدریس در دانشگاهمیهای همکاری اعضای هیات علپیگیری در خصوص درخواست 

 به عنوان عضو کمیته )سالیانه و ترفیع پایه میضای هیات علشرکت در جلسات کمیته ترفیعات اع

 ها ، ارتقاء مرتبه و ترفیع پایه بابت خدمت سربازی( تشویقی: تمام وقت جغرافیایی ، منتخبین جشنواره

  شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه 

 میای هیات علهای دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اعضپاسخ به استعالم 

 ی کشوری به وزارت بهداشتهاهجهت کمیتمیمعرفی اعضای هیات عل 

 در بخش خصوصیمیبررسی و پیگیری در خصوص فعالیت اعضای هیات عل 

 بررسی و پیگیری از معاونت درمان در خصوص استعالم فعالیت اعضای هیات علمی 

 اونت پژوهشیو مع هاهو فراخوان جذب به دانشکد هاهاطالع رسانی بخشنام 

 ماموریت، مرخصی، جذب، عودت پروانه مطب، شرکت میبررسی کلیه امور مربوط به اعضای هیات عل(

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

 مدیریت امور هیات علمی ایهانجام اعتباربخشی مؤسس 

 و ارائه به معاونت آموزشی 1400در سال میتدوین برنامه جامع عملیاتی مدیریت امور هیات عل 
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 ممیزه هیئت دبیرخانه مسئول-سیدفاطمی نعیمه دکتر خانم :13 ریتصو

 

 دبیرخانهگردد. این محسوب می  معاونت آموزشی دانشگاه حوزه  ازهیات ممیزه بعنوان بخشی  دبیرخانه

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و در فعالیت خود را در راستای رسالت و مأموریت دانشگاه 

مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت بهداشت، درمان و میآئین نامه ارتقاء اعضای هیات علچارچوب 

 میمسئول بررسی و ارزشیابی پرونده اعضاء هیات عل و اجرایی بازوی عنوانبه و دهدانجام می آموزش پزشکی

 کند.می وظیفه مطابق با آئین نامه ارتقاء  انجام متقاضی ارتقاء مرتبه

 1400سال  در هیات ممیزه دانشگاه دبیرخانه عملکردگزارش 
سی (؛ 23/6/1400) نهمینبیست و؛ (11/3/1400) هشتمینبیست و} جلسهپنج  1400 سال طول رد

ممیزه دانشگاه  اتهی جلسه( 22/12/1400و سی و دومین ) (3/11/1400) سی و یکمین(؛ 7/9/1400) امین

  برگزار گردید. {پس از انتزاع
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 احتساب سنوات مطرح شده در هیات ممیزهء وی ارتقاهاتعداد پرونده جدول کلی

 تعداد عنوان

 81 ارتقاء یافتهتعداد اعضای هیات علمی

 27 ارتقاء یافته از مرتبه دانشیاری به استادیتعداد اعضای هیات علمی

 51 ارتقاء یافته از مرتبه استادیاری به دانشیاریعلمی تعداد اعضای هیات

 3 ارتقاء یافته از مرتبه مربی به استادیاریتعداد اعضای هیات علمی

 8 تعداد احتساب سوابق آموزشی اعضای هیات علمی

 زهیمم اتیه در شده مطرح سنوات احتساب و ارتقاء هایپرونده تعداد یکل جدول :9 جدول

 

 

 ممیزه هیاتو دبیرخانههای تخصصی کمیتهجلسات تعداد 

 تعداد 

 6 علوم پایهکمیته  تخصصی تعداد جلسات برگزار شده 

 10 بالینی تخصصی  کمیتهتعداد جلسات برگزار شده 

 5 تعداد جلسات برگزار شده هیات ممیزه

 21 مجموع جلسات

 زهیمم اتیوه رخانهیدب یتخصص هایتهیکم جلسات تعداد :10 جدول

 

 
 

 های مطرح شده در جلسات هیات ممیزهتعداد پرونده

 28 

 هیات ممیزه

29 

 هیات ممیزه

30 

 هیات ممیزه

31 

 هیات ممیزه

32 

 هیات ممیزه

 8 14 8 23 26 مطرح شده در جلسات هیات ممیزه هایتعداد پروند

 8 13 8 23 26 ت هیات ممیزهتایید شده در جلسا هایتعداد پروند

 زهیمم اتیه جلسات در شده مطرح یهاپرونده تعداد :11 جدول
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 به تفکیک مرتبه مورد تقاضا یافته ارتقاءمیعل هیات اعضای تعداد

32 

 هیات ممیزه

31 

 هیات ممیزه

30 

 هیات ممیزه

29 

 هیات ممیزه

28 

 هیات ممیزه

 

 مرتبه استادیارتقاء یافته  به مید اعضای هیات علتعدا 10 7 3 6 1

 مرتبه دانشیاریارتقاء یافته به میتعداد اعضای هیات عل 16 16 5 7 7

 مرتبه استادیاریارتقاء یافته بهمیتعداد اعضای هیات عل - 2 - - 1

 مجموع 26 25 8 13 9

 تقاضا مورد مرتبه کیتفک به افتهی قاءارتمیعل اتیه یاعضا تعداد :12 جدول

 هاتفکیک دانشکده به  یافته ارتقاءمیعل هیات اعضای تعداد

32 

 هیات ممیزه

31 

 هیات ممیزه

30 

 هیات ممیزه

29 

 هیات ممیزه

28 

 هیات ممیزه
 دانشکده

 پزشکی 16 15 4 10 5

 توانبخشی 1 4 - 1 -

 پیراپزشکی - 1 1 - -

 ییپرستاری و ماما 1 1 - - 1

 بهداشت - - - - -

 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 1 3 - - -

 معاونت تحقیقات و فناوری - - 1 1 -

 انستیتو غدد و متابولیسم - 1 - - -

 پردیس بین الملل 1 - - - -

 طب ایرانی 1 - - - -

 علوم رفتاری و سالمت روان - - - - -

 فناوریهای نوین پزشکی - - - - 1

 مرکز قلب شهید رجائی 5 - 2 1 2

 مجموع 26 25 8 13 9

 هادانشکده کیتفک به  افتهی ارتقاءمیعل اتیه یاعضا تعداد :13 جدول

 علمی هیات اعضای آموزشی سوابق احتساب بررسی

 مجموع
32 

 هیات ممیزه

31 

 هیات ممیزه

30 

 هیات ممیزه

29 

 هیات ممیزه

28 

 هیات ممیزه
 دانشکده

 پزشکی 2 2 2 - 1 7

 بهداشت - - 1 - - 1

 یعلم اتیه یاعضا یآموزش سوابق احتساب یبررس :14 جدول
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 جدول کلی  بر اساس دانشکده و  مرتبه مورد تقاضا

 دانشکده
28 

 هیات ممیزه

29 

 هیات ممیزه

30 

 هیات ممیزه

31 

 هیات ممیزه

32 

 هیات ممیزه
 مجموع

 50 16 1 5 1 5 4 استادی پزشکی
 34 4 5 3 10 12 دانشیاری

 6 2 - - - 1 1 استادی توانبخشی
 4 - 1 - 3 - دانشیاری

 2 1 - - 1 - - استادی پیراپزشکی
 1 - - - 1 - دانشیاری

 3 1 - - - - 1 استادی پرستاری و مامایی
 - - - - - - دانشیاری
 2 1 - - 1 - استادیاری

 - - - - - - - یاستاد بهداشت
 - - - - - - دانشیاری

 4 2 - - - 1 1 استادی مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

 1 - - - 1 - دانشیاری
 1 - - - 1 - استادیاری

 2 - - - - - - استادی معاونت تحقیقات و فناوری
 2 1 1 - - - دانشیاری

 1 - - - - - - استادی انستیتو غدد ومتابولیسم
 1 - - - 1 - انشیارید

 1 - - - - - - استادی پردیس بین الملل
 1 - - - - 1 دانشیاری

 1 - - - - - - استادی طب ایرانی

 1 - - - - 1 دانشیاری

 - - - - - - - استادی علوم رفتاری و سالمت روان
 - - - - - - دانشیاری

 1 - - - - - - استادی فناوریهای نوین پزشکی
 1 1 - - - - انشیارید

 10 5 - 1 1 - 3 استادی مرکز قلب شهید رجائی
 5 2 - 1 - 2 دانشیاری

 81 27 1 6 3 7 10 استادی مجموع
 51 7 7 5 16 16 دانشیاری
 3 1 - - 2 - استادیاری

 تقاضا مورد مرتبه  و دانشکده اساس بر  یکل جدول :15 جدول
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 دبیرخانه هایفعالیتسایر گزارش 
  دانشکده میجهت اعضای هیات علمیاعضای هیات علمیارتقاء مرتبه عل فرآیندبرگزاری کارگاه آشنائی با

 پزشکی و دانشکده طب ایرانی مدیریت و اطالع رسانی

 های ریجهت کارشناس دانشکده فناومیاعضای هیات علمیارتقاء مرتبه عل فرآیندآشنائی با  برگزاری کارگاه

 نوین پزشکی

 از به جهت ارتقاء میاعضاء هیات عل نفر از 73های مرتبط با موضوع تسلط به زبان خارجی انجام فعالیت(

 ارتقاء( میشرائط عمو

 تحقیقاتی مراکز و هادانشکده به دانشگاه ممیزه هیات در مصوب هایسیاستگذاری ابالغ 

 ی تخصصی دبیرخانه هیات ممیزه؛ هاهاحکام اعضاء کمیت های مرتبط با آماده سازی و صدورانجام فعالیت

 هاهی منتخب دانشکدهاهو همچنین اعضاء ثابت کمیت

 تهیه ها،هماهنگی انجام)ی تخصصی هاهو کمیت  ممیزه هیات جلسه برگزاری با مرتبط هایفعالیت انجام 

 .....(هاودعوتنامه ارسال جلسات، صورت و دستورجلسات ها،فایل

 معاونت دانشجوئی  کمیسیون متقاضی ارتقاء مرتبه مطرح شده درمیمتیازات فرهنگی اعضای هیات علاعالم ا

  هاهفرهنگی به دانشکد

 اعضاء درارتقاء پژوهشی اخالق اصول رعایت ابالغ استناد مکاتبات با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به 

 علمی هیئت

 انشگاهدمیعل ئتیه یاعضامیعل رکود فیتکل نییتع 

  تشکیل کمیته و برگزاری دو جلسه کمیته ارزیابی مدارک دوره تکمیلی تخصصی و فوق تخصصی جهت

 تهیه شیوه نامه اجرایی مصوبه مذکور

  که میعل اتیه یاعضا یبرا یو فوق تخصص یتخصص یلیمدرک دوره تکم صدورهای مرتبط با فرآیندانجام

 .دوره/رشته مشارکت داشتند یدر راه انداز

 تلفنی خگویی به سواالت متقاضیان ارتقاء مرتبه به صورت حضوری و یاپاس 
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 مرکز آموزش مداوم
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 مداوم آموزش مدیر-کالنترمهرجردی ابراهیم دکتر آقای :14 ریتصو

 

ه روز کردن دانش پزشکی های صحیح گذشته و بدفتر آموزش مداوم دانشگاه با هدف، تقویت و تحکیم آموخته

عملی حرفه مربوطه وانطباق آنها با نیازهای جامعه فعالیت  می ومشموالن قانون و به منظور آشنایی با تازه عل

 نماید.می

 1400گزارش عملکرد دفتر آموزش مداوم در 
هدف، تقویت  نفر از مشموالن سراسر کشور با 22722دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایران با پوشش  

های صحیح گذشته و به روز کردن دانش پزشکی مشموالن قانون و به منظور آشنایی با تازه و تحکیم آموخته

توجه به شیوع  با1400در سال  نماید.جامعه فعالیت می هایانطباق آنها با نیاز عملی حرفه مربوطه و می وعل

 باشد.به شرح ذیل می1400لکرد  آموزش مداوم در سال عم .برگزار گردید بیماری کرونا برنامه بصورت وبینار

 مداوم آموزش برنامه 350 اجرای
 تعداد برنامه برگزار شده عنوا ن برنامه ردیف

 32 سمپوزیوم 1

 312 یک روزهمیکنفرانس عل 2

 1 همایش و کنگره  3

 5 کارگاه )حضوری( 4

 350 جمع کل
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جهت آمادگی در کمیته تخصیص امتیاز، و صدور مجوز، اطالع رسانی،  ایها، امور سامانه*** کارشناسی برنامه

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

 ها در این دفتر صورت گرفته است .برنامهمیمتبوع تما

 صدور گواهی نهایی آموزش مداوم:
 فقره گواهی 2863، در مجموع  6فقره گواهی گمیته ماده 1116، واهی نهاییفقره گ1747،  1400در سال

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

 :میتایید دبیر عل
 قرار گرفته است. دبیر عملی از سوی این دفتر مورد تایید 340، جهت اجرای برنامه تعداد 1400در سال 

 کاربری سامانه :
از طریق سامانه یکپارچه به مشمولین  تحت پوشش این دانشگاه اضافه نفر 720بطوری تقریبی  1400ر سال د

 .اندگردیده

 :هاهبرگزاری کمیت

 :کمیته ماده شش 

 13 در طی گردد.های مداوم تشکیل میبا هدف کمک به مشموالن مواجه با کسر امتیاز ، برای جبران آموزش 

 .در هر جلسه بررسی گردیدپرونده  15تا  10اری تعدادتشکیل شده در سالججلسه 

 ه ماده ششیتتاریخ برگزاری جلسات کم

 تاریخ ردیف  تاریخ ردیف

1 25/1/1400 8 24/7/1400 

2 20/2/1400 9 16/8/1400 

3 10/3/1400 10 9/9/1400 

4 29/4/1400 11 13/10/1400 

5 24/5/1400 12 5/12/1400 

6 17/6/1400 13 16/12/1400 

7 7/7/1400   
 شش ماده هیتکم جلسات یبرگزار خیتار :16 جدول
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 کمتیه تخصیص امتیاز:
 کمیته تخصیص امتیاز برگزار گردید. جلسه 13، 1400در سال

 

 تاریخ برگزاری جلسات کمتیه تخصیص امتیاز

 

 تاریخ ردیف  تاریخ ردیف

1 25/1/1400 8 24/7/1400 

2 20/2/1400 9 16/8/1400 

3 10/3/1400 10 9/9/1400 

4 29/4/1400 11 13/10/1400 

5 24/5/1400 12 5/12/1400 

6 17/6/1400 13 16/12/1400 
 ازیامت صیتخص هیکمت جلسات یبرگزار خیتار :17 جدول

 

       ی آموزش مداوم در راستای اهداف دانشگاه نسل هاهامانجام مکاتبه با وزارت متبوع جهت اجرای برن

 سوم 

 های برنامه آموزش مداوم به کلیه واحدهای تابعه درچندین نوبتو دستور العمل هاهارسال آیین نام 
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هارت مرکز آموزش م

 ایحرفه
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 یاحرفه مهارت آموزش مدیر-جردیکالنترمهر ابراهیم دکتر آقای :15 ریتصو

 درباره مرکز
درمان و آموزش پزشکی، این وزارتخانه در مسیر تحقق با استناد به ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت، 

افزون جامعه، اقدام به سامان بخشی  ایران و به منظور پاسخ به نیاز روزمیاهداف عالیه نظام جمهوری اسال

نماید. در این راستا این اساسنامه با هدف استقرار این نظام در در حوزه سالمت می ایهآموزش مهارتی و حرف

های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و به منظور بهره وری حداکثری از چارچوب اجرای بسته

سد. ردر حوزه سالمت به تصویب می ایههای موجود در کشور در پیشبرد نظام آموزش مهارتی و حرفظرفیت

که دانشگاه علوم پزشکی ایران میجمهوری اسال ایههای مهارتی و حرفمطابق این اساسنامه مرکز ملی آموزش

وظایف ستادی و اعتباربخشی نظام آموزش مهارتی  مأموریت رهبری، نماید،آن مرکز فعالیت میایران زیر نظر 

 .ای سالمت را برعهده داردو حرفه

  

 اهداف مرکز
 دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه ای نظام سالمتهای مهارتی و حرفههی آموزشالف( سامان د

برای تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه  حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایرانهای موجود در ب(استفاده از ظرفیت

 سالمت

 علوم پزشکی ایراندر حوزه دانشگاه  ای علوم سالمتج( استقرار نظام اعتباربخشی آموزش مهارتی و حرفه

 در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران ایهای مهارتی و حرفهد( ارتقای کیفیت آموزش

 ای در راستای نیازهای جامعههای مهارتی و حرفههـ( توسعه آموزش
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 وظایف مرکز
 ای نیاز محور و تقاضا محورهای مهارتی و حرفهالف( بسط و گسترش آموزش

 های راهبردیشی مبتنی بر آمایش سرزمینی و برنامهب( نیازسنجی مستمر آموز

 المللیای با بهره گیری از تجربیات موفق بینهای مهارتی وحرفهج( سازماندهی و هدایت آموزش

 و مهارتی فراگیران در سطوح پایه و پیشرفته ایهد ( تأمین نیازهای حرف

ها امل با بخش دولتی و غیردولتی و بر اساس ظرفیته( معرفی و هدایت مهارت آموختگان به بازار کار از طریق تع

 های شغلی شناسایی شده و توانمندی مهارت آموختگانو فرصت

 ایههای مهارتی و حرفو( تدوین و تصویب استانداردهای حاکم بر مراکز مجری و دوره

 هاهدور و لغو مجوز مراکز مجری و دورز( ص

 شیح( نظارت عالی بر استقرار نظام اعتباربخ

 

 انجام شده : اتاقدام

 
 کارشناس مسئول تدوین تدوینمیمسئول عل وضعیت سریال نام دوره ردیف

 خانم دکتر افسانه نیکجوی دکتر اسماعیل ابراهیمی پایان دوره 8596 فیزیوتراپی در اختالالت کف لگن 1

 نرومانیتورینگ 2
------

-- 

ثبت دوره برای اولین بار 

در مرکز مهارتی و 

 وزارت یاهحرف

 دکتر محمد تقی جغتایی دکتر محمد تقی جغتایی

3 
اکسیژن درمانی)پزشک،پرستار، اپراتور 

 سیستم(

------

-- 

ثبت دوره برای اولین بار 

در مرکز مهارتی و 

 وزارت ایهحرف

 دکتر حسین سعیدی دکتر حسین سعیدی
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دبیرخانه استعداد درخشان 

 و امور نخبگان
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 دانشگاه نخبگان امور و درخشان استعدادهای ستاد دبیرخانه سرپرست-مهروی بیتا دکتر خانم :16 ریتصو

 

 گزارش عملکرد دبیرخانه استعدادهای درخشان و امور نخبگان دانشگاه

 

ف
دی

ر
 

رتبههایشاخص

 بندی آموزشی
 عنوان شاخص موضوع فعالیت زیر شاخص

واحد سنجش 

 عملکرد
 عملکرد

 %100 درصد درصد امور انجام شده ارائه گزارش ماهیانه گزارش عملکرد هاسیستم  مدیریت 1

 فناوری اطالعات واحدهای تابعه 2

تکمیل اطالعات دانشجویان استعداد 

درخشان دانشگاه در بانک اطالعاتی 

 افزار سماءاستعداد درخشان نرم

 796 تعداد هاتعداد درخواست

 سایت وب ابعهواحدهای ت 3
بروز رسانی سایت استعدادهای 

 درخشان
 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های باالترقبولی دوره آموزش دانشجو 4

معرفی دانشجویان استعداد درخشان 

مقطع کارشناسی جهت ورود به مقطع 

نامه استعداد باالتر مطابق با آیین

 درخشان

 33 تعداد تعداد دانشجو

 های باالترقبولی دوره آموزش دانشجو 5

بررسی درخواست و معرفی دانشجویان 

واجد شرایط استعداد درخشان مقطع 

کارشناسی ارشد جهت ورود به مقطع 

نامه استعداد باالتر مطابق با آیین

 درخشان

 25 تعداد تعداد دانشجو

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 6
نام از دانشجویان فراخوان ثبت

نام در ها جهت ثبتدانشکده
 %100 درصد درصد امور انجام شده
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)درون میسیزدهمین المپیاد عل

 دانشگاهی(

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 7

های آموزشی برای برگزاری کالس

دانشجویان جهت آمادگی شرکت در 

)درون میسیزدهمین المپیاد عل

 دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 8

برگزاری آزمون درون دانشگاهی برای 

دانشجویان جهت آمادگی شرکت در 

)درون میسیزدهمین المپیاد عل

 دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 9
معرفی منتخبین در سیزدهمین المپیاد 

 انشگاهی()درون دمیعل
 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 10

انجام مکاتبات مربوطه به سیزدهمین 

های برگزاری کالس می والمپیاد عل

 ویژه برای منتخبین

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 11
ین المپیاد برگزاری آزمون سیزدهم

 در مرحله گروهی و اعالم نتایجمیعل
 درصد درصد امور انجام شده

تاریخ 

برگزاری 

تاکنون 

 اعالم نشده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 12

طراحی پوستر، استند و بنر برای 

ها و آزمون درون فراخوان کارگاه

دانشگاهی سیزدهمین المپیاد 

 دانشجویی )به صورت مجازی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 13

معرفی دانشجویان استعداد درخشان 

دانشگاه از طریق بنیاد ملی نخبگان 

جهت دریافت تسهیالت مادی پیرو نامه 

 ارسالی ایشان

 25 تعداد تعداد دانشجو

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 14
ردادهای اعتبار دستیاری ویژه ارسال قرا

 مشمولین بنیاد ملی نخبگان
 18 تعداد تعداد دانشجو

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 15

های آموزشی، پژوهشی پیگیری فعالیت

و دستیاری دانشجویان در طول سال 

 تحصیلی

 25 تعداد تعداد دانشجو

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 16

گی به درخواست دانشجویان رسید

منتخب از سوی بنیاد ملی نخبگان بر 

 اساس راهنمای راجا

 25 تعداد تعداد دانشجو

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 17
ارسال گواهی کار دانشجویان راتبه به 

 بنیاد ملی نخبگان
 5 تعداد تعداد دانشجو

 های ویژه دانشگاهیفعالیت آموزش دانشجو 18

رفی دانشجویان واجد شرایط به مع

معاونت دانشجویی جهت دریافت 

تسهیالت رفاهی )خوابگاه، و امور رفاهی 

).... 

 10 تعداد تعداد دانشجو

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 19

مشاوره به دانشجویان استعداد درخشان 

ها و تسهیالت نامهدر خصوص آیین

 اداره استعداد درخشان

 100 درصد راجعه کنندهافراد م
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 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 20
کارگاه آموزشی مجازی ژورنال کالب 

 مجازی آموزش پزشکی
 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 8مورد  1

 هفته

 2 تعداد دوره برگزاری کارگاه نویسیکارگاه مجازی پروپوزال های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 21

 های ویژه دانشگاهیفعالیت عیارهای خاصم 22
کارگاه مجازی مقدمات متلب در 

 نوروساینس
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 23
کارگاه مجازی داروی احیا کننده، 

 داروی آینده
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 یهای ویژه دانشگاهفعالیت معیارهای خاص 24

بافت در  یمهندسمجازی  کارگاه 

قدم به درمانگاه  کیمراقبت از زخم: 

 تر است کینزد

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 25
بر ارتوپدی،  ایهکارگاه مجازی مقدم

 بر پزشکی نانو ایهمقدم
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 26

کارگاه مجازی نانوتکنولوژی در 

 یبرا یکیولوژیب هیداربست پاارتوپدی، 

، پرزیسا -بافت استخوان  یمهندس

 باشگاه دانش

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 27
کارگاه مجازی نانوتکنولوژی پزشکی 

 ارتوپدی می وترمی
 جلسه 8 تعداد ری کارگاهدوره برگزا

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 28
کارگاه مجازی جستجوی منابع 

 الکترونیکی و نقشه مفهومی
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 29
کارگاه مجازی تهیه بیان مسئله و 

 آوری دادهجمع
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه مجازی اخالق در پژوهش های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 30

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 31

کارگاه مجازی نگارش مقدمه، اجرا، 

نتیجه و بحث در پروپوزال و طراحی 

 پوستر

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت صمعیارهای خا 32
کارگاه مجازی آنالیزهای داده در 

 پروپوزال
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه مقدماتی SPSSکارگاه مجازی  های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 33

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه له نویسیکارگاه مجازی کارگاه مقا های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 34

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه مجازی کارگاه ثبت اختراع های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 35

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه مجازی از ایده تا کارآفرینی های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 36

 های ویژه دانشگاهیفعالیت اصمعیارهای خ 37
کارگاه مجازی آشنایی با دانشگاه نسل 

 سوم
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 38
کارگاه مجازی دوره مقدماتی هوش 

 مصنوعی
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 39

 یاساس هایسمیمکان کارگاه مجازی

سرطان  هیشب یادیبن هایسلول لیتشک

تازه  یتک سلول یبا استفاده از فناور

 افتهیتوسعه 

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 40
کارگاه مجازی آموزش جستجو، بالست 

 و طراحی پرایمر در کارهای مولکولی
 1 دادتع دوره برگزاری کارگاه
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 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 41
کارگاه مجازی پژوهش در آموزش 

 پزشکی
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 42
عصب با  یربرداریتصوکارگاه مجازی 

 MRI شرفتهیپ یهاکیتکن
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیتفعالی معیارهای خاص 43
کارگاه مجازی حقوق و سالمت جنسی 

 و باروری
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 44
کارگاه مجازی اختالل میل و 

 برانگیختگی جنسی
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 45
حوه برخورد با اختالالت کارگاه مجازی ن

 ارگاسمیک
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 46
کارگاه مجازی نحوه ارزیابی و برخورد با 

 اختالل درد جنسی در زنان
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 47
آموز  کارگاه مجازی دوره جامع

 نئوپالسم )انکوفیل(
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه مجازی میکروفلوئیدیک های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 48

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 49
کارگاه مجازی کیمیفیکیشن در حوزه 

 سالمت
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه نویسیکارگاه مجازی پروپوزال های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 50

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 51

کارگاه مجازی استفاده از نانو ذرات طال 

در بهبودی عالئم مدل موشی بیماری 

MS 

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت خاصمعیارهای  52
کارگاه مجازی آنالیزهای آماری اولیه با 

 SPSSافزار نرم
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 53
-کارگاه مجازی مقدماتی آشنایی با نرم

 SPSSافزار 
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 ژه دانشگاهیهای ویفعالیت معیارهای خاص 54
-کارگاه آشنایی با تسهیالت و حمایت

 های بنیاد ملی نخبگان
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 55
سلسله وبینارهای مسائل حقوقی در 

 هااستارتاپ
 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 56

مجازی آموزش طراحی کارگاه 

گرافیکال ابسترکت به کمک فتوشاپ 

 دوره مقدماتی و پیشرفته

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

 واحدهای تابعه 57
کمیته دانشجوئی 

 استعدادهای درخشان

تشکیل و فعالیت کمیته دانشجوئی 

پزشگی استعدادهای درخشان در امور 

 آموزشی

 2 تعداد تعداد جلسات

 هواحدهای تابع 58
کمیته دانشجوئی 

 استعدادهای درخشان

تشکیل و فعالیت کمیته دانشجوئی 

تحصیالت تکمیلی استعدادهای 

 درخشان در امور آموزشی

 1 تعداد تعداد جلسات

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 59
معرفی منتخبین در دوازدهمین المپیاد 

 )مرحله آزمون انفرادی(میعل
 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 60
اعالم نتایج در دوازدهمین المپیاد 

 )مرحله آزمون گروهی(میعل
 %100 درصد درصد امور انجام شده
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 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 61
طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر 

برای فراخوان تحصیل همزمان در دوره 

MD-MPH 

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 62
فرخوان برگزاری آزمون مصاحبه 

 MD-MPHتحصیل همزمان در دوره 
 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 63
برگزاری آزمون مصاحبه تحصیل 

 MD-MPHهمزمان در دوره 
 %100 درصد ور انجام شدهدرصد ام

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 64
اعالم نتایج آزمون مصاحبه تحصیل 

 MD-MPHهمزمان در دوره 
 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 65

معرفی دانشجویان استعداد درخشان 

رشته پزشکی برای تحصیل همزمان در 

 های وزارت علومهرشت

 0 تعداد تعداد نفرات

 %100 درصد درصد امور انجام شده های دانشجوئیتشکیل کارگروه های دانشجوئیکارگروه واحدهای تابعه 66

 های دانشجوئیکارگروه واحدهای تابعه 67

طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر 

برای فراخوان تحصیل همزمان در دوره 
MD-Ph.D 

 %100 درصد انجام شدهدرصد امور 

 های دانشجوئیکارگروه واحدهای تابعه 68
فرخوان برگزاری آزمون مصاحبه 

 MD- Ph.Dتحصیل همزمان در دوره 
 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های دانشجوئیکارگروه واحدهای تابعه 69
برگزاری آزمون مصاحبه تحصیل 

 MD Ph.Dهمزمان در دوره 
 درصد درصد امور انجام شده

در حال 

 برگزاری

 های دانشجوئیکارگروه واحدهای تابعه 70
اعالم نتایج آزمون مصاحبه تحصیل 

 MD- Ph.Dهمزمان در دوره 
 درصد درصد امور انجام شده

پس از 

برگزاری 

جلسه 

 مصاحبه

 %100 درصد هدرصد امور انجام شد همکاری در برگزاری جشنواره هما های ویژه دانشگاهیفعالیت واحدهای تابعه 71

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 72

فراخوان جذب دانشجو در دوره 

کارشناسی ارشد مجازی آموزش 

 پزشکی

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 73

معرفی متقاضیان دوره مجازی آموزش 

پزشکی برای انجام آزمون مصاحبه به 

 ربوطهگروه م

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 74

شدگان آزمون پذیرفتهمیدریافت اسا

مصاحبه دوره مجازی آموزش پزشکی از 

 گروه مربوطه

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 75

مون شدگان آزپذیرفتهمیمعرفی اسا

مصاحبه دوره مجازی آموزش پزشکی 

 به واحد آموزش

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 76
نامه با دانشگاه عالی دفاع عقد تفاهم

 ملی برای جذب سرباز نخبه
 %100 درصد درصد امور انجام شده

 %100 درصد درصد امور انجام شده جذب سرباز نخبه فرآیند تهیه های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 77

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 78
های مربوط به جذب سرباز تهیه فرم

 نخبه
 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 79
رسانی در سایت استعدادهای اطالع

 شجوییهای داندرخشان و گروه
 %100 درصد درصد امور انجام شده
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 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 80

اعالم فراخوان برای دانشجویان 

کارشناسی جهت شرکت در آزمون 

کارشناسی ارشد با سهمیه استعداد 

 درخشان

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 81

ست دانشجویان برای دریافت درخوا

شرکت در آزمون کارشناسی ارشد با 

 سهمیه استعداد درخشان

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 82

های مکاتبه با معاونت آموزشی دانشکده

برتر ورودی هر  %10مرتبط جهت اعالم 

 سالنیم

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت یارهای خاصمع 83
صدور و ارائه گواهی استعداد درخشان 

 به متقاضیان استفاده از این سهمیه
 نفر 37 تعداد تعداد نفرات

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 84
متقاضیان با آزمون و میثبت و تأئید اسا

 بدون آزمون کارشناسی ارشد
 رنف 37 تعداد تعداد نفرات

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 85

رسانی مربوط به برگزاری مرحله اطالع

دوم سیزدهمین المپیاد 

 دانشجویان علوم پزشکیمیعل

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 86

مکاتبه با دانشکده پزشکی و 

های مربوطه برای موجه بیمارستان

ردن غیبت دانشجویان منتخب برای ک

حضور در آزمون مرحله دوم سیزدهمین 

 دانشجویان علوم پزشکیمیالمپیاد عل

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 87

منتخبین مرحله نهایی میاعالم اسا

دانشجویان میسیزدهمین المپیاد عل

 علوم پزشکی

 %100 درصد جام شدهدرصد امور ان

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 88

برگزاری جلسه تحلیل نقاط قوت و 

ضعف سیزدهمین المپیاد 

دانشجویان علوم پزشکی با حضور میعل

آوران این دوره و انعکاس نظرات مدال

ها و دبیرخانه ایشان به مسئولین حیطه

 المپیاد وزارت بهداشت

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 89

آوران برگزاری مراسم تقدیر از مدال

مرحله نهایی سیزدهمین المپیاد 

دانشجویان علوم پزشکی با حضور میعل

ریاست و معاونت محترم آموزشی 

 دانشگاه

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 یهای ویژه دانشگاهفعالیت معیارهای خاص 90

صدور گواهی تدریس برای مسئولین 

گانه و مدرسین تیم های ششحیطه

 علمی

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 91

الزحمه پیگیری و پرداخت حق

گانه، های ششمسئولین حیطه

کادر المپیاد  می ومدرسین تیم عل

 سیزدهم

 %100 درصد درصد امور انجام شده
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 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 92
نام در چهاردهیمن اعالم فراخوان ثبت

 دانشجویان علوم پزشکیمیالمپیاد عل
 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 93

های مجازی برای برگزاری ایجاد گروه

های های آمادگی در حیطهکالس

 المپیادگانه شش

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 94

برگزاری وبینار توجیهی چهاردهمین 

با همکاری سرپرست و میالمپیاد عل

 گانه المپیادهای ششمسئولین حیطه

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 95

یک جلسه شورای مرکزی  برگزاری

المپیاد و ارائه برنامه و معرفی تیم 

-های ششتوسط مسئولین حیطهمیعل

 گانه المپیاد

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 96

همکاری با بنیاد نخبگان استان تهران 

برای انجام کلیه موارد مربوط به 

 جوایز بنیادمشمولین استفاده از 

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 97

تهیه و تدوین و بروزرسانی کلیه 

مستندات دبیرخانه استعدادهای 

درخشان در راستای اعتباربخشی 

 ایموسسه

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 98

های گواهی برگزاری کارگاهصدور 

دبیرخانه برای مدرسین، کادر اجرایی و 

 کنندگانشرکت

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 99

پیگیری انجام کلیه امور مربوط به 

تدوین برنامه استراتژیک حوزه معاونت 

 آموزشی

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت عیارهای خاصم 100

نام دانشجویان اعالم فراخوان ثبت

استعداد درخشان برای شرکت در چهل 

 و نهمین آزمون دستیاری

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 101

مکاتبه با دانشکده پزشکی برای ارسال 

دی سال برتر ورو %10تجمیعی میاسا

94 

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 102

دریافت درخواست دانشجویان متقاضی 

استفاده از سهمیه استعداد درخشان 

برای حضور در آزمون چهل و نهم 

 دستیاری

 %100 درصد درصد امور انجام شده

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 103

استعالم کمیته انضباطی دانشجویان 

متقاضی استفاده از سهمیه استعداد 

درخشان برای حضور در آزمون چهل و 

 نهم دستیاری

 نفر 55 تعداد تعداد نفرات

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 104

نامه صدور و تحویل گواهی و معرفی

دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه 

ن برای حضور در آزمون استعداد درخشا

 چهل و نهم دستیاری

 نفر 55 تعداد تعداد نفرات



 
 

 
 

 
 

 78  1400-عملکرد معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                                                   

 های ویژه دانشگاهیفعالیت معیارهای خاص 105

صدور گواهی استعداد درخشان برای 

اختصاص حداکثر واحد به دانشجویان 

 مربوطه در دانشکده پزشکی

 نفر 10 تعداد تعداد نفرات

 شگاهیهای ویژه دانفعالیت معیارهای خاص 106

همکاری با بنیاد البرز برای معرفی 

-ها و شاخصدانشجویان برتر در حوزه

 های منتخب این بنیاد

 نفر 18 تعداد تعداد نفرات

 دانشگاه نخبگان امور و درخشان یاستعدادها رخانهیدب عملکرد گزارش :18 جدول

 

راستای حصول به استراتژی و اهداف تعریف شده و استعدادیابی و  دبیرخانه استعدادهای درخشان و امور نخبگان در

استعدادپروری دانشجویان مستعد، اقدام به ارائه تسهیالت مختلف برای این گروه از دانشجویان دانشگاه منطبق بر 

اقدامات این دبیرخانه  ها ونماید. از جمله برنامه، دستورالعمل و مصوبات اعالم شده وزارت بهداشت و دانشگاه مینامهآئین

های دانشجویی، مدارس فصلی، ایجاد بستر مشارکت های فصلی، تورهای فناوری، همایش و کمپینبرگزاری کارگاه

های مدیریت کسب و کار در المللی، برگزاری رویدادهای کارآفرینی و دورههای ملی و بیندانشجویان در عرصه فعالیت

باشد. همچنین جهت حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان دانشجویی و ... میهای حوزه سالمت، برگزاری کمیته

ها و تسهیالت مورد نیاز این گروه از نیز با برگزاری جلسات کمیسیون ویژه با حضور ریاست دانشگاه نیز حمایت

 گردد.دانشجویان بررسی و تصویب می

         

 


