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و ماموریت های کشوری و منطقه که در جهان رخ می دهد  آموزشی سریعتحوالت   واسطه به آموزشی تمعاون

سوویاسووت از جمله  خطیری وظایف متنوب و،دارای واگذار شووده این دانشووهاهای که از سوووی وزارت متعوب به 

برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه ، آموزشووی و کوتاه مدت ،میان مدت های  بلند مدتچشووا اندازارائه  ،گذاری 

شهاه  شی دان ص مقاطع در تمامیامور آموز سن اجرای مقررات و آئینیلی و تح شی، نامهنظارت بر ح های آموز

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

 می باشد. آنهاارزیابی 

شهاه این ارزیابی با    شی دان ضعیت آموز ستمر و سی و پایش م شیبرر شکده و مرکز آموز  درمانی و اعا از دان

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

  همه مشارکت واسطه به خوشعختانهانجام می پذیرد .  ها و مراکز آموزشیخدمات آموزشی در سطح دانشکده
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ستفاده با خردمندانه شیوه به کامل و جامع ریزی برنامه بااین معاونت  توانمند و فرهیخته همکاران جانعه  ها از ا

  .اندیشی، سعی دارد که از عهده این مها برآید

سوی دیهر  سیتو از  سا سته در جذب ح شهاه این علمی هیات کادر در ها ترین شای شان ، دان  این توجه از ن

 آموزش بر عالوه توانمند می تواند علمی هیات اعضووواء جذب زیرا علمی، فرهنهی و... دارد. رشووود به معاونت

  ،ایجاد ها افزایی در بین همکاران خودبا  سووطح علمی در دانشووهاه و سووعا افزایش دانشووجویان به هرچه بهتر

 جامعه دانشهاهی شوند. برای موفقی بسیار الهوی

 راسووتای در( کیفی و کمی ابعاد در) دانشووهاه، علمی هیات اعضوواء ارتقاء با نموده سووعی دانشووهاه ممیزه هیات 

شور عالی آموزش اهداف ضایت ایجاد باعث ارتقاء نامه آئین مفاد دقیق رعایت با ک ضاء در انهیزه و ر  هیات اع

سات برگزاری با مهر پذیرد نمی انجام مها این و علمی گردیده صی های کمیته منظا جل ص  و ممیزه هیات و تخ

 .باشد می واحد این فعالیت اها محترم اساتید در شأن مناسا پاسخهویی

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

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

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

تکمیلی،  تحصوویالت و آموزشووی امور مدیریت پزشووکی، آموزش توسووعه و مطالعات مرکز شووامل معاونت این

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

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

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

 دانشووکده روان، سووالمت و رفتاری علوم  دانشووکده ،ایرانی طا دانشووکده پزشووکی، نوین فناوریهای دانشووکده

 .باشد می الملل بین پردیس و داروسازی
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 سرکار خانا دکتر وطن خواه

مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی  یکی از واحدهای تابعه معاونت آمورشی می باشد که به عنوان 

دانشهاه در سطوح ملی و بین متولی اولین رسالت دانشهاه، یعنی آموزش، نقش مها و حیاتی در پیشعرد اهداف 

المللی دارد. این حوزه با فعالیتی گسترده در سطوح متنوب خیل عظیمی از دانش آموختهان را در حوزه های 

های اداره پذیرش و ثعت قسمت با نام 5کند و به لحاظ ساختاری از مختلف علوم سالمت به جامعه تقدیا می

 .تیاری و  واحد فناوری اطالعات تشکیل شده استنام، تحصیالت تکمیلی، دانش آموختهان، دس

 هب تفکیک مقطع  داری   رشته اهی 
 رشته Ph.D 40دکتری تخصصی   کاردانی)مامایی(

  دکتری تخصصی پژوهشی رشته 15 کارشناسی پیوسته
 رشته 27 دکتری تخصصی بالینی رشته4 کارشناسی پیوسته

 رشته 19 دکتری فوق تخصصی  دکتری عمومی پزشکی

 رشته 38 فلوشیپ  دکتری عمومی دارو سازی

  دستیار پژوهشگر رشته MPH 61کارشناسی ارشد و 
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گاه   آماردانشجويان شاغل هب تحصيل دانش
 

 دانشکده
 کارشناسی
 ناپیوسته

 کارشناسی
 پیوسته

کارشناسی 
 ارشد/

 MPHمجازی/

دکترای 
 عمومی

 دکترای
Ph.D/ 

دکتری 
تخصصی 
 پژوهشی

 

 فلوشیب فوق تخصص تخصصی

دستیار 
پژوهشگر 
 تخصصی

 مجموع

 3511 3 105 93 1104 189 1731 286 - - پزشکی

پرستاری 
 ومامايی

1 637 506 - 37 - - - - 1181 

 424 - - - - 82 - 302 - 40 بهداشت

 781 - - - - 108 - 236 437 - توانبخشی

 430 - - - - 174 - 193 63 - مديريت

 772 - - - - 25 - 104 485 158 پیراپزشکی

علوم 
 رفتاری

- - 90 - 52 - - - - 142 

 58 - - - - 35 - 23 - - طب سنتی

فناوريهای 
 نوين

- - 25 - 62 - - - - 87 

پرديس 
 بین الملل

 کاردانی
41 

32 60 612 46 - - - - 791 

مراکز 
 تحقیقاتی

- - - - 46 - - - - 46 

 8223 3 105 93 1104 856 2343 1825 1654 240 مجموع
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گاه   آماردانشجويان خارجی شاغل هب تحصيل دانش
 

 دانشکده

ی
دان

ار
ک

ی 
اس

شن
ار

ک
 

ته
وس

پی
 

کارشن
اسی 
 ارشد/

مجازی/
MPH 

دکترای عمومی/ 
 داروسازی

 دکترای
Ph.D/ 

دکتری تخصصی 
 پژوهشی

 

ی
ص

ص
خ

ت
ص 

ص
خ

ق ت
فو

 

ب
شی

لو
ف

 
دستیار 

پژوهشگر 
 تخصصی

 مجموع

 37     5 32    پزشکی

پرستاری 
 ومامايی

 4 1       5 

           بهداشت

 1       1   توانبخشی

 1          مديريت

         1  پیراپزشکی

           علوم رفتاری

           طب سنتی

فناوريهای 
 نوين

          

پرديس بین 
 الملل

دکتری  117 12 2 41
 عمومی

دکتری  62
 داروسازی

2     236 

مراکز 
 تحقیقاتی

          

 280     7 201 14 7 41 مجموع
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 کارگاه توانمند سازی دانشجويان تحصیالت تکمیلی
صیالت تکمیلی سالت مدیریت امور آموزش و تح سطح کیفی دانش و مهارت  با توجه به ر به منظور ارتقاء 

همکاری هماهنهی های انجام شده با گروه های آموزشی و با و  96دانشجویان تحصیالت تکمیلی ورودی سال 

شجویان را حول محورهای ذیل در  دوره  سهدر  اعضای مجرب هیئت علمی  برنامه جامع توانمندسازی این دان

نمود و برگزار  27/4/96لغایت  96 /24/4و  20/4/96لغایت 17/4/96، 13/4/96لغایت  10/4/96سووه بازه زمانی 

  نفر بودند.  371تعداد شرکت کنندگان در این دوره ها 

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

 پروپوزال نویسی 

 اخالق در پژوهش و نشر 

 رفرنس نویسی و مدیریت منابع Endnote  

 نحوه جستجوی منابع و مقاالت 

 تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار  Spss 

 :(بشرح زیر می باشد.Ph.D )  در مقطع دکتری تخصصی کارگاه های آموزشی مرتعط با مهارت های پایه 

 مرور نظامند و متاآنالیز 

 پروپوزال نویسی 

 مقاله نویسی و انتشار مقاله و نهارش علمی 

 اقدام پژوهی  ،تحلیل محتوا ،ویژگی های پژوهش کیفی، پرپوزال نویسی کیفی) روش تحقیق کیفی

 (تحلیل یافته های کیفی و نرم افزار ماکس ،گرانددتئوری،پدیدارشناسی 
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گاه علوم زپشکی اریان  اجرای طرح رتبه بندی دانشکده اهی دانش
شی برای  شکی ایران  دومینطرح رتعه بندی اموز شهاه علوم پز شکده های دان سطح دان شامل بار در  که 

مامایی/ پیراپزشکی/ طا سنتی/ دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان/ علوم پزشکی / پرستاری و دانشکده های 

شک شی/ فناوریهای نوین پز شکی  /یتوانعخ سانی پز شت/ مدیریت و اطالب ر لغایت  5/12/96از تاریخ  بودبهدا

شناسایی وضع موجود 16/12/96 سالا با   ) مورد اجرا قرار گرفت تا بدین منظور دانشکده ها بتوانند در رقابتی 

شناسایی نقاط قوت و ضعف ( و ضعیت محیطی )شامل فرصت ها و تهدید ها( خود را مورد ارزیابی قرار دهند 

  .و سعی در برطرف نمودن کاستی ها نمایند

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

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

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

  صیالت تکمیلی با شترک ارزیابان حیطه های راد، رخاد و تح سات م همکاری برگزاری جل

تدوین شوووده ارزیابی های جهت بازنهری فرم مرکز مطالعات و توسوووعه آموزشمدیریت 

 جلسه( 6دانشکده ها بر اساس بازخوردهای دریافتی ازدانشکده ها ) 

 شکده ها در خصوص  فرمهای برگزاری جلسه ها اندیشی و رفع ابهامات با نمایندگا ن دان

 جلسه(  2رتعه بندی دانشکده ها) 
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 کمیته مرکزی استاد مشاور:
کمیته استادمشاور  دانشهاه که در راستای هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان جهت رشد و شکوفائی 

هرچه بیشتر آنان با تعیین وظایف و ساختار اجرایی مشخص به منظور پیشهیری از افت تحصیلی، فراها نمودن 

فی و رفاهی دانشجویان در زمینه های ارتقاء علمی و رفع مشکالت آموزشی، پژوهشی فردی، اجتماعی ،عاط

( در کلیه ، پردیس بین المللمقاطع )کاردانی، کارشناسی پیوسته،کارشناسی ناپیوسته و دکترای عمومی پزشکی 

دو جلسه  96در طی سال  و ه استدانشکده ها تابعه دانشهاه تشکیل و از آغاز سال تحصیلی شروب بکار نمود

  برگزار گردید. لیکمیته مرکزی استاد مشاور و چهار جلسه داخ

صصی سالمت اداری کمیته   از حقوق شهروندی صیانت  و تخ
در راستای تحقق برنامه پنجا شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دانشهاه در سال جاری با عنوان صیانت از 

در  حقوق مردم و سالمت اداری کمیته مذکور با مسؤلیت اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

سال جاری تشکیل و با مد نظر قرار دادن موارد مذکور در ذیل که محورهای مورد نظر استانداری جهت ارزیابی 

 دانشهاه در خصوص این برنامه می باشند ، شروب به فعالیت می نماید .

   اجرای دستورالعمل پایش و سنجش سالمت و فساد اداری 

   اجرای برنامه های ارتقاء سالمت اداری 
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صصی سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم  مات کمیته تخ  اهم اقدا
 فعالیت برنامه مند و مستمر کمیته ارتقاء سالمت اداری 

 تشکیل جلسه صیانت اداری 

 شناسایی، احصا ء، و اولویت بندی نقاط آسیا پذیر و گلوگاههای فساد خیز 

 پذیر و گلوگاهها شناسایی شده تدوین راه حل اصالحی برای رفع و اصالح هر یک از نقاط آسیا 

   اجرایی کردن راه حلهای اصالحی در جهت رفع نقاط آسیا پذیر و گلوگاه های اجرایی 

  ارزیابی میزان اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده در جهت رفع گلوگاه ها و نقاط آسیا پذیر و

 تدوین گزارش مربوطه  

 صویا در کمیته /کارگروه ارتقای سالمت اداری تدوین برنامه عملیاتی ارتقاءسالمت اداری و ت 

 اجرای کامل و دقیق برنامه های مصوب کمیته 

 بازنهری و شفاف سازی مقررات جاری در جهت ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد 

   تدوین منشور رفتار حرفه ای مقامات، مدیران و کارکنان دستهاه در چهارچوب منشور اخالق حرفه ای 

 مومی و اطالب  رسانی به مراجعین در جهت کاهش فسادآموزش ع 

 انتخاب بازرس حوزه معاونت 

 اتخاذ تدابیر الزم برای دریافت گزارش های مردمی 

 کارکنان حوزه آموزشکارگاه توانمند سازی 
 از در معاونت آموزشی برگزار شد  96سالطول کارگاه توانمند سازی کارکنان حوزه آموزش دانشکده ها در 

 :کرد اشاره نکات این به توان می گرفت قرار وگفتهو بحث مورد که مها موضوعات

 پذیرش / دستیاری تخصصی و فوق /تحصیالت تکمیلی ارهاهمیت تعامل بین دانشکده ها و اد

 به یکسان سازی عملکردکلیه دانشکده ها تخصصی/ دانش آموختهان

 چالش ها و مشکالت آئین نامه های آموزشی 
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زی رشته اه: مجوز راه ان  دا
  راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری 

  راه اندازی دوره کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی 

 )راه اندازی دوره فلوشیپ روان تنی )سایکوسوماتیک 

 راه اندازی دوره فلوشیپ نورووسکوالر اینترونشن 

 راه اندازی دوره فلوشیپ استرابیسا 

 فلوشیپ جراحی دست حضرت فاطمه راه اندازی دوره 

 راه اندازی دوره فلوشیپ طا خواب 

 راه اندازی دوره فلوشیپ جراحی سرو گردن 

 راه اندازی دوره فلوشیپ روانپزشکی سالمندی 

 راه اندازی دوره فلوشیپ تصویر برداری غیر تهاجمی قلا 

 انشهاهاخذ مجوز ایجاد گروه مستقل قلا و عروق دانشکده پزشکی و تائید شورای د 

 

  :یلیمقاطع مختلف تحص  یرشته اه ی راه انداز یگیری ردخواست وپ 
 دوره دکتری تخصصی یراه انداز  یهیریدرخواست و پ Ph.D یبهداشت بارور 

  دوره دکتری تخصصی یراه انداز  یهیریدرخواست و پ Ph.D سالمت یپژوه یندهرشته آ 

 دوره دکتری تخصصی یراه انداز  یهیریدرخواست و پ Ph.D یپزشک یکژنت 

 دوره دکتری تخصصی یتقاضای راه انداز  یهیریدرخواست و پ Ph.D یرشته سالمند شناس 
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 دوره دکتری تخصصی یتقاضای راه انداز  یهیریدرخواست و پ Ph.D   رشته علوم و

 یپزشک یربرداریتصو  یفناور

 دوره دکتری تخصصی یتقاضای راه انداز  یهیریدرخواست و پ Ph.D یبهداشت عموم 

 دوره دکتری تخصصی یتقاضای راه انداز  یهیریدرخواست و پ Ph.D یسنت یدارو ساز 

 دوره دکتری تخصصی یتقاضای راه انداز  یهیریدرخواست و پ Ph.D یپزشک ینانو فناور 

  دوره دکتری تخصصی یتقاضای راه انداز  یهیریدرخواست و پ Ph.D رشته بهداشت حرفه ای 

 دوره کارشناسی ارشد سالمت و رسانه یراه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 یدوره کارشناسی ارشد سالمت سالمند یراه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 یطمح یدوره کارشناسی ارشد سا شناس یتقاضای راه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 دوره یتقاضای راه انداز  یهیریدرخواست و پ MBAیمارستانیب یریتمد  

 یپزشک یعرنتیکدوره کارشناسی ارشد سا یتقاضای راه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 در نظام سالمت یرعاملدوره کارشناسی پدافند غ یتقاضای راه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 یپزشک یبردار یرتصو یدوره کارشناسی ارشد علوم و فناور یتقاضای راه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 یارشد رفاه اجتماع یکارشناس یراه انداز یتقاضا  یهیریدرخواست و پ 

 راه اندازی کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای   یهیریدرخواست و پ 

 و ستون فقرات ینخاع یعاتضا یطا توانعخش یپدوره فلو ش یراه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 استروک یپدوره فلو ش یراه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 ینابارور  یپدوره فلو ش یراه انداز  یهیریدرخواست و پ 
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 یوتاکسیاستر یپدوره فلو ش یراه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 سرطان پستان یجراح یپدوره فلو ش یراه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 یپدوره فلو ش یراه انداز  یهیریدرخواست و پ pediatric dermatology 

 ینیبال یدمیولوژیاپ یپدوره فلو ش یراه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 یاری یتوبیلیپانکر یپفلو ش دوره یراه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 یناتولوژیپر یپدوره فلو ش یراه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 زنان یارولوژ یپدوره فلو ش یراه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 یاداعت یروانپزشک یپدوره فلو ش یراه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 یلوژ یوراد ینترونشنالا یپدوره فلو ش یراه انداز  یهیریدرخواست و پ 

 الملل و  ینب یسدرپرد یدندانپزشک یعموم یدکتر یدانشجو یرشمکاتعات مربوط به کسا مجوز پذ

 %50پرداز و یهشهر یدندانپزشک یدانشجو %50 یرشمحترم درخصوص پذ یروصول مجوز وز

 یحداقل استانداردها ینوزارت متعوب درخصوص تام یمعاونت محترم آموزش یید، منوط به تا یرایرانیغ

 یازمورد ن یوامکانات آموزش یزیکیف یفضا  ی،انسان یویرن ینتام

 وزارت از دانشکده فوق ووصول  یدو بازد یسپرد یدانشکده داروساز  یمکاتعات مربوط به راه انداز

 گزارش مربوطه

 یل)تعد یاررشهرستان شهرسالمت د یمجتمع عال یسدرخصوص کسا مجوز جهت تاس یهیریپ 

 سالمت( یبه مجتمع عال یارشهر یمرکزآموزش بهورز
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 :یلیتکم  یالتمقاطع تحص  یآموزش  یربانمه اه یگیری پ  
 یپزشک یستز یکارشد انفورمات یدوره کارشناس یشنهادیپ یبرنامه آموزش یادرخواست تصو 

 اورژانس اطفال یژهو یمراقعت ها یارشد پرستار یدوره کارشناس یشنهادیپ یبرنامه آموزش یهیریپ 

 یشهاهآزما یریتارشد مد یدوره کارشناس یشنهادیپ یبرنامه آموزش یهیریپ 

 کودکان یژهو یاورژانس و مراقعتها یارشد پرستار یدوره کارشناس یشنهادیپ یبرنامه آموزش یهیریپ 

 یدوره دکتر یشنهادیپ یبرنامه آموزش یادرخواست تصو Ph.D بهداشت روان 

 یدوره دکتر یشنهادیپ یبرنامه آموزش یاست تصودرخوا Ph.D یپزشک یستز یکانفورمات 

 یدوره دکتر یشنهادیپ یبرنامه آموزش یهیریپ Ph.Dسالمت ینهار یندهآ 

 : 1396رد سال  مختلفثبت انم اينترنتی از پذریفته شدگان مقاطع 
 نفر 410         ارشد  کارشناسی 

 ( دکتری تخصصیPh.D )       134 نفر 

  نفر 38 کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی و آموزش جامعه نهر در نظام سالمت 

 MPH                                       40 نفر 

 نفر پردیس بین الملل 44نفر )روزانه( و  220            دکتری عمومی رشته پزشکی 

 نفر 18        دکترای داروسازی پردیس بین الملل  

 نفر پردیس 66نفر )روزانه( و  411     پیوسته کارشناسی 

  نفر  102        کارشناسی ناپیوسته 

  نفر 306        دستیار تخصصی 

 نفر 35        دستیار فوق تخصص 
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 نفر 61                            دستیار فلوشیپ 

  نفر 23          بیمارستان حضرت فاطمه )س( رباط کریا کارشناسی پرستاری جهت 

 

 

  یشنهادیپ   یتاعالم ظرف 
  ارشد،  یکارشناس مقاطع کارشناسی،دکتری عمومی،جهتMPH یتخصص ی،دکتر (Ph.D ، )

   97-98 یلیجهت سال تحص یپتخصص، فوق تخصص و فلوش

 یردستوروز یدرراستا یمارستانهادرب یپرستار یکارشناس ینفر دانشجو  780 یرشمکاتعات جهت پذ 

 محترم    

 

 انتقالمهمانی و 
  از طریق سامانه  و  یعموم یو دکتر یکارشناس یاندرخواست مهمانی و انتقال دانشجو 278دریافت

 96یوروانتقال  درشهر یبررسی و رسیدگی به درخواست ایشان و تهیه گزارش جهت کمیسیون مهمان

 از طریق سامانه  و  یعموم یو دکتر یکارشناس یاندرخواست مهمانی و انتقال دانشجو   211 دریافت

 96ماه یوانتقال  درد یبررسی و رسیدگی به درخواست ایشان و تهیه گزارش جهت کمیسیون مهمان
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  تشکیل جلسه کمیسیون مهمانی و انتقال دانشجویان کارشناسی ودکتری عمومی در دو نوبت

دانشهاهها  و اعالم نتیجه به متقاضیان از طریق سامانه و تهیه نامه جهت  96در شهریور و دی 

 و مراجع در خواست کننده

  96نفر انتقالی دانشجویان کارشناسی و دکتری عمومی در شهریور 30نفر مهمانی و114موافقت با 

  96نفرمهمانی ویک نفر انتقالی دانشجویان کارشناسی و دکتری عمومی در دی ماه  84موافقت با 

  حصیل درخارج از کشور دررشته های پزشکی نفر از دانشجویان شاغل به ت 9موافقت  با انتقال تعداد

 وداروسازی در پردیس 

  نفر دانشجوی مقاطع تحصیالت تکمیلی از سایر دانشهاهها به این دانشهاه  25انجام امور مربوط به انتقال 

  نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی از این دانشهاه به سایر دانشهاهها 5انجام امور مربوط به انتقال 

 نفر دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی 20انی موافقت با مهم 

   موردطی دوجلسه )آبان وآذر(   5درخواست انتقال دستیاران تخصصی موافقت با   45دریافت 

     

 کمیته منطقه ای و نظارت رب حسن اجرای مقررات آموزشی 
 9( و Ph.Dمورد وضعیت تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و  دکتری تخصصی ) 18طرح  

 (96مورد کارشناسی و دکتری عمومی در کمیته منطقه ای)تیر و دی ماه 
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 کمیسیون ربرسی موارد خاص 
( و Ph.Dمورد وضعیت تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و  دکتری تخصصی ) 58طرح   

 مورد کارشناسی و دکتری عمومی در کمیسیون بررسی موارد خاص 12

 

 شورای آموزشی
مورد وضعیت تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی   120شورای آموزشی و طرح  15برگزاری 

 در شورای آموزشی

 

صص  ی دکتر ربگزاری مرحله دوم آزمون     PhD یتخ
در رشته های روانشناسی بالینی،  PhDبرگزاری مرحله دوم )مصاحعه( داوطلعان آزمون دکتری تخصصی 

مطالعات اعتیاد، سیاستهذاری سالمت، اقتصاد سالمت، انفورماتیک پزشکی، علوم سلولی کاربردی، علوم 

  96اعصاب و پزشکی مولکولی در سال 

 :یالنرپونده افرغ التحص   یربرس 
 پرونده 359یلی               تکم یالتتحص

 پرونده 742پذیرش و ثعت نام                

 پرونده303تخصصی و فوق تخصصی       
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 قرارداداه و تفاهم انمه اه
 یسدرپرد یپزشک یحرفه ا یجهت انجام دوره مشترک دکتر یقرارداد با دانشهاه قعرس شمال 

 با دانشکده ها یدرمان یتفاها نامه مراکز اموزش یهو ته یسامانده 

 یدانشهاهها درواحدها یراز سا یاندانشجو یوکارورز یانجام کاراموز ینظارت برقراردادها 

 تابعه

 مکاتعات انعقاد قرارداد با دانشهاه صنعتی شریف 

 مکاتعات انعقاد قرارداد با دانشهاه علوم پزشکی مازندران 

 مکاتعات انعقاد قرارداد با دانشهاه علوم پزشکی ساوه 

 

 

 96اصالح فراینداه ردسال 
مدیریت مرکز همکاری با   12/96/ 8و  11/9/96های در تاریخ برگزاری جلسه آموزشی

عالوه  ها برگزار گردید وو کارشناسان دانشکدهبرای کارکنان ستاد دانشهاه  مطالعات و توسعه آموزش

 دانشکده فرایندهای زیر در ستاد دانشهاه مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت.بر اصالح فرآیندهای جاری 

 

 

 96سال فرایند قبلی فرایند فرایندنام  دیفر
 بصورت الکترونیکی درسیستم ثبت نام  بصورت دستی وتهیه نامه درسیستم چارگون ثبت نام از دانشجوی غیرایرانی 1
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ثبت نام از پذیرفته شده فرزند  2
هئیت علمی، شاهد و بورسیه 

 اتباع 

 بصورت الکترونیکی درسیستم ثبت نام بصورت دستی وتهیه نامه درسیستم چارگون

 درخواست مجوز توسط آموزش دانشکده ودانشگاه 10مراجعه پذیرفته شده به پلیس + صدور مجوز معافیت تحصیلی  3
ثبت نام درسامانه نظام وظیفه وتایید توسط  تهیه معرفی نامه به سازمان نظام وظیفه  معرفی خروج ازکشور مشمول 4

 کارشناس نظام وظیفه دانشگاه 
نظارت برعقد قرارداد جهت  5

کاراموزی درعرصه دانشجویان 
 سایر دانشگاهها 

عقد قرارداد با نظارت معاونت محترم  آموزشی  بدون نظارت 
 دانشگاه انجام می گردد.

ثبت نام درسامانه دانشگاه مقصد توسط  پذیرش ومعرفی مهمان وانتقال 6
 دانشجو 

برنامه ثبت نام درسامانه وزارت واقدام براساس 
 وزارت

پذیرش دانشجوی انتقالی خارج  7
 از کشور 

 فرایند پذیرش در  پردیس ودانشکده مشخص شد پردیس مستقیما اقدام می نمود 

اعالم نتیجه گزینش دانشجو  8
 درمقاطع تحصیالت تکمیلی

وارسال  Wordبصورت دستی وتهیه نامه در
 به دانشکده

 تصویریبررسی سوابق دانشجو و ذخیره دربایگانی 

بورس شش ماهه خارج ازکشور  9

 Ph.Dدانشجویان 

 معرفی به واحد حقوقی واخذ وثیقه ملکی بدون وثیقه ملکی

درخواست سنوات اضافی جهت  10
 دانشجویان مشمول نظام وظیفه

 درفرایندها اضافه گردیده است ----

 سند تعهد درسامانه ثبت نام وبررسیاسکن  اخذ سندتعهد محضری بصورت دستی  Ph.Dثبت نام پذیرفته شدگان  11
 وتایید سند توسط واحد حقوقی 

  ----  2ایجادفرایند مجوز نوع  12
 ینامهدانشنامه از گواه یداسازج 13

 یتخصص
  

 ینامهدانشنامه از گواه یجداساز 14
 یفوق تخصص

  

   mph مدرک یافتدر یندفرا یجادا 15

   یزنمراترجهت  یصدور المثن 16
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مات ساری  اقدا
  نفر  دانشجوی دوره دکتری تخصصی 10معرفی (Ph.D )جهت گذراندن فرصت مطالعاتی 

   جلسه دفاب از پایان نامه دانشجویان دوره دکتری تخصصی 78مکاتعات مربوط به 

  جلسه آزمون جامع 53مکاتعات مربوط به معرفی نماینده 

 بخشنامه جهت کلیه دانشکده های تابعه 10صدور 

  تهیه ، تنظیا و درج اطالعیه های ثعت نام اینترنتی مقاطع مختلف تحصیلی جهت درج در سایت

 معاونت آموزشی دانشهاه 

  96مکاتعات مربوط به دودوره  آزمون الکترونیکی پیش کارورزی دراردیعهشت وآبان  

  دانشجویان شاهد وایثارگر  96مکاتعات مربوط به برگزاری کالسهای ترم تابستانی 

 کاتعات مربوط به برگزاری  کالسهای آمادگی آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریورواسفند  م

96 

  مکاتعات مربوط به برگزاری چهار دوره آزمون صالحیت بالینی بعنوان مجری 

  مکاتعات مربوط به بازنهری سرفصل رشته پزشکی و وصول برنامه وسرفصل جدید رشته پزشکی

اجرای مصوبات شورایعالی برنامه ریزی درخصوص اجرای برنامه درسی ملی  وپیهیری درخصوص

 پزشکی عمومی

  48واحدهای تابعه دانشهاه به دانشهاه علوم پزشکی العرز  و  115نفرازکارکنان اورژانس  48معرفی تعداد 

 نفر به دانشکده علوم پزشکی ساوه جهت ادامه تحصیل 

  کارشناسی ناپیوسته رشته های علوم آزمایشهاهی ، اتاق عمل مکاتعات مربوط به عدم پذیرش دانشجوی

 ، هوشعری ورادیولوژی 

 مورد 1225    صدور دانشنامه تحصیلی جهت کلیه مقاطع تحصیلی 

 

 

 مورد 915   صدور مجوز  تحویل مدرک تحصیلی جهت کلیه مقاطع تحصیلی 
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 900    صدور مجوز تحویل مدرک از طریق پرتال وزارت بهداشت 

 مورد

 مورد 1539     عالم فراغت ازتحصیل جهت کلیه مقاطع تحصیلیا 

 مورد 1500  اعالم فراغت ازتحصیل جهت کلیه مقاطع تحصیلی از طریق پرتال وزارت 

 مورد 535       صدور گواهی موقت تحصیلی 

  مورد 1756  استخدام و...(  -هیات علمی  -مقاطع باالتر -)نظام پزشکیصدورتائیدیه تحصیلی 

  مورد 1423    گواهی ریزنمرات جهت کلیه مقاطع تحصیلیصدور 

  مورد 107   (12انجام امور دانش آموختهان خارج از کشور ) فرم شماره 

 مورد 2172  فارغ التحصیالنی که در سامانه مجازی دانش آموختهان ثعت نام نموده اند 

 مورد 2064  تائید فارغ التحصیالن ثعت نام شده در سامانه مجازی دانش آموختهان 

  )مورد 80ارشد ، پی اچ دی،  تخصصی وفوق تخصصی   جهت مقاطعصدور برگه اتمام معافیت تحصیلی)نظام وظیفه 

 مورد 1192     تهیه مینوت دانشنامه فارغ التحصیالن سال جاری 

 مورد 000/10        پاسخهویی تلفن سیار 

 ب رجوب های سامانه دانش آموختهان در پاسخهویی تلفنی و حضوری ) در صورت مراجعه حضوری(به اربا

 خصوص مشکالت فنی در سامانه فوق الذکر

  پاسخهویی تلفنی و حضوری به اعضاء محترم هیات علمی در جهت مشکالت موجود در سامانه سعاد 

  پاسخهویی تلفنی به کارشناسان ستادی و دانشکده ها در خصوص سامانه مدیریت اسناد و بایهانی تصویری 

  افزودن اطالعات  اعضاء هیات علمی جدید  در سامانه سعاد بر اساس فرم های دریافتی و اختصاص نام

 کاربری و کلمه ععور 

  ایجاد دانشجویان جدید الورود جا مانده از ثعت نام اینترنتی با توجه به فرم های تایید شده توسط ادارات 

  تغییر  137پس از تایید کارشناسان اداره دانش آموختهان  تغییرات و افزودن مقاطع در سامانه دانش آموختهان

 و اصالح 
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  تغییر و   7006تغییرات و اصالح دیتای بایهانی تصویری بر اساس مکاتعات صورت گرفته

 اصالح 

   سند    1627تغییرات ، اصالح  ،حذف و افزودن تصاویر بایهانی تصویری بر اساس مکاتعات صورت گرفته 

  سند   759بایهانی تصویری بر اساس مکاتعات صورت گرفته  افزودن تصاویر 

  ارسال دیتا و تصاویر از سامانه دانش آموختهان به سامانه بایهانی تصویری 

  دریافتBack Up  سامانه های دانش آموختهان و بایهانی تصویری از سرور و ذخیر در دی وی دی و آرشیو

 آنها

  استخراج فایل اکسل دیتای بایهانی تصویری در ابتدای هر روز قعل از اعمال تغییرات در دیتا ها جهت مقایسه

 و استفاده در هنهام نیاز 

  پیهیری قرار دادهای پشتیعانی نرم افزار های موجود در حوزه معاونت آموزشی 

  قرار داد های خرید و پشتیعانی نرم افزار انجام کلیه مکاتعات مربوط به اخذ مجوز های الزم در خصوص انعقاد

 ها 

  1396انجام کلیه مکاتعات مربوط به تایید پرداختهای قرار دادهای سال 

  پیراپزشکی به  –بهداشت  -مدیریت–انجام پروژه اسکن پرونده  دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشکده های

 –پزشکی ) معاونت تحصیالت تکمیلی  – علوم رفتاری و سالمت روان–غیر از رشته علوم آزمایشهاهی 

معاونت تخصصی و فوق تخصص( و افزودن تصاویر اسکن شده به سامانه بایهانی تصویری –دکتری عمومی 

و استخراج گزارش پروند ه های فاقد دیتا در سماء و بایهانی تصویری و انجام امور مربوط اخد تایید و 

 پرداخت ها طعق قرار داد 
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 توضیحات اسناد کل تعداد پرونده کل تعداد دانشکده نام ردیف

  37678 629 مدیریت دانشکده 1

  287933 7731 بهداشت دانشکده 2

  168078 4848 پیراپزشکی دانشکده 3

  41461 535 روان سالمت و رفتاری علوم دانشکده 4

 دانشکده پزشکی 5
 

  39099 479 تکمیلی تحصیالت
  806598 8822 عمومی دکترای
 تخصصی دستیاری

 تخصصی فوق و 
4501 422،756  

  1803603 27545 جمع کل

 

  پیهیری مشکالت مربوط به پنل اس ام اس معاونت آموزشی 

  پیهیری مشکالت  مربوط به ایمیل آکادمیک مربوط به سامانه ها 

  آن  به مربوط امور انجام و 2شرکت در جلسات مربوط به راه اندازی سامانه عملکرد آکادمیک دانشهاه سعاد 

 آن به مربوط امور انجام شرکت  در جلسات مربوط به راه اندازی سامانه حق التدریس و 

  برنامه  4                                     96انجام امور مربوط به برنامه عملیاتی سال 

                                  دانشکده  9بازدید ار دانشکده ها جهت طرح راد و رخاد 

  و تقسیا کار و ارجاب مکاتعات مربوط  18/05/1396مسولیت واحد فناوری اطالعات معاونت آموزشی تا مورخ

 به همکاران واحد و پیهیری فرایند های مربوط به واحد

  عضویت در کمیتهICT  شرکت در جلسات کمیته و انعکاس مشهالت موجود در معاونت ها به  دانشهاه و

 کمیته

 ادمین سامانه دانش آموختهان و انجام امور مربوط به سامانه فوق 

 سامانه فوق فنی مسایل و ارتقاء ادمین سامانه مدیریت اسناد و بایهانی تصویری و انجام امور مربوط به 

 فنی سامانه فوق  مسایل و ارتقاء به ادمین سامانه سعاد و انجام امور مربوط 

 ادمین سامانه عملکرد آکادمیک دانشهاه سعاد و انجام امور مربوط به ارتقاء و مسایل فنی سامانه فوق 
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  انجام امور مربوط به افزودن دیتا ها و تصاویر دانشجویان جدید الورود از سامانه ثعت نام

 ال اینترنتی به سامانه مدیرت اسنادو آرشیو دیجیت

 ادمین داشعورد مدیرتی بخش اعضاء هیات علمی و انجام امور مربوط به آن 

 استخراج آمار های مورد نیاز واحد ها از سامانه ها 

 رفع مشکالت موجود بر روی سیستا های کارشناسان آموزش 

 هاه پیهیری مشکالت مربوط به سرورهای معاونت آموزشی از طریق کارشناسان واحد فن آوری اطالعات دانش

 در  جهت رفع مشکالت و ارتقاء سرور ها
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 سرکارخانم دکتر نجومی                                                     

 
  

گردد. این می مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بخشی از معاونت آموزشی دانشهاه محسوب    

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

 تفکر مرکز و اجرایی بازوی عنوانبه و دهدراهعردی معاونت آموزشی دانشهاه انجام می یو در چارچوب برنامه

 زمانها  دفتر این ترتیا،بدین. کندمی وظیفه انجام نیز دانشهاه آموزشی هایبرنامه زمینه در تصمیمات اخذ برای

 هایبرنامه و تصمیمات از پشتیعانی جهت در و باشدمی آموزشی خدمات مرکز یک و علمی آکادمیک مرکز یک

 .کندمی ایفا را مهمی بسیار نقش دانشهاه آموزشی
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 واحداهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

و بالندگی اعضای   انتشارات، رشد ریزی آموزش، پژوهش در آموزش، رسانه وارزشیابی، برنامهواحدهای   

و آموزش پاسخهو است.  های آموزشیرهعری آموزشی، واحد هماهنهی دفاتر توسعه، جشنواره ت علمی،أهی

شکی ایران با این ها و مراکز تحقیقاتی دانشهاه علوم پزها، بیمارستانهمچنین دفاتر توسعه آموزش دانشکده

های پزشکی، پرستاری و مامایی، علوم توانعخشی، پیراپزشکی، دانشکده مدیریت همکاری دارند. این دفاتر در

مدیریت  و روان و علوم رفتاری، فن آوری نوین پزشکی، پزشکی پردیس بین الملل، سالمت ایرانیبهداشت، طا 

وه آموزش پزشکی که در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا رسانی مستقر هستند. شایان ذکر است که گرو اطالب

فعالیت  پردازد نیز در ارتعاط نزدیک با این مدیریتبه تربیت نیروی متخصص در حوزه آموزش علوم پزشکی می

  می نماید.
     

 واحداهی مرکز عبارتند از: 
 ارزشیابی

 های آموزشی دکتر وثوق و دکتر مطهریجشنواره

 پژوهش در آموزش

 رهعری آموزشی

 ریزی آموزشیبرنامه

 آموزش پاسخهو

 توانمندسازی اعضای هیأت علمی )رشد و بالندگی( 

 هماهنهی دفاتر توسعه

 آموزش مجازی

 رسانه و انتشارات

ها و مراکز تحقیقاتی دانشهاه علوم پزشکی ایران با این ها، بیمارستانهمچنین دفاتر توسعه آموزش دانشکده

 دارند.مدیریت همکاری 
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، فن ایرانیبهداشت، طا های پزشکی، پرستاری و مامایی، علوم توانعخشی، پیراپزشکی، دانشکده این دفاتر در 

رسانی مستقر مدیریت و اطالب و روان و علوم رفتاریآوری نوین پزشکی، پزشکی پردیس بین الملل، سالمت 

ع کارشناسی ارشد و دکترا به تربیت نیروی هستند. شایان ذکر است که گروه آموزش پزشکی که در دو مقط

 می نماید.فعالیت  پردازد نیز در ارتعاط نزدیک با این مدیریتمتخصص در حوزه آموزش علوم پزشکی می

 

 واحد ارزشیابی
 :ارزشیابی کارگاههای آموزشی مرکز مطالعات

 96کارگاه برگزار شده در مرکز مطالعات در شش ماهه اول  25ارزشیابی تعداد  -

 96کارگاه برگزار شده در مرکز مطالعات در شش ماهه دوم  27 ارزشیابی تعداد -

 ارزشیابی و آیتم آانلیز سواالت چهار گزینه ای: 
گزارش گیری از اجرای آیتا آنالیز امتحانات توسط دانشکده ها و ارسال نتایج بازخورد به اساتید و نظارت  -

 برحسن اجرای آن 

 پیهیری و مکاتعات در خصوص پرداخت وجوه قرارداد شرکت یهانه  - 

 :ارزشیابی عملکرد دستیاران بالینی با ساماهن ی الگ بوک الکترونیکی متمرکز
 مکاتعات با دانشکده پزشکی و مدیریت فناوری اطالعات در خصوص راه اندازی سرور الگ بوک الکترونیکی -

  96ر سال رشته د 8الکترونیکی شدن الگ بوک  -
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  اعالم آمادگی گروههای جراحی مغز و اعصاب، طا فیزیکی و توانعخشی، پوست و چشا، در

 جهت الگ بوک الکترونیکی 

  پیهیری بازنهری و تدوین قرارداد جدید الگ بوک الکترونیکی توسط شرکت انیکو و معاونت تخصصی و

 فوق تخصصی دانشکده پزشکی

 

 سیستم مادارزشیابی نحوه تدریس اساتید با 
پیهیری رفع مشکالت و اصالح گزارش گیری سیستا ماد  و برگزاری جلسات با مهندس شجاعی و مهندس  -

 جمالی 

 بازدید از دانشکده پزشکی و بررسی مشکالت اجرایی سیستا ماد در اجرای ارزشیابی دانشجو از استاد  -

 ایرانی ... پیهیری اصالح فرمهای ارزشیابی دانشکده های توانعخشی و. طا -

 بازنهری فرم های ارزشیابی دانشکده ها و جایهزاری در سیستا سما -

پیهیری راه اندازی ارزشیابی سایر آیتا های سیستا ارزشیابی ماد )خود ارزشیابی، ارزشیابی مدیر گروه از  -

 استاد و ارزشیابی همکار از استاد

 بازنهری فرایند ارزشیابی ماد  -

 برگزاری جلسه رفع نواقص و تکمیل ارزشیابی ماد در دانشکده پزشکی  -
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 :با سیستم سعاد عملکرد اعضای هیئت علمی  ارزشیابی
 جمع آوری و ارسال نظرات دانشکده ها در خصوص سیستا سعاد به مسئولین مربوطه -

 ارسال نقطه نظرات اساتید به معاونت آموزشی -

زی مرکز آزمون:  راه اندا
 تدوین آیین نامه مرکز آزمون 

  ارائه اهداف مرکز آزمون در جلسه شورای مدیران و شورای معاونت آموزشی جهت تصویا 

  با مدیران دفاتر توسعه در جهت تدوین شیوه نامه مرکز آزمون  16/12/96تشکیل جلسه توجیهی مورخ 

  بازنهری فرایند های ارزشیابی مرکز آزمون 

 اههمایش
 مکاتعات جهت برگزاری همایش آموزش پزشکی وزارت بهداشت پیهیری و انجام 

 جشنواره اهی آموزشی
  جشنواره آموزشی شهید مطهری 

  فراخوان دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری جهت ارسال فعالیتهای نوآورانه اعضای هیئت علمی بر

  مطهری جشنواره داوری جهت ارزشیابی فرم طراحی و گانه تدویناساس حیطه های  شش
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 ها دانشکده به ارزشیابی نحوه و نهارش راهنمای ارسال 

 مطهری جشنواره های فرایند آوری جمع  

 مطهری جشنواره های فرایند اولیه داوری فرایند انجام و داوران انتخاب  

 مطهری جشنواره نهایی داوری  

 :جشنواره آموزشی وثوق 
  نفر از اساتید برتر در عرصه آموزش  27برگزاری جشنواره وثوق و تشویق و تقدیر از 

 اهاهم فعالیت: 
 تابعه های دانشکده به آموزش عرصه اساتید در برترین انتخاب و معرفی جهت فراخوان ارسال 

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

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

 آموزش پاسخگوواحد 
تکمیل نهایی تدوین پروپوزال تعیین شاخصها و ارزیابی وضعیت موجود پاسخهویی آموزشی دانشهاه  -

  (CIPP)علوم پزشکی ایران بر اساس الهوی نظری

پاسخهویی آموزشی دانشهاه علوم پزشکی  تعیین شاخصها و ارزیابی وضعیت موجود"ثعت پروپوزال  -

در سامانه پژوهشیار به عنوان طرح پژوهشی سیستمهای   "(CIPP)ایران بر اساس الهوی نظری

 ( HSRبهداشتی) 

  23/2/96تایید پروپوزال در کمیته تحقیقات آموزش پزشکی مورخ  -
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دانشهاه  تعیین شاخصها و ارزیابی وضعیت موجود پاسخهویی آموزشی"ثعت پروپوزال  -

در سامانه مرکز ملی تحقیقات راهعردی آموزش  "(CIPP)علوم پزشکی ایران بر اساس الهوی نظری

 پزشکی وزارت بهداشت 

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

ی جهت تدوین نهایی نظر سنجی از اساتید پاسخهو در خصوص شاخصها و استاندارد های پاسخهوی -

 ابزار ارزیابی وضعیت موجود پاسخهویی در آموزش پزشکی

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

 پاسخهو آموزش کارگاه نیاول یاجرا و یمحتوا نیتدو یبرا یهماهنهادامه  تشکیل جلسه در خصوص -

 23/3/96مورخ 

مکاتعه با داننشکده های تابعه در خصوص معرفی نمایندگان و اعضای کمیته آموزش پاسخهو جهت  -

 شرکت در کارگاه 

 18/4/96برگزاری گارگاه آموزش پاسخهو مورخ  -

ابالغ به نمایندگان آموزش پاسخهو معنی بر بازنهری و مستندسازی فعالیتهای پاسخهویی حداقل در  -

 هیک گروه آموزشی دانشکده تابع

ارائه پیشنهادات جهت بازنهری محورها و شاخصها ی بسته آموزش پاسخهو و عدالت محور در پاسخ  -

 به نظر خواهی وزارت متعوب 

مکاتعه با دانشکده های تابعه در خصوص ارائه گزارش پیشرفت اقدامات در خصوص بازنهری و  -

 ابعهمستندسازی فعالیتهای پاسخهویی حداقل در یک گروه آموزشی دانشکده ت

 تدوین چک لیست ارزیابی طرح دوره های کارآموزی و کارورزی دانشکده ها -

 بررسی گزارش بازنهری طرح دوره دانشکده بهداشت و اخذ نظرات داوری و ارائه بازخورد -

 بررسی گزارش بازنهری طرح دوره دانشکده توانعخشی و اخذ نظرات داوری و ارائه بازخورد  -
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 مه طرح پژوهشیبررسی و اصالح مجدد پرسشنا -

 10/10/96انجام مکاتعات و جلسات هماهنهی اجرای کارگاه مورخ  -

 10/10/96برگزاری کارگاه مورخ  -

مکاتعه با گروههای آموزشی جهت تدوین و بازنهری طرح دوره و معرفی نماینده جهت  آموزش و.  -

 پیهیری 

 زشینیازسنجی امکانات و تجهیزات آموزشی در عرصه  آموزشی از گروههای آمو -

 بررسی طرح دوره چشا پزشکی و ارائه بازخورد به نماینده گروه چشا  -

 بررسی طرح دوره انهل شناسی و ارائه بازخورد به نماینده گروه گروه  -

 جمع آوری نظرات و بازنهری پرسشنامه طرح پژوهشی پاسخهو -

 پیهیری تصویا طرح پژوهشی و پاسخ به سواالت داوری سامانه پژوهشی وزارت بهداشت -

 واحد دانش ژپوهی
با توجه به تغییر شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی طعق آئین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات 

 انجام شده است:1396علمی دانشهاهها، اقدامات زیر در نیمه دوم سال 

 صدور و شکیپز علوم آموزش پژوهی دانش و دانشورانه های فعالیت ارزیابی دانشهاهی کمیته تشکیل 

 کمیته اعضاء ابالغ

 هماهنهی برگزاری جلسات کمیته دانش پژوهی دانشهاهی 

 سامانه با دانش پژوهی و کار آموزشی کارگاه برگزاری   meded علمی دانشکده  هیات اعضای  برای

 مدیریت

 پژوهی دانش سامانه در دانشهاه مشاور 14 و داور 16 ها، دانشکده کلیه تعریف و ثعت 
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 دانشهاه سایت طریق از پژوهی دانش سامانه مورد در علمی هیات اعضای به رسانی اطالب 

 آموزشی معاونت و

 علمی هیات عضو 26 هویت احراز و تائید 

 مشاوره و آموزش موردی اعضای هیات علمی در مورد سامانه دانش پژوهی 

مات  ساری اقدا
محتوای توانمندسازی مسئوالن، هیئت طراحی کارگاه ها و "با توجه به برون سپاری اجرای پروژه 

علمی و ارزیابان ارزشیابی و اعتبار بخشی برنامه و استانداردهای جدید دوره آموزشی دکتری پزشکی 

به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشهاه علوم پزشکی ایران توسط دبیرخانه شورای پزشکی عمومی  "عمومی

 ه است:انجام شد 1396ماهه آخر  3اقدامات زیر در 

  برگزاری جلسات باEDO  ( 5و گروه پزشکی عمومی دانشکده پزشکی )جلسه 

 تدوین پروپوزال توانمندسازی مسئولین برنامه اعتعاربخشی برنامه پزشکی عمومی 

 ( 3شرکت در جلسات برون سپاری اعتعاربخشی برنامه پزشکی عمومی دبیرخانه شورای پزشکی عمومی 

 97اولیه برگزاری کارگاهها در اردیعهشت و مرداد ماه جلسه( انجام هماهنهی های 

مات مشترک  اقدا
 همکاری در تدوین برنامه استراتژیک معاونت آموزشی 

  تدوین برنامه عملیاتی اختصاصی و پیهیری اقدامات 

 شرکت در جلسات مرکز مطالعات و معاونت آموزشی 

 

 

 



  
  

شتی ردمانی اریان معاونت آموزشی گاه علوم زپشکی خدمات بهدا  34 | دانش
 

 

گاهواحد    دستاورداهی تحول و نوآوری رد آموزش دانش
 مقدمه 

سته های تحول  سالمت ، ب شکی به دنعال طرح تحول نظام  شت و درمان و آموزش علوم پز وزارت بهدا

تامین نیازهای ملی و حضور در عرصه های  "و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را  جهت تحقق  هدف 

با رویکرد تحول و نو هانی  قه ای و ج ماه  "ریآومنط مه تدوین نمود. این 1394از فروردین  نا  در بر

 سالمت نظام عالی آموزش جامع برنامه در مندرج و راهعردهای سیاستها تحقق برای برنامه ریزی راستای

ست شده تدوین شهاه های ی علوم  .ا شور، دان سطح ک سته ها  ی تحول در  ستای عملیاتی نمودن ب در را

شکی با توجه به ظرفیت های بومی در  شدند. 10پز سیا بندی  شی تق برنامه تحول و نوآوری در  منطقه آمای

سته پایش و  11آموزش در قالا  سته تحول و یک ب سته برای 46ب سازی طراحی، محور ذیل هر ب  و پیاده 

 پزشکی تدوین گردید. علوم آموزش درحوزه تحول برنامه رصد

گاه علوم زپشکی اریان  روند اجرای بسته اهی تحول و نوآوری رد دانش
راسووتای اجرایی سووازی بسووته های تحول و نوآوری در آموزش علوم  دانشووهاه علوم پزشووکی ایران در

دبیرخانه تحول را در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشهاه راه اندازی نموده است  1394پزشکی از سال 

سته های دوازده  شجویان در هر یک از ب سان و دان شنا ضای هیات علمی و کار شارکت اع و با همکاری و م

 یی برای اجرا و پایش بسته ها تشکیل داد.گانه، کارگروه ها

 

 

 



  
  

شتی ردمانی اریان معاونت آموزشی گاه علوم زپشکی خدمات بهدا  35 | دانش
 

 :است زری شرح  هب زپشکی علوم آموزش تحول ربانمه گاهن 11 اهی بسته عناوین
 پزشکی آموزش در علمی مرجعیت و آینده نهاری .1

 سوم نسل دانشهاههای سوی به حرکت .2

 عدالت محور و پاسخهو آموزش بسته .3

 سالمت عالی آموزش برنامه های مأموریت گرای و هدفمند راهعردی، توسعه .4

 دانشهاه ها توانمندی ارتقای و تمرکززدایی مأموریتهرایی، سرزمینی، آمایش  .5

 حرفه ای اخالق اعتالی .6

 پزشکی علوم آموزش بین المللی سازی .7

 پزشکی علوم در مجازی آموزش توسعه .8

 پزشکی علوم آزمونهای و ارزیابی نظام ارتقای .9

 آموزشی بیمارستانهای و مؤسسات بخشی اعتعار .10

 پزشکی علوم آموزش زیرساختهای ارتقای و توسعه .11

 

 1396اهم فعالیت اهی دبیرخاهن تحول و نوآوری رد آموزش علوم زپشکی رد سال 
 و اهتمام  از زیر اقدامات انجام با ها کارگروه از یک هر فعالیت همراستایی منظور به تحول دبیرخانه                          

  کند. می حاصل اطمینان آموزش تحول سند اهداف به رسیدن مسیر بر ها آن حرکت
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 هب شرح ذیل می باشد: 1396اهم فعالیت اهی این دبیرخاهن رد سال 
 اهداف به نیل برای اندیشی ها منظور به ها کارگروه دبیران با ماهانه جلسات برگزاری  

 حسا ها کارگروه وضعیت بررسی منظور به ها کارگروه از یک هر با اختصاصی جلسات برگزاری 

  مورد

  جلسه مشترک با کلیه دبیران و اعضا و کارشناسان بسته های تحول  5برگزاری 

  سایی و رفع چالش ها شنا ضای کارگروه پایش با کارگروه ها جهت تعادل نظر و  ست اع ش برگزاری ن

 مورد نشست مشترک کارگروهپایش با سایر گروه ها داشته است(7)

 ثعت مستندات مربوط به بسته های تحول در سامانه آتنا 

 دریووافووت گووزارش عووموولووکوورد شووووش موواهووه از کووارگووروه هووای تووحووول و نوووآوری 

     آتنا سامانه در آنها ثعت و ها گروه در جلسات برگزاری و مکاتعات از بهنهام گزارش درخواست

 منظور به اختصوواصووی و گروهی دبازخور ارائه و پایش سووامانه در ها کارگروه فعالیت ثعت بر نظارت 

 حرکت سیر از انحراف از پیشهیری

 صدور احکام اجرایی جهت دبیران و  اعضای جدید بسته های تحول 

  آمایش کشور 10پاسخهویی و ارائه گزارش به دبیرخانه کالن منطقه 

 رفع و بررسی منظور به ها کارگروه دبیران از یک هر با دبیرخانه بهنهام و سریع دوسویه تعامل برقراری 

 گردد می اهداف به دستیابی مانع که احتمالی های چالش

 به دانشووهاه سووایت روی بر ها کارگروه گروهی و اختصوواصووی های فعالیت موثر و موقع به انعکاس 

 هدانشها در آموزش تحول گفتمان ترویج  منظور

 ست تدوین برای ریزی برنامه شویقی های سیا شد مدیران همکاری با اجرا قابل و منطقی ت صمیا و ار  ت

  ل(تحو طرح با همکار دانشهاه ارشد کارشناسان و دانشجویان اساتید، سطح در ) دانشهاه گیران

 به انعکاس منظور به آموزش فرآیند صووواحعان ی همه از اصوووالحی نظرات و پیشووونهادات آوری جمع 

 آموزش تحول برنامه اجرای روند در اصالحات اعمال و ارشد سیاستهذاران و مدیران
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  سته های تحول و نوآوری ستای ب ضای هیئت علمی در را سازی اع برگزاری کارگاه توانمند

 در آموزش علوم پزشکی

 در راستای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی   چاپ دو عنوان کتاب 

 MMI شیوه به بهداشت وزارت دکترای تخصصی مصاحبه مرجع -1

  استعداد تحصیلی ) ویژه آزمون های دکترای تخصصی(  -2

 

  طرح تحقیقاتی در راستا بسته های تحول و نوآوری  7تصویب 

بررسییی و ییع "طرح پژوهشییی مصییوب مرکز ملی تحقیقات راهبردیو آموزش پزشییکی نصییر تحت عنوان -1

 "موجود نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران

به  P-MEXتعیین روانسنجی پرسشنامه "ژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایران تحت عنوانطرح پ -2

 "ای دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایرانحرفهمنظور استفاده در ارزشیابی صالحیت رفتار 

صر تحت عنوان  -3 شکی ن صوب مرکز ملی تحقیقات راهبردیو آموزش پز شی م طراحی و اجرای "طرح پژوه

 "الین آناتومی و فیزیولوژی برای دستیاران جراحی مغز و اعصابدوره های آن

صر تحت عنوان  -4 شکی ن صوب مرکز ملی تحقیقات راهبردیو آموزش پز شی م سی"طرح پژوه  تغییرات برر

شجویان نفس عزت شجویی برنامه فوق های فعالیت در غیرفعال و فعال دان شگاه در دان شکی علوم دان  پز

 " زمان طول در احتمالی تغییرات این بر موثر عوامل و ایران

صر تحت عنوان  -5 شکی ن صوب مرکز ملی تحقیقات راهبردیو آموزش پز شی م  پیاده و طراحی"طرح پژوه

 "ایران پزشکی علوم دانشگاه در محور ارتباط الکترونیکی آموزشی سامانه سازی

 مدل حیطرا"طرح پژوهشییی مصییوب مرکز ملی تحقیقات راهبردیو آموزش پزشییکی نصییر تحت عنوان  -6

 "ایران سالمت عالی آموزش موسسات و پزشکی علوم های دانشگاه در کارآفرینی استقرار جامع

 پژوهی آینده"طرح پژوهشییی مصییوب مرکز ملی تحقیقات راهبردیو آموزش پزشییکی نصییر تحت عنوان  -7

 "پزشکی آموزش در الکترونیکی یادگیری
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 ساماهن پایش:
سته صد ب ستههای تحول ونوآوری جهت اجرا ور شت راهسامانه پایش ب سط وزارت بهدا اندازی های تحول تو

ها تدوین شوود.درمجموب درسووال گردیدو براسوواس هر یک از محورهای ذیل هربسووته فعالیتهایی برای کارگروه

ن درسامانه پایش ها ومحورها جهت اجرا وپیهیری دردانشهاه علوم پزشکی ایرافعالیت به تفکیک بسته 1396،47

 فعالیت درحال انجام می باشد. 23خاتمه یافته و 1396فعالیت تاپایان دی ماه  24که ازاین تعداد دیدبارگزاری گر

 

 مالحظه می فرمایید 1396ر رد سال جدول ذیل لیست فعالیت اهی خاتمه يافته کارگروه اهی تحول و نوآوری را هب تفکیک هر کارگروه و محورد
 

 فعالیت محور نام بسته بسته

نگاری و مرجعیت آینده  1

علمی در آموزش 

 پزشکی

طراحی نظام رصد حرکت در 

مسیر مرجعیت علمی در 

 آموزش علوم پزشکی

شناسایی حیطه های سرآمدی دانشگاه/دانشکده مستقل در عرصه آموزش علوم 

 پزشکی با توجه به شواهدو نقاط قوتو و فرصت های موجود در منطقه آمایشی

علمی در عرصه آموزش علوم پزشکی در منطقه آمایشی و تدوین نقشه راه مرجعیت 

 در حیطه سرآمدی تعیین شده

 تدوین سند مربوطه

حرکت به سوی دانشگاه  2

 های نسل سوم

کارآفرینی و خلق ثروت دانش 

بنیان در دانشگاه های علوم 

پزشکی در قالب نظام نوآوری 

 ای()ملی ی منطقه

 محور مبتنی بر نیاز های کشورطراحی برنامه های آموزشی تولید 

مشترك میان دانشگاه و بخش صنعت  R&Dاستخراج عناوین پروژه های پژوهشی یا 

 و خدمات براساس نیاز کشور با ذکر اولویت

 ارائه راهکارهای تامین منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه ها

 تدوین برنامه اجرایی

وسعه راهبردیو هدفمند  4

ماموریت گرای برنامه و 

های آموزش عالی 

 سالمت

ازنگری و ارتقای راهبردی و 

ماموریت گرای برنامه های 

 آموزش علوم پزشکی

تدوین برنامه پنج ساله برای راه اندازی رشته های تحصیلی جدید در هر منطقه و 

 دانشگاه بر اساس مزیتهای منطقه ای و ماموریت دانشگاهها

برنامه چرخش بالینی کارورزان پزشکی در مراکز جامع مراقبت سالمت تدوین و اجرای 

 خانواده

تدوین و اجرای برنامه دانشگاه برای حمایت از اعضای هیات علمی جهت شرکت در 

 دوره های گواهی نامه و کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

آمایش سرزمینیو  5

ماموریت گراییو 

تمرکززدایی و ارتقاء 

 دانشگاههاتوانمندی 

گسترش محیطی آموزش عالی 

سالمت در کشور **** با توجه به 

رسالت دانشگاه های کالن منطقه 

رشته های اولویت دار این  10

دانشگاهها در هماهنگی با وزارت 

 متبوع تعیین خواهد شد.

 عیین رشته های مورد نیاز و در اولویت برای هر دانشگاه و هر کالن منطقه
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ترویج و توسعه زیرساخت های  حرفه ایاعتالی اخالق  6

ای در مراکز اخالق حرفه

 آموزش عالی نظام سالمت

 تشکیل جلسات شورای اخالق دانشگاه

بین المللی سازی  7

 آموزش علوم پزشکی

تدوین و بسترسازی برای 

استقرارنقشه آمایش بین الملل 

 آموزش علوم پزشکی کشور

 اساس سیاستهای وزارت بهداشتتدوین سند بین المللی سازی دانشگاه بر 

 تدوین آیین نامه و یا برنامه اجرایی سند

 اجرای برنامه

اعتباربخشی بین المللی 

دانشگاهها و موسسات آموزش 

 علوم پزشکی کشور

 انجام ارزیابی بین المللی

توسعه آموزش مجازی  8

 در علوم پزشکی

ظرفیت سازی در برنامه ها و 

متداول کوریکولوم های 

آموزشی به منظور ارائه و 

ارزیابی قسمتی از برنامه ها و 

کوریکولوم ها به صورت مجازی 

با تاکید بر رشته مقاطع 

 تحصیالت تکمیلی

 تدوین برنامه ارائه دروسو دوره و یا رشته بصورت مجازی

 تصویب برنامه ارائه دروس و رشته ها بصورت مجازی

اعتباربخشی موسسات و  10

 بیمارستانهای آموزشی

طراحی و اجرای برنامه 

ای اعتباربخشی موسسه

های علوم ها و دانشکدهدانشگاه

 پزشکی

 خودارزیابی بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی موسسه ای

 رفع نواقص و انجام مجدد خودارزیابی

طراحی و اجرای برنامه 

ای مراکز اعتباربخشی موسسه

)مراکز ارائه آموزشی درمانی 

 خدمات آموزشی(

 مرور مستندات خودارزیابی توسط ارزیابان دانشگاهی

 رفع نواقص و انجام مجدد خودارزیابی توسط بیمارستان

استانداردسازی فرایندهای 

 آموزش علوم پزشکی

تهیه استاندارد اجرای فرآیندهای دارای اولویت برای هر گروه و تصویب استاندارد در 

 و شورای آموزشی دانشگاه EDCشورای 

 اجرای استانداردها و ارزشابی فرآیند بر اساس استانداردهای تدوین شده

 

 

 

 

 ساماهن آتنا
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ستندات و مکاتعات مربوط به  شکی کلیه م جهت ارزیابی برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پز

در این سوامانه بارگزاری می  بسوته های تحول و نوآوری و ماموریت های ویژه و مشوترک دانشوهاه

سامانه ثعت و  شود در این  شهاه برگزار می  سته های تحول در دان صوص ب ساتی که در خ شود. همچنین جل

 صورت جلسات مربوط به آن در سامانه قرار می گیرد.

سال  سامانه آتنا ثعت و  16نامه اداری و  265در مجموب 1396در  سته های تحول در  صورتجلسه در خصوص ب

 ستند شد.م

 

گاه علوم زپشکی اریان اهی تحول و نوآوری رد آموزش علوم زپشکیاسامی دبیران و اعضای کارگروه  1396 -دانش
 اعضای کارگروه بر اساس گروه آموزشی دبیراجرايی نام بسته رديف

نگاری و مرجعیت آینده 1کارگروه 

 علمی درآموزش پزشکی

 دکتر سلیمه

 نژاد گوهری

دکتر محمدعلی و دکتر سوگند تورانی ودکترشعله بیگدلی و دکتر امید پورنیک  دکتر بیتا مهروی

دکتر ریحانه محمدیو امامیو  و دکتر زهرا رام پیشهو دکتر لیال جانانیو دکترفخرالساداتسنجری

 آرین خصال آیدین دکتردریادخت مسرور رودسریوو دکتر نعمتی انارکی

کارگروه 

2 

حرکت به سوی 

 سومهای نسل دانشگاه

 مهروی بیتا قالیچیو دکتر لیال نزادو دکتر گوهری کبیرو دکتر سلیمه دکتر علی   امید پورنیکدکتر 

 زارعی زادهو حامد مهدیقلی خسرویو سیاوش اسدیو متین حسینیو فاطمه دانشجویان: زکریا

آموزش پاسخگو    3کارگروه

 وعدالت محور

رام  دکتر زهرا 

 پیشه

 

 پزشکیو دکتر – زاده کوهپایه جلیل پرستاریو دکتر -پرویزی سرور نجومیو دکتر مر یه دکتر 

 طایفی بتول نژادو دکتر گوهری سلیمه بهداشتو دکتر -جانانی لیال الکه و دکتر مرادی مازیار

 فخرالسادات قاسمیو دکتر ر ا محمد خیرخواهو دکتر معصومه بیگلریو دکتر مریم نصرآبادیو دکتر

 طهرانی. علیر ایی سیما خانم اورهو سرکار امامی

کارگروه 

4 

توسعه راهبردیو هدفمند 

گرای و ماموریت

های آموزش عالی برنامه

 سالمت

دکتر بهنوش وثاقی 

 قراملکی

 منیره میریوسفیخانم عبادیو 

کارگروه 

5 

آمایش سرزمینیو 

گراییو ماموریت

تمرکززدایی و ارتقای 

 هاتوانمندی دانشگاه

 دکتر آرین خصال

 

مرادیو دکتر دکتر قربانیو دکتر ناهید ابوطالبو وثاقیو  دکترگوهری نژادو دکتر  دهنادو دکتر 

دکتر  حجت االسالم آقای رجب نژادو اعظم السادات موسوی خواهو هدی غفوری رحیم آبادیو 

 فخرالسادات امامی اوره

 دانشجویان: سعیده علیدوستو اعظم چوپانیو اسماعیل حسین زاده رکن آبادی.

کارگروه 

6 

. کامران آقاخانیدکتر مرتضی اشرفیو دکتر مجیدر ا خلج زادهو نسرین نژاد رودسریو دکتر  دکتر مینا فروزنده ایاعتالی اخالق حرفه

 الهام امیری تبار :کارشناس

 اعضای کارگروه بر اساس گروه آموزشی دبیراجرايی نام بسته رديف

کارگروه 

7 

سازی آموزش المللیبین

 پزشکیعلوم 

محمد صادق  دکتر

 قاسمی

 

دکتر  ودکتر مینو شهیدی و وحیدمحمدکاظم عاطفحامد منتظریو دکتر و دکتر سید احمد احمدی

 دکتر جنابیو خانم صادق محمد و آقای جوالیی و دکترسودابهزادهموسویکاظم  دکتر و میترا زراتی

حسینیو  رزیتا کبیرو دکتر دکتر دلگشاییو آقای  دکتر صیفوریوآقای نسرین جزایریو دکتر

 کارشناس: خانم فکری 
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کارگروه 

8 

توسعه آموزش مجازی 

 در علوم پزشکی

 دهناد دکتر افسانه 
 

 مقدمو دکتر رحیمی پروانه و دکتر خرمی سمانه و دکتر صفری الهه و دکتر بیگدلی شعله دکتر

 و دکتر گودرزی راد محمد و دکتر خاچیان آلیس نژادو دکتر گوهری سلیمه و دکتر عطایی آنژیال

 و دکتر احدی محسن و دکتر عسگری ر ا حمید و دکتر انارکی نعمتی لیلی و دکتر سنجری علی

طاهریو  شیخ عباس زادهو دکتر لنگری مصطفی دهکردیو دکتر جعفری عفت امیریو دکتر فاطمه

 جاللی. سودابه دکتر

زندیو  اسد شادی خانم منصوریو محمود کشاورزیو آقای حسن محمد آقای: دانشجویی کمیته

 نژاد( شیرازی حامد و مهندس یارمحمدی شروین مهندس: نهاردانی.)کارشناسان زهرا سیده خانم

کارگروه 

9 

 ارتقاء نظام ارزیابی و

 های علوم پزشکیآزمون

دکتر شهنام صدیق 

 معروفی

 

 افشاریو گرد سرای دکتر خانم طریقیو  سرکار دکتر خانم سهرابیو سرکار زهره دکتر خانم سرکار 

 آقای جاللیو جناب مریم دکتر خانم و سرکار قربانی علی آقای عاشوریو  جناب دکتر آقای جناب

  ولدی زینب دکتر فارسو خانم فروزان دکتر خانم وسرکار خصال آرین دکتر

 مرادی  مجد پریسا علیزادهو خانم سمیه خانم :دانشجویان

کارگروه 

10 

اعتباربخشی موسسات و 

 های آموزشیبیمارستان

 دکتر مر یه نجومی

 

سهرابیو دکتر علی مظاهری نژادو دکتر معصومه خیر  زهره دکتر خانم علمی:  سرکار هیئت عضو

 خواهو )کارشناس: مراکز بهداشتی و درمانی مرجان عباس زاده توسلی

باقر زادهو  معصومه خیرخواهو دکتر کوثردکتر کارشناس: موسسه ای  مرجان عباس زاده توسلی و 

 خانم آب نیکیو فاطمه بکشلوعبداهلل شجاعی(

کارگروه 

11 

های توسعه زیرساخت

 *آموزشی

 دکتر مالحت اکبر فهیمی دکتر اکرم هاشمی

کارگروه 

12 

 (EDC) ( و خانم شریفیانEDC) نژاددکتر گوهری دکتر علی کبیر پایش

 

 

 واحد توانمندسازی )رشد و بالندگی(
  عملیاتی واحد رشد و بالندگیتدوین برنامه 
 ارسال فراخوان جهت نیاز سنجی اموزشی دانشکده ها و مراکز اموزشی درمانی 
 برنامه ریزی کارگاهها بر اساس نتایج نیاز سنجی 
 قرار دادن لیست کارگاهها بر روی سایت مرکز مطالعات جهت ثعت نام اعضای محترم هیئت علمی 
  ثعت نام شدهارسال پیامک به اعضای هیئت علمی 

 
 نظرسنجی و ارزشیابی اعضای هیئت علمی از مدرس و نحوه برگزاری کارگاه 
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 مشارکت با واحد ارزشیابی جهت ارزشیابی کارگاههای برگزار شده 
  کارگاه  79برگزاری 
 :حضور مدرسین جهت برگزاری کارگاه در مراکز غیر از دانشهاه 
  )کارگاه 3بیمارستان حضرت رسول )ص 
 کارگاه 3ید مطهری بیمارستان شه 
  کارگاه 3بیمارستان قلا شهید رجایی 
  تایید و امضای گواهی جهت کارگاههای برگزار شده در مراکز فوق الذکر 
  به کلیه دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی 1397ارسال نامه جهت نیاز سنجی سال 
  دستیابی به  صد در صد اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه بر اساس برنامه عملیاتی اختصاصی

 واحد 
 

 واحد اعتبار بخشی مراکز آموزشی و ردمانی
  .برگزاری کارگاه کشوری اعتعار بخشی مراکز آموزشی و درمانی 
 .برگزاری سمینار کشوری اعتعار بخشی مراکز آموزشی و درمانی 
 نه اعتعار بخشی مراکز آموزشی و درمانی کشور.طراحی ساما 
   دانشهاه و  58ایجاد کد کاربری و رمز ععور ورود مستندات به سامانه اعتعار بخشی برای نمایندگان

 دانشکده علوم پزشکی کشور.
 مرکز آموزشی و درمانی کشور در سامانه اعتعار بخشی. 214ورود مستندات اعتعار بخشی 
  بیرونی جهت ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی کشور.تیا ارزیاب  58تشکیل 

 
  نفر  ارزیاب  110ایجاد کد کد کاربری و رمز ععور مشاهده مستندات مراکز آموزشی و درمانی برای

 کشوری.  
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  دانشهاه و دانشکده علوم پزشکی کشور جهت ارزیابی بیرونی مراکز  58هماهنهی با

 آموزشی و درمانی تابعه
   مرکز آموزشی و درمانی کشور  214ارزیابی بیرونی 
  مرکز آموزشی و درمانی به شورای گسترش دانشهاه  214تهیه و ارسال گزارش اولیه ارزیابی بیرونی

 های علوم پزشکی کشور
  اعالم نتایج اولیه ارزیابی های بیرونی به دانشهاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور و تعیین

 جهت اعتراض فرصت یک ماهه
 بررسی اعتراضات دانشهاه ها توسط سرپرست تیا های ارزیاب 
  جمع بندی و ارسال نتایج نهایی دور اول ارزیابی ها به وزارت متعوب جهت اعالم به دانشهاه ها و

 (96دانشکده های علوم پزشکی کشور ) اسفند 

 (1396ند ماه تهیه و تدوین کتاب اعتعار بخشی مراکز آموزشی و درمانی کشور ) اسف 
 چاپ کتاب اعتعار بخشی 

 
 
 
 
 

 رزیی آموزشی واحد ربانمه
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درصد  عنوان فعالیت عنوان حیطه

 پیشرفت

 مستندات

های تدوین برنامه

 درسی

 برنامه به دانشگاه ابالغ گردیده است.   100 پژوهی سالمتی دکترای تخصصی آیندهتصویب دوره

 ریزی ارسال گردید برنامه بر شواری عالی برنامه 100 مدیریت اورژانسی درسی کارشناسی ارشد بررسی برنامه

ی کارشناسی ارشد گردشگری ی درسی دورهبررسی برنامه

 سالمت

 ی درسیبررسی در واحد برنامه 100

 مدت نامه با برنامه بصورت یک دوره کوتاهموافقت 60 ی درسی کارشناسی ارشد رهبری بالینی بررسی و ارسال برنامه

 ریزیارسال به شورای عالی برنامه 50 ی درسی دکترای تخصصی بهداشت روانبررسی برنامه

های بازنگری برنامه

 درسی

 اتمام یافته 100 ی درسی بهداشت محیطهمکاری در بازنگری برنامه

 اتمام یافته 100 ی درسی پرستاری سالمت جامعههمکاری در بازنگری برنامه

های کارگاهبرگزاری 

 آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه طرح دوره و درس در دانشکده 

 بهداشت

 نشانی سایت و ، برنامه کارگاه 100

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه طراحی آموزشی و طرح دوره 

 و درس جهت توانمندسازی استادان

 برنامه کارگاه    100

تدوین و ترجمه 

 محتواهای آموزشی

 در مرحله انتشار 100 پژوهی آموزشیی آموزشی دانشتدوین کتابچه

 در مرحله انتشار 100 ی آموزشی فیلم آموزشیتدوین کتابچه

 در مرحله انتشار 50 به زبان فارسی  AMEE and BEME Guidesی  ترجمه

 قرارداد -مستندات 100 تدوین پروپوزال کوریکولوم پنهان ... های تحقیقاتیطرح

ارزیابی کوریکولوم آموزشی مقطع علوم پایه با استفاده از نیاز 

 سنجی از دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی ایران

 در حال انجام 50

 مستندات در اتوماسیون 100 ی ریزی درسیبرگزاری جلسات ماهانه کمیته برنامه هاسایر فعالیت

 انجام شد 100 آموزشیهمکاری در بازنگری برنامه راهبردی معاونت 

 مشاوره حضوری و تلفنی 100 ای به اعضای هیات علمیارائه خدمات مشاوره

مشارکت  در فعالیت های هسته برنامه ریزی درسی مرکز 

 تحقیقات آموزش علوم پزشکی

 ایبصورت دوره 100

 اتمام یافته 100 همکاری در برگزاری و داوری مقاالت همایش آموزش پزشکی

همکاری با واحد پژوهش در آموزش در داوری و نظارت طرح 

 های تحقیقاتی

 اتمام یافته 100

 اتمام یافته 100 همکاری با مرکز ملی تحقیقات راهبردی )نصر(
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 واحد رساهن و انتشارات
  خعری مرکز مطالعات دانشهاه -نسخه )بهار، تابستان، پاییز و زمستان( فصلنامه علمی 4انتشار 

 مطالعات مرکز انهلیسی سایت اندازیراه 

 مطالعات مرکز سایت نههداشتن روزبه 

 انهلیسی و فارسی زبان به مطالعات مرکز معرفی کتابچه چاپ 

 آموزشی رهعری آموزشی بسته تهیه پیهیری 

 دانشهاه انهلیسی کاتولوگ تهیه در مشارکت 

 آموزشی ریزی برنامه آموزشی هایبسته تهیه پیهیری 

 آموزشی ارزشیابی آموزشی بسته تهیه پیهیری 

 آموزشی هایبرنامه %20 میزان به هادانشکده هماهنهی با مجازی آموزشی هایبسته تهیه پیهیری 

  96برگزاری و حضور در غرفه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در کنهره سال 

 

 اعتبار بخشی موسسه ایواحد 
  درخواست معرفی مسئوالن اعتعار بخشی موسسه ای از دانشکده ها 

  برگزاری جلسات سه ماهه ها اندیشی  با نمایندگان اعتعار بخشی موسسه ای و رفع چالش های مطرح

 شده  

  شتمل بر نمایندگان معاونت شهاه م سه ای دان س شی مو برنامه ریزی، بازدید به همراه کارگروه اعتعار بخ

عه و مدیریت منابع ، معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشووی و کارشووناس های محترم توسوو

محترم اعتعار بخشی مرکز مطالعات و  نشست با مسئوالن و نمایندگان اعتعار بخشی موسسه ای دانشکده 

 ها 

 

 



  
  

شتی ردمانی اریان معاونت آموزشی گاه علوم زپشکی خدمات بهدا  46 | دانش
 

 

  ارائه بازخورد به مستندات اعتعار بخشی هر حوزه به نمایندگان اعتعار بخشی موسسه ای هر

 دانشکده در حیطه مربوطه 

  برگزاری دو کارگاه آموزشووی فرایند نویسووی ویژه کارشووناسووان آموزش و نمایندگان اعتعار بخشووی با

 هاه همکاری اساتید دانشکده مدیریت و کارشناسان حوزه معاونت آموزشی دانش

  تدوین کتابچه راهنمای مدیریت فرایندهای آموزشووی به سووفارش مسووئول پایش اعتعار بخشووی معاونت

 آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با همکاری سرکار خانا دارابیهی )مراحل نهایی( 

 ارت ارائه مسووتندات و گزارش  عملکرد در سووامانه پایش  بسووته اعتعار بخشووی طرح تحول آموزش وز

 بهداشت  

  صی صا ساس برنامه عملیاتی اخت شده در این حوزه بر ا صد اهداف از پیش تعیین  صد در  ستیابی به   د

 واحد 

 

 

 واحد هماهنگی دافرت توسعه
جلسات منظمی  بصورت ماهیانه طعق تقویا اعالمی در دانشکده پزشکی دانشهاه با حضور  1396در سال 

ها و مراکز آموزشی درمانی برگزار گردید که دستاوردهای مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده 

 ارزشمندی  به شرح ذیل برای مجموعه به همراه داشت :

ارائه گزارش عملکرد دفاترتوسعه آموزش دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی و ارائه فیدبک به    -1

 آنان متناسا به نیاز مطرح شده 
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نها ارائه کارگاهها و پاسخ به مکاتعات اداری مرکز ارتقاء ارزشیابی اساتید، تحلیل آزمو -2

 مطالعات و انجام فعالیتهای مرتعط با راد 
 بازنهری فرم ها و ارسال آن در بازه زمانی کوتاه به دانشکده ها برای دریافت اطالعات -3
بیان مشکالت مربوط به ارائه فیدبک از سیستا ارزشیابی سماب و همچنین درخواست همکاری  برای   -4

 هایی کردن الگ بوکهای الکترونیکی خود ن
ارتقاء فعالیتهای خود درزمینه طراحی سیستا های نرم افزاری و سخت افزاری برای  تقویت و تحلیل   -5

 آزمونها، 
 تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی، برگزاری کارگاه ها و ارائه طرح های تحقیقاتی پژوهش در آموزش  -6
 توانمند سارزی اعضاء هیئت علمی  -7
نمونه چک لیستها ، فرم ها و نمونه کارهای انجام   ارائه بهعود مستندات سنجه های اعتعار بخشی) -8

 شده (
 ارسال مستندات اعتعار بخشی آموزشی برای ثعت در سامانه پایش -9

 

 موزشآژپوهش رد  واحد
 است پزشکی علوم آموزش زمینه در شده انجام پژوهشهای هماهنهی و پیهیری منظور به واحد این .1

 موارد زیر را انجام داده است
 آموزش در پژوهش کمیته تیا تشکیل 
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 آموزش در پژوهش کارگروه اعضای به ابالغ صدور  

 راهعردی تحقیقات ملی مرکز های اولویت با: آموزش در پژوهش هایاولویت تعیین 

 شد رسانی اطالب ها اولویت خصوص این در است همراستا پزشکی آموزش

 های طرح نوشووتن خصوووص در علمی هیات اعضووای و دانشووجویان کارکنان، به مشوواوره ارائه 

 تحقیقاتی

 های طرح تدوین در دانشجویان و کارکنان و علمی هیات اعضای به مشاوره سایت سازی اماده 

 تحقیقاتی

 دانشهاه آموزش در پژوهش مقاالت اطالعاتی بانک از بخشی تهیه 

 مرکز تاییدیه صدور و کمیته در آموزش در پژوهش های طرح تصویا و داوری  

 دانشجویی مشورتی کمیته 

 رسید تصویا به طرح سه 1396 سال اول ماه 6 طی 

 سازی ستر شارکت برای ب شجویان م شکیل طریق از آموزش در پژوهش های فعالیت در دان  ت

 مطالعات مرکز در دانشجویی مشورتی کمیته

 

 علوم آموزش با مرتعط المللیبین و ملی هایهمایش و هاکنهره از علمی هیات اعضای سازیآگاه .2

 مورد: در بهنهام رسانی اطالب پزشکی
 پزشکی آموزش کشوری همایش 

 رفتاری علوم در اخالق المللی بین کنهره 

 پزشکی علوم در ای حرفه تعهد آموزش همایش 

 ایران پزشکی اخالق ساالنه کنهره پنجمین 

 کنهره در علمی هیات اعضای حضور سازیفراها   
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 کنهره در پزشکی آموزش دانشجویان و  علمی هیات اعضاء از نفر 2 حضور
 مرتعط هایکنهره در مقاالت میت ساب خصوص در علمی هیات اعضای به مشاوره
 مقاله سابمیت خصوص در تجارب انتقال و مورد حسا داخلی نشست تشکیل

 د را   واحد
 :شد انجام ذیل اقدامات دانشهاه، آموزش بندی رتعه انجام راستای در

 زیر کلی حیطه پنج کشوری در راد فرمهای بررسی: 
سعه .1 شته) آموزش تو شایی مقطع -ر شته شده، نوگ شته موجود، مقاطع – ر  غیرمعتعر مقاطع ر

 (شده شناخته

شی شورای)حاکمیتی .2 شکده، آموز صیالت شورای دان شکده، تکمیلی تح  هیات جذب برنامه دان

 (مدیریتی ثعات علمی،
 مقاطع در قعولی دانشووجویان، نمرات درونی ثعات ها، دانشووکده سووایت وب) آموزش مدیریت .3

 (باالتر

 آموزشی معاونت مدیران نظرات آموزش، توسعه دفتر های فعالیت)آموزش کیفی توسعه .4

 (ماد طرح دانشکده، ویژه های فعالیت مطهری، شهید جشنواره دانشهاه،

 کشور علمی جامع نقشه .5
 مشترک، های رشته نامه، تفاها) کشور علمی جامع نقشه کالن اهداف اجرای و ریزی برنامه: الف

 (مرجع کتا تالیف آموزش، از درآمد خارجی، دانشجویان
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 و مستقیم آموزش متناسبو های برنامه اجرای)جامعه نیازهای به دانشکده پاسخگویی: ب    

 ( جامعه سالمت ارتقا برای موثر فعالیت
 (اساتید ای حرفه اخالق عملکرد ارزیابی اساتیدو سازی توانمند) ای حرفه اخالق: پ    

ساس بر فرم 38 مجموب در که ساس بر. گردید تایپ و بررسی ،1393 سال بندی رتعه کتاب آخرین ا  اطالعات ا

ستی، شی معاونت:  حوزه 5 به فرمها درخوا سعه و مطالعات مرکز ،( فرم 6) آموز شکی، آموزش تو  مدیریت پز

عانی معاونت ،(فرم 6) مداوم آموزش مدیریت ،(فرم 22) تکمیلی تحصووویالت و آموزش امور  ،(فرم 4) پشوووتی

 دبیرخانه ،(فرم 6) دانشوووهاه ریاسوووت دفتر ،(فرم 4) علمی هیات امور مدیریت ،(فرم 2)  پژوهشوووی معاونت

ستعدادهای شان ا شهاه درخ شهاه علمی هیات جذب دبیرخانه ،(فرم 2)  دان شکی اخالق کمیته ،(فرم 2)  دان  پز

 .گردید ارسال( فرم 6) الملل بین معاونت و( فرم 4) دانشهاه
 دریافت تمامی فرمهای ارسال از معاونتها و مدیریت ها

 بررسی اطالعات دریافتی از معاونت و مدیریت های فوق الذکر و مستند نمودن اطالعات

 

مات دانشکده اه، آموزش بندی رتبه انجام راستای رد  :شد انجام ذیل اقدا
  برگزاری جلسات مشترک ارزیابان حیطه های راد، رخاد و تحصیالت تکمیلی با مدیریت امور آموزشی

بازنهری فرمهای تدوین شده ارزیابی دانشکده ها بر اساس بازخوردهای  و تحصیالت تکمیلی جهت

 جلسه( 6دریافتی ازدانشکده ها ) 

  نمایندگان دانشکده ها در خصوص  فرمهای رتعه بندی برگزاری جلسه ها اندیشی و رفع ابهامات با

 جلسه(  2دانشکده ها) 

  ( 16الی  5انجام رتعه بندی آموزشی دانشکده ها)اسفند ماه 
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 مقدمه: 
دانش دفتر آموزش مداوم دانشگاه با هدف و تقویت و تحکیم آموخته های صحیح گذشته و به روز کردن    

پزشییکی مشییموالن قانون و به منظور آشیینایی با تازه علمی و عملی حرفه مربوطه وانطباق آنها با نیاز های 

 جامعه فعالیت می نماید.
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شش شکی ایران با پو شهاه علوم پز سال  15465دان شور، در پایان  سر ک سرا شموالن  عملکرد   1396نفر از م

 رسید که شامل :برنامه   285آموزش مداوم به اجرای    

 تعداد برنامه برگزار شده عنوا ن برنامه ردیف

 47 برنامه آموزشی مدون 1

 23 سمینار 2

 108 کارگاه 3

 4 سمپوزیوم 4

 7 همایش و کنگره 5

 14 برنامه کوتاه مدت حرفه ای 6

 6 کنفرانس علمی ادواری 7

 76 کنفرانس علمی یک روزه 8

 285 جمع کل

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

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

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

وم:  صدور گواهی نهایی آموزش مدا
فقره گواهی  866، در مجموب  6فقره گواهی گمیته ماده 284فقره گواهی نهایی،  586طی سال گذشته ،  

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

 اتیید دبیر علمی :
دبیر  12ه و دبیر عملی از سوی این دفتر مورد تاییدقرار گرفت 35طی سال گذشته، جهت اجرای برنامه تعداد 

  .علمی رد گردید است
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 کارربی ساماهن :
نفر از مشموالن آموزش مداوم از طریق سامانه یکپارچه تحت پوشش این 2600در سالجاری بطوری تقریعی 

 دانشهاه قرار گرفته اند

 ربگزاری کمیته اه:
 :کمیته ماده شش 
در ن آموزش های مداوم تشکیل می گرددو با هدف کمک به مشموالن مواجه با کسر امتیاز ، برای جعرا 

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

 اتریخ ربگزاری جلسات کمتیه ماده شش
 تاریخ ردیف تاریخ ردیف

1 16/1/96 9 18/5/961 

2 30/1/96 10 1/6/96 

3 13/295 11 15/6/96 

4 27/2/96 12 5/7/96 

5 10/3/96 13 17/8/96 

6 24/3/96 14 22/9/96 

7 7/4/96 15 6/10/96 

8 21/4/96 16 11/11/96 

9 4/5/96 17 9/12/96 
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 :کمتیه تخصیص امتیاز 
 جلسه کمیته تخصیص امتیاز برگزار گردید. 16و 1396در سال 

 

 اتریخ ربگزاری جلسات کمتیه تخصیص امتیاز   
 تاریخ ردیف تاریخ ردیف

1 17/1/96 9 22/7/96 

2 12/2/96 10 11/8/96 

3 14/3/96 11 1/9/96 

4 28/3/96 12 22/9/96 

5 17/4/96 13 10/10/96 

6 7/5/1396 14 21/10/96 

7 1/6/96 15 1/11/96 

8 25/6/96 16 25/11/96 
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 آقای دکتر علی مظاهری نژاد

 

 

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

 بعهده داشته است.

 

 

 ابالغات آموزشی اعضای هیات علمی
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  دانشکده، مرکز مطالعات و انستیتو غدد جهت ارسال ابالغ آموزشی به تفکیک  10مکاتعه با

 هر نیمسال تحصیلی

  ر از اعضای هیات علمی از نظرتکمیل واحدهای موظفی ونف 400دریافت و بررسی ابالغ آموزشی 

 تمام وقت جغرافیایی و حق التدریس درصد20

 عودت ابالغ آموزشی های دارای اشکال جهت رفع اشکاالت 

 

 حق التدریس  اعضای هیات علمی و اساتید مدعو
  ضای هیات 10مکاتعه با سامی اع سال ا ستیتو غدد جهت ار شکده، مرکز مطالعات و ان شمول  دان علمی م

 حق التدریس به تفکیک مدعو و داخلی و هر نیمسال تحصیلی

  ضای هیات علمی از نظرتکمیل واحدهای شی اع سه با ابالغ آموز سی آنها در مقای سامی و برر دریافت ا

 درصدتمام وقت جغرافیایی و حق التدریس20موظفی و

 عودت لیست های دارای اشکال جهت رفع اشکاالت 

 ونت توسعه مدیریت و منابع دانشهاه جهت تخصیص بودجه به دانشکده هاارسال لیست به معا 

  بازنهری دستورالعمل حق التدریس و تمام وقتی اعضای هیات علمی دانشهاه 

 تدوین و بازنهری پیش نویس معادل سازی فعالیت های اجرایی اعضای هیات علمی 

  علمیتدوین پیش نویس معادل سازی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات 

 تدوین پیش نویس نحوه محاسعه کارآموزی و کارورزی اعضای هیات علمی 

 تدوین پیش نویس نحوه محاسعه پایان نامه اعضای هیات علمی 
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 تمام وقتی اعضای هیا ت علمی
  شمول  10مکاتعه با ضای هیات علمی م سامی اع سال ا ستیتو غدد جهت ار شکده، مرکز مطالعات و ان دان

 کیک هر نیمسال تحصیلیحق تمام وقتی به تف

  ضای هیات علمی از نظرتکمیل واحدهای شی اع سه با ابالغ آموز سی آنها در مقای سامی و برر دریافت ا

 درصدتمام وقت جغرافیایی20موظفی و

 عودت لیست های دارای اشکال جهت رفع اشکاالت 

 کده هاارسال لیست به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشهاه جهت تخصیص بودجه به دانش 

  

 نیازسنجی جذب عضو هیات علمی
 بازنهری فرم های نیاز سنجی اعضای هیات علمی به تفکیک علوم پایه، علوم بالینی 

 مکاتعه با دانشکد ها جهت تکمیل فرمهای نیازسنجی 

  دریافت و بررسووی فرمهای نیاز سوونجی دانشووکده ها جهت جذب فراخوان عضووو هیات علمی وزارت

 بهداشت 

 معاونت محترم آموزشی  ارائه گزارش به 

 رکود علمی:
 انجام مکاتعات مربوط به رکود علمی اعضای هیات علمی مشمول 

  جلسه رکود علمی  3برگزاری 

 بازنهری فرایندهای مدیریت امور هیات علمی 
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مات  ساری اقدا
  ترفیع پایه  1076جلسه کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی به عنوان عضو کمیته و اعطای  7شرکت در

)سالیانه و ترفیع پایه تشویقی: تمام وقت جغرافیایی ، منتخعین جشنواره ها ، ارتقاء مرتعه و ترفیع پایه 

 بابت خدمت سربازی( 

 منظور بررسی صالحیت علمی  شرکت در جلسات هیات اجرائی جذب به عنوان عضو هیات، به

 نفر اعضای هیات علمی 128اعضای هیات علمی وجذب 

  (15شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشهاه )جلسه 

 شرکت در جلسات کمیته تدوین آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی در وزارت بهداشت 

 ) جهت استماب مشکالت  برگزاری جلسات ها اندیشی با اعضاء هیات علمی آموزشی )پایه و بالینی

 اعضای هیات علمی و ارائه بازخورد به معاون آموزشی

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

  نظر خواهی از دانشکده ها و ارسال پیش نویس آئین نامه نحوه استفاده از اعضای هیات علمی نیمه

 نشکده های علوم پزشکی کشور، جمع آوری نظرات و بازخورد به وزارت بهداشت.وقت دانشهاهها/ دا

  مکاتعات در خصوص درخواست های همکاری اعضای هیات علمی جهت تدریس در دانشهاههای

 دیهر

  جمع آوری و ارسال آمار درخواست شده از وزارت بهداشت در خصوص اعضای هیات علمی )ارسال

 ل ، رتعه علمی و.... مدیران گروههای آموزشی بالینی ( مشخصات ، شماره تلفن ، ایمی

  مکاتعات در خصوص بازنشستهی اعضاء هیات علمی و ارسال به معاونت پشتیعانی 

  صدور ابالغ وابستهی دوگانه برای اعضای هیات علمی 

 بررسی و مکاتعه در خصوص درخواست هیات علمی برای جذب 

  کشوری به وزارت بهداشتمعرفی اعضای هیات علمی جهت کمیته های 
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 بررسی و مکاتعه در خصوص فعالیت اعضای هیات علمی در بخش خصوصی 

 بررسی و مکاتعه با معاونت درمان در خصوص استعالم فعالیت اعضای هیات علمی 

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

 علمی برای مدیریت نیروی انسانیقرارداد اعضای هیات 

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

 ارسال مدارک تمدید قرارداد اعضای هیات علمی برای هیات جذب 

  ،بررسی کلیه مکاتعات مربوط به اعضای هیات علمی )ماموریت، مرخصی، جذب، عودت پروانه مطا

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

 هااصالح آئین نامه 

 انجام اعتعاربخشی مؤسسه ای مدیریت امور هیات علمی 

  برگزاری جلسات حضوری با روسای دانشکده ها در راستای ساماندهی حق التدریس و تمام وقتی

 اعضای هیات علمی دانشهاه

 هیات علمی، بر اساس دستور العمل محاسعه حق التدریس  ارائه فلوچارت محاسعه حق التدریس اعضای

اعضای هیات علمی دانشهاه علوم پزشکی ایران ومذاکره با شرکت طراح نرم افزار)ایده 

 پردازپیروز(جهت راه اندازی سامانه حق التدریس در راستای کاهش هزینه های دانشهاه.

  همکاری باEDC ه دانشکد ها جهت تعیین حداقل میانهین جهت ارتقاء سامانه سعاد ) ارسال نامه ب

 نمرات آموزشی و پژو هشی و ...گروههای آموزشی دانشکده ها(.

  تکمیل شاخصها و جمع آوری مستندات امور هیات علمی جهت ارائه به کارگروه اعتعار بخشی دانشهاه

 جلسه اعتعار بخشی 4و شرکت در 

 و ارائه به معاونت آموزشی 97در سال  تدوین برنامه جامع عملیاتی مدیریت امور هیات علمی  
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مات انجام شده جهت طراحی ساماهن حق التدریس  گاهفرآیند اقدا  و تمام وقتی اعضای هیات علمی دانش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساماندهی حق 
التدریس اعضای 

هیات علمی

تدوین آیین نامه 

جمع آوری بازخورد و 
دانشکده  هانظرات 

اعمال نظرات در آیین
نامه تدوین شده

یکسان سازی نحوه
محاسبه در دانشکده

های تابعه

ارسال به شورای 
آموزشی جهت بررسی

و اعالم نظر

ارسال به ریاست 
دانشگاه جهت طرح 

در هیات رئیسه

ه ابالغ دستورالعمل ب
کلیه دانشکده ها

layoutتهیه 

تشکیل کارگروه جهت
تهیه نقشه راه بر اساس
آیین نامه های موجود

انتخاب شرکت طراح
نرم افزار

بررسی پیشنهادهای
مناقصه

جلسه توجیهی
با شرکت طراح

ور و کرفتن پیش فاکت
تعیین مبلغ قرارداد

ی با برگزاری جلسه توجیه
شرکت طراح

آماده سازی دیتای 
ورودی

رم تعیین دیتای مورد نیاز ن
تم افزار حق التدریس از سیس

سما
ای آماده سازی و تصحیح دیت
ورودی در سیستم سما از 

دانشکده طریق رابطین سما
ها

تصحیح دیتای مربوط به
اعضای هیات علمی در 

سیستم چارگون از طریق 
کارگزینی امور هیات علمی

طراحی نرم افزار

ارائه نسخه آزمایشی و 
ن بی عملیاتی بودارزیا

نسخه آزمایشی

رفع نواقص نسخه 
آزمایشی

راه اندازی سامانه
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 سرکار خانم دکتر سید فاطمی

 

گردد. این محسووب می  معاونت آموزشوی دانشوهاه حوزه  ازهیات ممیزه بعنوان بخشوی  دبیرخانه

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

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

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

 کند.می وظیفه پرونده اعضاء هیات علمی متقاضی ارتقاء مرتعه مطابق با آئین نامه ارتقاء  انجام

طول ین)سووووه  1396سووووال  در م ه چهووارد ین)25/6/1396جلسووووه ر م ه نزد ( 14/11/1396(، پووا

 ممیزه دانشهاه پس از انتزاب{ برگزار گردید.  هیات ( جلسه23/12/1396وشانزدهمین)
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د رپوندهجدول   اهی ارتقاء واحتساب سنوات مطرح شده رد هیات ممیزهکلی تعدا
 43 تعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته

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

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

 3 هیات علمی ارتقاء یافته از مرتبه مربی به استادیاریتعداد اعضای 

 13 احتساب سوابق آموزشی اعضای هیات علمی تعداد

 

د جلسات کمیته صصی دبیرخاهن وهیات ممیزهتعدا  اهی تخ
 تعداد 

 4 تعداد جلسات برگزار شده کمیته  تخصصی علوم پایه

 5 بالینی تخصصی  تعداد جلسات برگزار شده کمیته

 3 تعداد جلسات برگزار شده هیات ممیزه

 12 مجموع جلسات

 

صصی دبیرخاهن هیات ممیزهرپونده  اهی اتییدشده ردکمیته اهی تخ
 تعداد 

 13 پروند های تایید شده  ارتقاء در جلسات  کمیته تخصصی علوم پایه

 29 پرونده های تایید شده  ارتقاء در جلسات کمیته تخصصی بالینی

 43   هیات ممیزه در ارتقاء شده تایید های پروند

 85 مجموع
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د رپونده اهی مطرح شده رد جلسات هیات ممیزه   تعدا
 چهاردهمین 

 هیات ممیزه

پانزدهمین   

 هیات ممیزه

شانزدهمین        

 هیات ممیزه

 مجموع

تعداد پروند های مطرح شده در جلسات هیات 

 ممیزه

31 13 5 49 

 43 4 12 27 شده در جلسات هیات ممیزهتعداد پروند های تایید 

 

د  هب تفکیک مرتبه مورد تقاضا يافته ارتقاء علمی هیات اعضای تعدا
 شانزدهمین  مجموع

 هیات ممیزه

پانزدهمین   

 هیات ممیزه

چهاردهمین        

 هیات ممیزه

 

مرتبه تعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته  به  8 6 1 15

 استادی

مرتبه تعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته به  17 6 2 25

 دانشیاری

مرتبه تعداد اعضای هیات علمی ارتقاء یافته به 2 - 1 3

 استادیاری

 مجموع 27 12 4 43

 

د  تفکیک دانشکده اه هب  يافته ارتقاء علمی هیات اعضای تعدا
 شانزدهمین  مجموع

 هیات ممیزه

            پانزدهمین  

 هیات ممیزه

چهاردهمین        

 هیات ممیزه
 دانشکده

 پزشکی 17 12 3 32

 توانبخشی 3 - 1 4

 پرستاری و مامایی 1 - - 1

 بهداشت 1 - - 1

 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 1 - - 1

 طب ایرانی 1 - - 1

 مرکز قلب شهید رجائی 3 - - 3

 مجموع 27 12 4 43
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 علمی هیات اعضای آموزشی سوابق احتساب ربرسی
 شانزدهمین  مجموع

 هیات ممیزه

           پانزدهمین 

 هیات ممیزه

چهاردهمین        

 هیات ممیزه
 دانشکده

 پزشکی 4 1 5 10

 مدیریت و اطالع رسانی پزشکی - 1 - 1

 بهداشت 1 - - 1

 مراکز تحقیقات - - 1 1

 مجموع 5 2 6 13

 

 جدول کلی  رب اساس دانشکده و  مرتبه مورد تقاضا
 چهاردهمین دانشکده

 هیات ممیزه

پانزدهمین        هیات 

 ممیزه

شانزدهمین        

 هیات ممیزه

 مجموع

 32 15 1 6 8 استادی پزشکی

 17 2 6 9 دانشیاری

 - - - - استادیاری

 4 - - - - استادی توانبخشی

 1 - - 1 دانشیاری

 3 1 - 2 استادیاری

 1 - - - - استادی پرستاری و مامایی

 1 - - 1 دانشیاری

 - - - - استادیاری

 1 - - - - استادی بهداشت

 1 - - 1 دانشیاری

 - - - - استادیاری

مدیریت و اطالع 

 رسانی

 1 - - - - استادی

 1 - - 1 دانشیاری

 - - - - استادیاری

 1 - - - - استادی طب ایرانی

 1 - - 1 دانشیاری

 - - - - استادیاری

مرکز قلب شهید 

 رجائی

 3 - - - - استادی

 3 - - 3 دانشیاری

 - - - - استادیاری

 43 15 1 6 8 استادی مجموع

 25 2 6 17 دانشیاری

 3 1 - 2 استادیاری
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 گزارش ساری عملکرداهی دبیرخاهن: 
  تغییراتارتقاء اعضای هیات علمی و مشخص نمودن  1395و  1391تطعیق آیین نامه های 

  ضوابط عمومی شرایط و  صوص رعایت  شکده ها درخ سازی عملکرد دان سان  سه یک برگزاری جل

ذکر شده درشیوه نامه اجرایی آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی  در دفتر معاونت آموزشی 

 6/3/1396و  29/1/1396در تاریخ های   

  عمومی ذکر شده در شیوه نامه اجرایی آیین شرایط و ضوابط "ابالغ  شیوه نامه اجرایی تدوین شده

 به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی "1395نامه ارتقاء اعضای هیات علمی سال  

  انجام اصوووالحات الزم و ارائه فرایندهای جدید کاری دبیرخانه هیات ممیزه با توجه به آیین نامه

 جدید

  شرایط عمومی   ارتقاء با موضوب  شیوه نامه اجرایی تدوین شده 4بررسی مجدد و ویرایش   بند" 

 تحقیقاتی  مراکزدانشکده ها و و ابالغ  اصالحات به  "تسلط به یک زبان خارجی

  تهیه و ابالغ فرایندها و فرم های  مرتعط به دانشووکده ها و مراکز به جهت یکسووان سووازی عملکرد

 رسیدگی  به پرونده های ارتقاء اعضای هیات علمی

 سط معاونت امور شرکت در کارگاه توجیه شهاه ها  تو ضای هیات علمی دان ی آیین نامه ارتقاء اع

 هیات علمی وزارت بهداشت

   جهت معاونین آموزشی   1395برگزاری جلسه توجیهی آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی سال

ی و کارشناسان  ارتقاء مرتعه  اعضای هیات علمی شاغل در دانشکده ها ، معاونت تحقیقات و فناور

 19/4/1396و مرکز شهید رجائی در تاریخ 

  ست های ارتقاء از مربی صوص درخوا شت درخ مکاتعات با معاونت امور هیات علمی وزارت بهدا

 به استادیاری   ) هیات برد و هیات ممیزه مرکزی(

  مکاتعه با ریاسووت دانشووکده ها ، معاونت تحقیقات و فناوری و مرکز شووهید رجائی جهت معرفی

میته منتخا دانشوکده ها و همچنین معرفی اعضواء پیشونهادی هیات ممیزه براسواس عضوو ثابت ک

 شیوه نامه اجرائی
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  انجام مکاتعات مربوط به معرفی اعضووواء پیشووونهادی هیات ممیزه  دانشوووهاه با وزارت

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 تخصصی دبیرخانه و  آماده سازی احکام اعضاء ثابت کمیته های منتخا؛  اعضاء جدید کمیته های

 همچنین اعضاء جدید هیات ممیزه دانشهاه

  سلط به زبان خارجی ضوب ت ضاء هیات علمی به جهت  35انجام فعالیت های مرتعط با مو نفر ازاع

 )از شرائط عمومی ارتقاء( ارتقاء 

  نفر از اعضای هیات علمی   4بررسی موضوب رکود علمی 

 جایهزینی تکنولوژی رای گیری الک یه و  با رای گیری ته یات ممیزه  ترونیکی در جلسووووات ه

 کاغذی)دستی(

  ،انجام فعالیت های مرتعط با  برگزاری جلسوووات هیات ممیزه )انجام هماهنهی ها، تهیه فایل ها

 دستورجلسات و صورت جلسات، ارسال دعوتنامه هاو.....(

 تحقیقاتیزابالغ سیاستهذاری های مصوب در هیات ممیزه دانشهاه به  دانشکده ها و مراک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

Page | 67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانم دکتر دهناد سرکار

 

دانشجوی  300باشد که توانسته بیش از دانشهاه علوم پزشکی ایران از پیشهامان آموزش مجازی می

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

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

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

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

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

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

ها و توانمندسازی ترونیکی، برگزاری جلسات منظا با نمایندگان آموزش مجازی دانشکدهتولید محتوای الک

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

 باشند.سامانه یادگیری الکترونیکی و وب سایت مرکز با محتواهای الکترونیکی غنی می
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مات   :1396صورت گرفته رد سال اقدا
  سامانه یادگیری الکترونیکی شنایی با آموزش مجازی،  برگزاری کارگاه هایی در زمینه تولید محتوا، آ

 کارگاهAdobe Connect(28 )و نرم افزار برگزاری کالس های آنالین با 

 ( 3برگزاری جلسات نمایندگان شعکه آموزش مجازی دانشکده ها )جلسه 

  جلسه( 5بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی )برگزاری جلسات 

 تشکیل شعکه نمایندگان در علوم پایه و بالین دانشکده پزشکی 

 ( 4برگزاری جلسات اعضای شعکه نمایندگان در علوم پایه و بالین دانشکده پزشکی )جلسه 

 اییبرگزاری جلسه با نمایندگان مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلا و عروق شهید رج 

 های الکترونیکی دانشهاه صنعتی شریفنشست مشترک با مدیر مرکز آموزش 

 برگزاری دو جلسه با کمیته برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و همکاری با این کمیته در تهیه فرم 

 ارزیابی و ارائه منظور به آموزشی متداول هایکوریکولوم و هابرنامه شناسایی جهت داده استخراج

 تکمیلی تحصیالت مقاطع رشته بر تاکید با مجازی صورت به هاکوریکولوم و ها برنامه از قسمتی

 برگزاری دومین کنهره مجازی طا سنتی 

 آرمان توسط دکتر آیین محمدی افزار نرم و نوید سامانه معرفی جلسه برگزاری 

 )تجهیز اتاق اکوستیک) تجهیزات ضعط صدا، کامپیوتر و میز 

 جدید سایت بروزرسانی   

 ادامه همکاری با دانشهاه علوم پزشکی مجازی 

 اتمام طرح دوره های کوتاه مدت و پودمانی 

 طرح مرکز نهارش آنالین 

 :تولید محتوای الکترونیکی 

 (32گروه زبان )فایل 

 (6مدیریت درد کودکان ))فایل 

  (23کنهره طا سنتی )فایل 

 (4خون گیری )فایل 
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 NICU(4 )فایل 

 (6سایر )فایل 

 جلسه( 2مایشی ژورنال کالب مجازی)برگزاری جلسات آز 

 برگزاری اولین جلسه مورینگ ریپورت الکترونیکی مشترک 

 بازدید از دانشکده توانعخشی در جهت توسعه آموزش مجازی  

 برگزاری نشست مشترک با نمایندگان مدیریت ترجمان، تعادل و تجاری سازی دانش  

  برگزاری نشست مشترک با مدیرEDC  ی تربت حیدریهدانشهاه علوم پزشک 

 رابطه با   برگزاری وب کنفرانس درMobile Health با دکتر فرهاد فاتحی از استرالیا 

  برگزاری وب کنفرانس با عنوان انتقال تجربیات مرکز آموزش مجازی دانشهاه شریف با سخنرانی

 آقای دکتر امینی رئیس مرکز آموزش مجازی دانشهاه شریف

 لیزم پزشکی با همکاری پیشنهاد دوره ی غیرحضوری ژورناJames Lind Institute 

 برنامه آموزش مداوم در سامانه  یک پذیرشCME 

  مذاکره با شرکت نیوشا جهت خرید وب سرویس و استفاده ازLMS  برای برنامه هایCME 

  ارتقاLMS و ارزشیابی نسخه جدید 

 مکاتعات در جهت تاسیس مرکز آموزش های الکترونیکی 

  چارت سازمانی مرکز آموزش های الکترونیکیتهیه نسخه ی اولیه  

 مرکز آموزش های الکترونیکی از محتوا تولید درخواست فرم طراحی 

 مجازی بصورت جلسات برگزاری لیست چک فرم تدوین 

 شهید جشنواره و پزشکی آموزش کشوری کنهره غرفه و مجازی آموزش پنل در فعال حضور 

 مطهری

 آموزش در راهعردی تحقیقات ملی مجازی مرکز آموزش کمیته در دانشهاه نماینده 3 عضویت 

 پزشکی  علوم
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 پیشنهاد  طرح اه:  
 (داوری به ارسال)سناریو تکنیک با پزشکی علوم آموزش در الکترونیکی یادگیری پژوهی آینده 

 مرکزی عصعی دستهاه فیزیولوژی و اناتومی الکترونیکی یادگیری ی دوره ارزشیابی و اجرا طراحی 

 (داوری به ارسال)اعصاب و مغز جراحی دستیاران برای

 طرح HSR سازی مجازی دستورالعمل الهوی ارائه" عنوان تحت" 

 مداوم آموزش سازی مجازی دستورالعمل 

  تصویت تاسیس مرکز آموزش های الکترونیکی دانشهاه در شورای مدیران و شورای آموزشی

 دانشهاه
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این دبیرخانه وظیفه شووناسووایی اهداف و پرورش اسووتعدادهای درخشووان دانشووهاه را برعهده دارد. در        

صوبات وزارت  ساس م شی و رفاهی ویژه ای برا شی، پژوه سهیالت آموز صول به این اهداف، ت ستای ح را

شت، درمان و آموزش پزشکی به  شهاه با حمایت و تشکیل بهدا شجویان ارائه می گردد. همچنین دان این دان

کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان با ریاست رئیس دانشهاه وظیفه حمایت از این عزیزان را به 

 عهده دارد.
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های شاخص ردیف

بندی رتبه

 آموزشی

واحد سنجش  عنوان شاخص موضوع فعالیت زیر شاخص

 عملکرد

 عملکرد

 _مدیریت 1

 هاسیستم

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

واحدهای  2

 تابعه

تکمیل اطالعات دانشجویان استعداد  فناوری اطالعات

درخشان دانشگاه در بانک اطالعاتی استعداد 

 افزار سماءدرخشان نرم

 718 تعداد هاتعداد درخواست

واحدهای  3

 تابعه

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

آموزش  4

 دانشجو

های قبولی دوره

 باالتر

معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع 

کارشناسی جهت ورود به مقطع باالتر مطابق 

 نامه استعداد درخشانبا آیین

 32 تعداد تعداد دانشجو

آموزش  5

 دانشجو

های قبولی دوره

 باالتر

 بررسی درخواست و معرفی دانشجویان واجد

کارشناسی شرایط استعداد درخشان مقطع 

جهت ورود به مقطع باالتر مطابق با ارشد 

 نامه استعداد درخشانآیین

 23 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  6

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

ها نام از دانشجویان دانشکدهفراخوان ثبت

مین المپیاد علمی نهنام در جهت ثبت

 )درون دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  7

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

های آموزشی برای برگزاری کالس

مین نهدانشجویان جهت آمادگی شرکت در 

 المپیاد علمی )درون دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  8

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

برای  آزمون درون دانشگاهیبرگزاری 

مین نهدانشجویان جهت آمادگی شرکت در 

 المپیاد علمی )درون دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  9

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

مین المپیاد علمی نهدر  معرفی منتخبین

 )درون دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  10

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

مین المپیاد نه انجام مکاتبات مربوطه به

های ویژه برای و برگزاری کالسعلمی 

 منتخبین

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  11

 خاص

های فعالیت

 دانشگاهیویژه 

برگزاری آزمون  نهمین المپیاد علمی در 

 مرحله گروهی و اعالم نتایج

 %100 درصد درصد امور انجام شده
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معیارهای  12

 خاص

های ويژه فعالیت

 دانشگاهی
طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر برای 

ها و آزمون درون دانشگاهی فراخوان کارگاه

 نهمین المپیاد دانشجويی

امور انجام درصد 

 شده

 %100 درصد

معیارهای  13

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

معرفی دانشجویان استعداد درخشان 

دانشگاه به بنیاد ملی نخبگان جهت دریافت 

 تسهیالت مادی پیرو نامه ارسالی ایشان

 13 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  14

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

دانشجویان مشمول جوایز عقد قرارداد با 

 یارییاری و فنیاریوپژوهشآموزش

 18 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  15

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

های آموزشیو پژوهشی و پیگیری فعالیت

 یاری دانشجویان در طور سال تحصیلیفن
 18 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  16

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

رسیدگی به درخواست دانشجویان منتخب 

از سوی بنیاد ملی نخبگان بر اساس 

 راهنمای راجا

 15 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  17

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

ارسال گواهی کار دانشجویان راتبه به بنیاد 

 ملی نخبگان

 25 تعداد تعداد دانشجو

آموزش  18

 دانشجو

های فعالیت

 دانشگاهیویژه 

معرفی دانشجویان واجد شرایط به معاونت 

دانشجویی جهت دریافت تسهیالت رفاهی 

 )خوابگاهو و امور رفاهی ....(

 20 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  19

 خاص

 های ویژهفعالیت
 دانشگاهی

مشاوره به دانشجویان استعداد درخشان در خصوص 

 خشانها و تسهیالت اداره استعداد درنامهآیین
 100 درصد افراد مراجعه کننده

معیارهای  20

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه مرور سیستماتیک

معیارهای  21

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 10کارگاه انگیزش دریادگیری )ویژه قطب 

 نهمین المپیاد دانشجویی(

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه

معیارهای  22

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه پروپوزال نویسی

معیارهای  23

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه SPSS کارگاه 

 

معیارهای  24

 خاص

های ویژه فعالیت

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه Multimedia Builderآشنایی با نرم افزار 

معیارهای  25

 خاص

های ویژه فعالیت

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه Captivateآشنایی با نرم افزار 

معیارهای  26

 خاص

های ویژه فعالیت

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه پروپوزال نویسی

معیارهای  27

 خاص

های ویژه فعالیت

 دانشگاهی

 3 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه آمار زیستی
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معیارهای  28

 خاص

های ويژه فعالیت

 دانشگاهی

 2 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه تولید محتوا

معیارهای  29

 خاص

های ویژه فعالیت

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه همایش بزرگ آینده تحصیلیو آینده شغلی

معیارهای  30

 خاص

های ویژه فعالیت

 دانشگاهی

 2 تعداد دوره برگزاری کارگاه مدرسه تابستانی علوم اعصاب شناختی

معیارهای  31

 خاص

های ویژه فعالیت

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه چمدان رهبری

معیارهای  32

 خاص

های ویژه فعالیت

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه های بنیادیمدرسه تابستانی سرطان و سلول

واحدهای  33

 تابعه

کمیته دانشجوئی 

استعدادهای 

 درخشان

تشکیل و فعالیت کمیته دانشجوئی پزشکی 

 عمومی استعدادهای درخشان در امور آموزشی

 5 تعداد تعداد جلسات

واحدهای  34

 تابعه

کمیته دانشجوئی 

استعدادهای 

 درخشان

دانشجوئی تحصیالت  تشکیل و فعالیت کمیته

 تکمیلی استعدادهای درخشان در امور آموزشی

 1 تعداد تعداد جلسات

معیارهای  35

 خاص

های ویژه فعالیت

 دانشگاهی

معرفی منتخبین در نهمین المپیاد علمی )مرحله 

 آزمون انفرادی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  36

 خاص

های ویژه فعالیت

 دانشگاهی

نتایج در نهمین المپیاد علمی )مرحله اعالم 

 آزمون گروهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  37

 خاص

های ویژه فعالیت

 دانشگاهی

طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر برای 

فراخوان تحصیل همزمان در دوره کارشناسی 

 ارشد آموزش مجازی

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  38

 خاص

های ویژه فعالیت

 دانشگاهی

فرخوان برگزاری آزمون مصاحبه تحصیل 

همزمان در دوره کارشناسی ارشد آموزش 

 مجازی

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  39

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

برگزاری آزمون مصاحبه تحصیل همزمان در 

 دوره کارشناسی ارشد آموزش مجازی

 %100 درصد انجام شدهدرصد امور 

معیارهای  40

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

اعالم نتایج آزمون مصاحبه تحصیل همزمان 

 در دوره کارشناسی ارشد آموزش مجازی

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  41

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر برای 

-MDتحصیل همزمان در دوره فراخوان 

MPH 

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  42

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

فرخوان برگزاری آزمون مصاحبه تحصیل 

 MD-MPHهمزمان در دوره 

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  43

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

برگزاری آزمون مصاحبه تحصیل همزمان در 

 MD-MPHدوره 

 %100 درصد درصد امور انجام شده
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معیارهای  44

 خاص

های فعالیت

ويژه 

 دانشگاهی

اعالم نتايج آزمون مصاحبه تحصیل 

 MD-MPHهمزمان در دوره 

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

واحدهای  45

 تابعه

های کارگروه

 دانشجوئی

 %100 درصد درصد امور انجام شده های دانشجوئیکارگروهتشکیل 

 _مدیریت 46

 هاسیستم

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

 _مدیریت 47

شوراها و 

 جلسات

کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای  شورای دانشگاه

 درخشان
 2 تعداد تعداد جلسات

واحدهای  48

 تابعه

تکمیل اطالعات دانشجویان استعداد  فناوری اطالعات

درخشان دانشگاه در بانک اطالعاتی استعداد 

 افزار سماءدرخشان نرم

 718 تعداد هاتعداد درخواست

واحدهای  49

 تابعه

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

آموزش  50

 دانشجو

های قبولی دوره

 باالتر

 بررسی درخواست و معرفی دانشجویان واجد

کارشناسی شرایط استعداد درخشان مقطع 

جهت ورود به مقطع باالتر مطابق با ارشد 

 نامه استعداد درخشانآیین

 32 تعداد تعداد دانشجو

آموزش  51

 دانشجو

های قبولی دوره

 باالتر

 بررسی درخواست و معرفی دانشجویان واجد

دکترای شرایط استعداد درخشان مقطع 

جهت ورود به مقطع باالتر مطابق با ای حرفه

 نامه استعداد درخشانآیین

 47 تعداد تعداد دانشجو

آموزش  52

 دانشجو

های قبولی دوره

 باالتر

رشته  بررسی درخواست و معرفی دانشجویان

پزشکی واجد شرایط جهت دوره دستیاری 

 66بر اساس نشست 

 4 تعداد دانشجوتعداد 

معیارهای  53

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

تقدیر از اساتید همکار و دانشجویان برتر 

استعداد درخشان و نفرات برتر استعداد 

درخشان با حضور ریاست و معاونت آموزشی 

 دانشگاه

 30 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  54

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

ها نام از دانشجویان دانشکدهفراخوان ثبت

المپیاد علمی  دهمیننام در جهت ثبت

 )درون دانشگاهی(

 %100 درصد درصد امور انجام شده



  
  

Page | 76 
 

 

 

  

معیارهای  55

 خاص

های فعالیت

ويژه 

 دانشگاهی

های آموزشی برای برگزاری کالس

دانشجويان جهت آمادگی شرکت در 

المپیاد علمی )درون  دهمین

 دانشگاهی(
 

درصد امور انجام 

 شده

 %100 درصد

معیارهای  56

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

المپیاد  دهمین انجام مکاتبات مربوطه به

و برگزاری کالسهای ویژه برای علمی 

 منتخبین

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  57

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

طراحی و چاپ پوستر و استند و بنر برای 

آزمون درون دانشگاهی فراخوان کارگاهها و 

 المپیاد دانشجویی دهمین

 %100 درصد درصد امور انجام شده

معیارهای  58

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 دانشگاه با استعداد درخشانهمکاری واحد 

تسهیالت ارائه بنیاد ملی نخبگان جهت 

 به مشمولین دریافت جوایز تحصیلی مادی

 21 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  59

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

عقد قرارداد با دانشجویان مشمول جوایز 

یاری و راتبه یاریو فنیاریوپژوهشآموزش

 دانشجویی
 

 21 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  60

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

-های آموزشیو پژوهشیو فنفعالیتپیگیری 

یاری و راتبه دانشجویی در طی سال 

 تحصیلی

 21 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  61

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

رسیدگی به درخواست دانشجویان منتخب 

از سوی بنیاد ملی نخبگان بر اساس 

 راهنمای راجا

 21 تعداد تعداد دانشجو

آموزش  62

 دانشجو

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

معرفی دانشجویان واجد شرایط به معاونت 

دانشجویی جهت دریافت تسهیالت رفاهی 

 )خوابگاهو و امور رفاهی ....(

 20 تعداد تعداد دانشجو

معیارهای  63

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

مشاوره به دانشجویان استعداد درخشان در 

اداره ها و تسهیالت نامهخصوص آیین

 استعداد درخشان

 100 درصد افراد مراجعه کننده

معیارهای  64

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

معیارهای  65

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه کماندوی ریسرچ
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معیارهای  66

 خاص

های فعالیت

ويژه 

 دانشگاهی

 

 

دوره برگزاری  های کمیته مشورتی دانشجويیکارگاه

 کارگاه

 1 تعداد

معیارهای  67

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه دوره آموزشی آمار زیستی

معیارهای  68

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه End notکارگاه آموزشی 

معیارهای  69

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه نویسیآموزشی پروپوزال  کارگاه

 

معیارهای  70

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه آموزشی اخالق پزشکی

معیارهای  71

 خاص

 هایفعالیت

 ویژه دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه 1SPSSکارگاه آموزشی 

معیارهای  72

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه CPRکارگاه آموزشی 

معیارهای  73

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 3 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه مقدمات متلب در نوروساینس

معیارهای  74

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 2 تعداد دوره برگزاری کارگاه پژوهیکارگاه آموزشی آینده

معیارهای  75

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه های اولیهدوره آموزشی کمک

معیارهای  76

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 2 تعداد دوره برگزاری کارگاه کیفیکارگاه آموزشی روش تحقیق 

معیارهای  77

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه 2SPSSکارگاه آموزشی 

معیارهای  78

 خاص

های فعالیت

 ویژه دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه کارگاه آموزشی روش تدریس

معیارهای  79

 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

 1 تعداد دوره برگزاری کارگاه ECGکارگاه آموزشی 
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معیارهای  80

 خاص

های فعالیت

ويژه 

 دانشگاهی

دوره برگزاری  های پزشکیکارگاه آموزشی گرافی

 کارگاه

 1 تعداد

واحدهای  81

 تابعه

کمیته 

دانشجوئی 

استعدادهای 

 درخشان

تشکیل و فعالیت کمیته دانشجوئی پزشکی 

استعدادهای درخشان در امور عمومی 

 آموزشی

 7 تعداد تعداد جلسات

واحدهای  82

 تابعه

کمیته 

دانشجوئی 

استعدادهای 

 درخشان

تشکیل و فعالیت کمیته دانشجوئی 

تحصیالت تکمیلی استعدادهای درخشان در 

 امور آموزشی

 --- تعداد تعداد جلسات

واحدهای  83

 تابعه

کارگروهای 

 دانشجوئی

 %100 درصد درصد امور انجام شده های دانشجوئیتشکیل کارگروه

معیارهای  84
 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

حمایت از شرکت دانشجویان در 

 های داخلی و خارجیهمایش
 5 تعداد تعداد افراد

معیارهای  85
 خاص

فعالیتهای ویژه 

 دانشگاهی

برگزاری یک دوره همایش استعدادهای 

پزشکی درخشان ویژه دانشجویان رشته 

 جدیدالورود

 150 تعداد تعداد افراد


