
 

توسعه آموزش پزشکی مطالعات و مرکز6931برنامه عملیاتی  سال   

 

های پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش های پژوهشی و ارتقای حضور و شرکت اعضای هیات علمی  در فعالیتارتقای کمی و کیفی فعالیت

 از اهداف مشخص واحد پژوهش در آموزش است که در راستای آن برنامه های ذیل اجرا شده است : 

 

 HSRتشکیل تیم کمیته  

 صدور ابالغ به اعضای کارگروه 

 های پژوهش در آموزشتعیین اولویت 

 ارائه مشاوره به کارکنان، دانشجویان و اعضای هیات علمی در خصوص نوشتن طرح های تحقیقاتی 

 بسترسازی برای مشارکت دانشجویان در فعالیتهای پژوهش در آموزش 

 ش علوم پزشکیالمللی مرتبط با آموزهای ملی و بینهای و همایشسازی اعضای هیات علمی از کنگرهآگاه 

 AMEEسازی حضور اعضای هیات علمی در کنگره فراهم 

 های مرتبط مشاوره به اعضای هیات علمی در خصوص ساب میت مقاالت در کنگره 



ا های آموزشی مرتبط بهای آموزشی مورد نیاز مازاد بر کوریکولوم مصوب، تهیه و تدوین بسته، بررسی دوره های درسیبررسی و بازنگری برنامه

از اهدافی است که کارشناسان واحد برنامه ریزی آموزش در طول سال   AMEEریزی آموزشی و  ترجمه و انتشار راهنماهای آموزشی برنامه

 : نموده اند ذیل را اجرایی برای آن برنامه های  6931

 مطالعه  امکان سنجی تاسیس رشته های بین رشته ای 

 بررسی برنامه های درسی پیشنهادی مطابق با استاندارد طراحی رشته وزارت متبوع 

 ارائه خدمات مشاوره برای بازنگری برنامه های درسی 

 برگزاری کارگاه های آموزشی تدوین و بازنگری برنامه های درسی 

    HSRزنگری در قالب طرحهای تعریف پروژه های با 

 های مرتبط در موارد الزمهای آموزشی موجود و انجام پژوهشبررسی کوریکولوم 

 های مبتنی بر نیاز پیشنهاد طرح دوره 

 های مورد نیاز در شورای آموزشی دانشگاهطرح و بررسی دوره 

 های آموزشی مرتبطهای مورد نیاز جامعه به گروهپیشنهاد برگزاری دوره 

 های آموزشیهای پیشنهادی و دریافت بازخورد از گروهارزشیابی برنامه 

 ریزی درسی دانشگاهتعیین کمیته برنامه 



 ابالغ شرح وظایف و تقسیم کار 

 ریزی آموزشیهای آموزشی مرتبط با برنامهتهیه بسته 

 های آموزشیتایید و انتشار بسته 

 کمیته ترجمانهای سراسر کشور جهت شرکت در فراخوان به دانشگاه 

 فراخوان درون دانشگاهی 

 تشکیل تیم ترجمان و انتشار راهنماهای آموزشی 

 تدوین شرح وظایف و پروتکل اجرایی 

 تقسیم وظایف و انجام فرایند ترجمان 

 تایید کیفیت ترجمان و انتشار راهنماها 

 تشکیل تیم بازی سازی در آموزش 

 ایهای آموزشی دورهبرگزاری کارگاه 

 های تحقیقاتیطراحی پروژه 

 نظر و خبره در این حوزه جهت انتقال تجاربدعوت از افراد صاحب 

 انجام حداقل یک پروژه بازسازی در آموزش 

 ارزشیابی پروژه 



افزایش سطح توانمندی مدیریت و رهبری آموزشی  مدیران سطوح مختلف دانشگاه یکی از اهداف مهم مرکز توسعه و آموزش پزشکی است که 

های آموزشی برای مدیران سطوح مختلف دانشگاه ،  تقویت نظام ارزشیابی  اجرایی کردن آن برنامه هایی از  قبیل برگزاری دورهدر راستای 

 مدیران و بکارگیری نتایج آن در امور انتصاب طراحی و فعالیتهای ذیل را انجام داده است :

 نیازسنجی آموزشی از مدیران 

 برگزاری دوره های آموزشی 

 کردن مدیران با شرح وظایف مدیریتیآشنا  

 تدوین بسته شرح وظایف و انتظارات 

 تدوین شاخصها و استانداردهای عملکردی مدیران دانشگاه 

 ارزشیابی عملکرد مدیران 

 طراحی سامانه و نرم افزار آموزش 

 گردآوری بانک اطالعات مدیران آموزشی 

 تدوین حداقل صالحیت های الزم تصدی سمت های مدیریتی 

 وین شاخص ها و استانداردهاتد 



 مقایسه وضعیت موجود با استانداردهای جهانی و کشوری 

 تشکیل کمیته سیاستگذاری و تصمیم سازی انتصابات 

 تدوین شرح وظایف و انتظارات توسط کمیته 

 برنامه ریزی برای  تامین هیات علمی و کارشناسان مورد نیاز گروه های آموزشی 

 و کیفی اعتباربخشی و رتبه بندی دانشکده ها و گروه های آموزشیتهیه و تدوین شاخص های کمی  

 نظارت بر حسن اجرای امور در گروه های آموزشی 

 ارزشیابی برنامه های موجود بر اساس استانداردها 

 ارزیابی و بازنگری برنامه های راهبردی و عملیاتی گروههای آموزشی 

و وده را دنبال نم پاسخگو در راستای اهداف مرکز  تالش می نماید اهدافی مثل تقویت و راه اندازی برنامه های آموزش پاسخگوواحد آموزش 

 :وده است فعالیتهای ذیل را اجرایی نم

 تشکیل کمیته آموزش پاسخگو در هر دانشکده 

 تدوین معیارها و مصداق های آموزش پاسخگو  جهت مستند سازی در دانشکده ها  

 برگزاری حداقل دو کارگاه آموزش پزشکی پاسخگو 

 بازنگری حداقل دو طرح دوره  آموزشی مبتنی بر پاسخگویی به نیازهای جامعه  



آموزشی مربوط به فصلنامه و  تهیه و تدوین بسته های آموزشی مربوط به از اهداف  مهم واحد رسانه و انتشارات ،  تهیه و تدوین بسته های  

 برنامه ریزی است که در راستای آن فعالیتهای ذیل را اجرا نموده اند :

 خبری مرکز مطالعات -انتشار فصلنامه علمی 

 راه اندازی سایت انگلیسی مرکز مطالعات 

 به روز نگهداشتن سایت مرکز مطالعات  

 معرفی مرکز مطالعات به زبان فارسی و انگلیسیچاپ کتابچه  

 پیگیری تهیه بسته آموزشی رهبری آموزشی 

 مشارکت در تهیه کاتولوگ انگلیسی دانشگاه 

 پیگیری تهیه بسته های آموزشی برنامه ریزی آموزشی 

 پیگیری تهیه بسته آموزشی ارزشیابی آموزشی 

 پیگیری تهیه بسته آموزشی لغتنامه آنالین آموزش پزشکی 

 برنامه های آموزشی %02پیگیری تهیه بسته های آموزشی مجازی با هماهنگی دانشکده ها به میزان  

 

 



 مسئولین طرح راد در راستای  ارتقای رتبه دانشگاه در سطح کشور فعالیتهای ذیل را اجرا نموده اند:

 دانشکده 9بررسی مستندات انجام  ارزیابی درونی برای  

 بازخورد به دانشکده ها ارائه 

 آموزش اعضای هیات علمی آموزش و بالینی  

 آموزش کارکنان  

واحد اعتبار بخشی آموزشی از واحدهای فعال در مرکز توسعه بوده و در راستای   هدف کالن  افزایش مشارکت  دانشکدههای تابعه و واحدهای 

EDC  :در راستای ارتقای کیفیت  آموزش فعالیتهای ذیل را اجرا نموده اند 

 

 تشکیل کمیته های درون دانشکدهای 

 برگزاری جلسات منظم  

 بررسی مستندات  

 ارائه ی بازخورد به دانشکده ها  

 EDCبررسی مستندات واحدهای 

 EDCیبه واحدها ارائه بازخورد 



کمیت و کیفیت فرایندهای ارزشیابی با برنامه ریزی در حوزه های  بهبود کیفیت ارزشیابی اعضای هیات علمی، واحد ارزشیابی با هدف  بهبود 

 ارتقای عملکرد سیستم سعاد و  تسهیل روشهای ارزشیابی بالینی  فعالیتهای ذیل را اجرا نموده اند:

 توسط دانشجویان Evalهای موجود در سیستم ارزشیابی اعضا هیئت علمی  در هر نیمسال، بر اساس فرم 

 ارزشیابی اعضای هیئت علمی بر اساس سیستم سعاد 

 ارزشیابی اعضای هیئت علمی جهت ارتقا رتبه و مرتبه علمی و پایه  

 ثبت و تایید ماهانه اطالعات در سیستم سعاد 

 نمرات تعیین شده در سیستم سعاد پایش اطالعات بر اساس 

 انجام به هنگام مکاتبات و مراسالت 

 های ارزشیابی بالینیبهبود کیفیت روش 

 های نوین ارزشیابی بالینیبرگزاری کارگاه آموزشی روش 

 همکاری با سایر واحدها در جریان ارزشیابی برنامه 

 ها(ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آیتم آنالیز )ارتقا و توسعه زیر ساخت 

 روز رسانی سامانه تحلیل آزمونبه 

 آموزش جهت بکارگیری سامانه 



ای اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی در راستای  های حرفهواحد توانمندسازی اساتید با هدف افزایش انگیزه و کیفیت توانمندی

 نموده اند:توانمندسازی اعضای هیات علمی فعالیتهای ذیل را اجرا 

 نیازسنجی آموزشی از اعضای هیات علمی 

 های آموزشی مطابق با نیازبرگزاری کارگاه 

 هاهای آموزشی مشترک با سایر دانشگاهبرگزاری کارگاه 

، آموزش های ارزیابی دانشجوهای تدریس، طراحی آموزشی، روشریزی آموزشی، روشهای ضروری آموزش پزشکی نظیر برنامهتدوین و اجرای کارگاه 

 مجازی و ... جهت اساتید تازه وارد

 های آموزش پزشکیای جهت تشویق   اعضای هیات علمی جهت شرکت در کارگاهتدوین و اجرای برنامه 

 برقراری ارتباطات علمی آموزشی بین دانشگاهی داخل و خارج و ایجاد فرصتهای مطالعاتی بیشتر 

 های برگزار شدهارزشیابی کارگاه 

 

 برگزاری جشنواره سالیانه شهید مطهری از اهداف واحد جشنواره های آموزشی است و فعالیتهای آن عبارتند از:

 تشکیل کمیته های درون دانشکده ها 



 برگزاری جشنواره آموزشی دانشگاه مشابه جشنواره شهید مطهری 

 تامین اعتبار اعطای جوایز به فرایندها و فعالیتهای برتر آموزشی 

 ارزشیابی و داوری به میزان حداقل ده جلسه در سال –علمی  -تامین اعتبار کمیته های اجرایی 

 فراخوان ارسال فرایندهای نوآورانه 

 طراحی پوستر  

 ها و داوری دریافت طرح 

 ریزی در خصوص برگزاری جشنواره درون دانشگاهیبرنامه 

 طراحی پوستر خوشامدگویی، تامین ملزومات جشنواره 

 فعالیتهای ذیل را اجرایی نموده اند: در این راستا ها و مراکز آموزشی و درمانی از اهداف کالن مرکز است کهسازی دفاتر توسعه دانشکدهفعال

 تامین کادر نیروی انسانی مورد نیاز 

 ایبرگزاری جلسات دوره 

 ریزی سالیانه مبتنی بر نیازبرنامه 

 اندیشیبرگزاری جلسات همرفع مشکالت دفاتر با  



 رتبه بندی و اعتباربخشی دفاتر 

 ها و مراکز آموزشی و درمانیتوسعه دانشکده 

 تخصیص اعتبار به دفاتر توسعه آموزش 


