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 واحد ارزشیابي گزارش عملکرد 
  :ارزشیابی کارگاههای آموزشی مرکز مطالعات      
 96کارگاه برگزار شده در مرکز مطالعات در شش ماهه اول  25ارزشیابی تعداد  -

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

 ارزشیابی و آیتم آنالیز سواالت چهار گزینه ای: 

آیتم آنالیز امتحانات توسططد داندططهده ها و ارسططال نتایو بازهورد به اسططاتید و ن ارت گزارش گیری از اجرای  -

 برحسن اجرای آن 

 پیگیری و مهاتبات در هصوص پرداهت وجوه قرارداد شرکت یگانه  - 

:ارزشیابی عملکرد دستیاران بالینی با سامانه ی الگ بوک الکترونیکی متمرکز  

 ریت فناوری اطالعات در هصوص راه اندازی سرور الگ بوک الهترونیهیمهاتبات با داندهده پزشهی و مدی -

  96رشته در سال  8الهترونیهی شدن الگ بوک  -

اعالم آمادگی گروههای جراحی مغز و اعصاب، طب فیزیهی و توانبخدی، پوست و چدم، در جهت الگ بوک  -

 الهترونیهی 

الهترونیهی توسد شرکت انیهو و معاونت تخصصی و فوق الگ بوک جدید تدوین قرارداد  وبازنگری پیگیری  -

 تخصصی داندهده پزشهی

 ارزشیابی نحوه تدریس اساتید با سیستم ماد

پیگیری رفع مدهالت و اصالح گزارش گیری سیستم ماد  و برگزاری جلسات با مهندس شجاعی و مهندس  -

 جمالی 

 م ماد در اجرای ارزشیابی داندجو از استاد بازدید از داندهده پزشهی و بررسی مدهالت اجرایی سیست -

 پیگیری اصالح فرمهای ارزشیابی داندهده های توانبخدی و. طب ایرانی ... -

  داندهده ها و جایگزاری در سیستم سما یابیشارزهای فرم بازنگری  -
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ارزشیابی مدیر گروه از راه اندازی ارزشیابی سایر آیتم های سیستم ارزشیابی ماد )هود ارزشیابی، پیگیری  -

 استاد و ارزشیابی همهار از استاد

 بازنگری فرایند ارزشیابی ماد  -

 برگزاری جلسه رفع نواقص و تهمیل ارزشیابی ماد در داندهده پزشهی  -

:با سیستم سعاد عملکرد اعضای هیئت علمی  ارزشیابی  

 مسئولین مربوطهوری و ارسال ن رات داندهده ها در هصوص سیستم سعاد به آجمع  -

 ارسال نقطه ن رات اساتید به معاونت آموزشی -

:راه اندازی مرکز آزمون  

 تدوین آیین نامه مرکز آزمون -

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

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

 بازنگری فرایند های ارزشیابی مرکز آزمون  -

 همایشها

 پیگیری و انجام مهاتبات جهت برگزاری همایش آموزش پزشهی وزارت بهداشت -

جشنواره های آموزشیب(  

  جشنواره آموزشی شهید مطهری

مطهری جهت ارسال فعالیتهای نوآورانه اعضای هیئت علمی بر فراهوان دهمین جدنواره آموزشی شهید  -

  مطهری جدنواره داوری جهت ارزشیابی فرم طراحی و اساس حیطه های  شدگانه تدوین

 ها داندهده به ارزشیابی نحوه و نگارش راهنمای ارسال -

  مطهری جدنواره های فرایند آوری جمع -
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  مطهری جدنواره های فرایند اولیه داوری فرایند انجام و داوران انتخاب -

  مطهری جدنواره نهایی داوری -

 جشنواره آموزشی وثوق:
 نفر از اساتید برتر در عرصه آموزش  27برگزاری جدنواره وثوق و تدویق و تقدیر از   -

 :فعالیتها اهم

 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 منتخبین از آوری جمع  

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

 

 

 آموزش پاسخگوواحد گزارش عملکرد 
دگاه  - شی دان سخگویی آموز ضعیت موجود پا صها و ارزیابی و شاه تهمیل نهایی تدوین پروپوزال تبیین 

  (CIPP)پزشهی ایران بر اساس الگوی ن ری علوم

تبیین شاهصها و ارزیابی وضعیت موجود پاسخگویی آموزشی داندگاه علوم پزشهی ایران "ثبت پروپوزال  -

ساس الگوی ن ری شتی)   "(CIPP)بر ا ستمهای بهدا سی دی  دیار به عنوان طرح پژوه سامانه پژوه در 

HSR ) 

  23/2/96پزشهی مورخ  تایید پروپوزال در کمیته تحقیقات آموزش -

تبیین شاهصها و ارزیابی وضعیت موجود پاسخگویی آموزشی داندگاه علوم پزشهی ایران "ثبت پروپوزال  -

 در سامانه مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشهی وزارت بهداشت  "(CIPP)بر اساس الگوی ن ری

 18/4/96خگو در تاریخ هماهنگی با واحد رشد و بالندگی جهت برگزاری کارگاه آموزش پاس -

ن ر سنجی از اساتید پاسخگو در هصوص شاهصها و استاندارد های پاسخگویی جهت تدوین نهایی ابزار  -

 ارزیابی وضعیت موجود پاسخگویی در آموزش پزشهی

 3/3/96تدوین محتوای کارگاه در مورخ  یبرا یهماهنگتدهیل جلسه در هصوص  -
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صوص - سه در ه دهیل جل سخگو آموزش کارگاه نیاول یاجرا و یمحتوا نیتدو یبرا یهماهنگادامه  ت  پا

 23/3/96مورخ 

مهاتبه با دانندططهده های تابعه در هصططوص معرفی نمایندگان و اعضططای کمیته آموزش پاسططخگو جهت  -

 شرکت در کارگاه 

 18/4/96برگزاری گارگاه آموزش پاسخگو مورخ  -

ست - سخگو مبنی بر بازنگری و م سخگویی حداقل در ابالغ به نمایندگان آموزش پا سازی فعالیتهای پا ند

 یک گروه آموزشی داندهده تابعه

ارائه پیدنهادات جهت بازنگری محورها و شاهصها ی بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور در پاسخ به  -

 ن ر هواهی وزارت متبوع 

مهاتبه با داندطططهده های تابعه در هصطططوص ارائه گزارش پیدطططرفت اقدامات در هصطططوص بازنگری و  -

 مستندسازی فعالیتهای پاسخگویی حداقل در یک گروه آموزشی داندهده تابعه

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

 بررسی گزارش بازنگری طرح دوره داندهده بهداشت و اهذ ن رات داوری و ارائه بازهورد -

 و اهذ ن رات داوری و ارائه بازهورد بررسی گزارش بازنگری طرح دوره داندهده توانبخدی  -

 بررسی و اصالح مجدد پرسدنامه طرح پژوهدی -

 10/10/96انجام مهاتبات و جلسات هماهنگی اجرای کارگاه مورخ  -

 10/10/96برگزاری کارگاه مورخ  -

ماینده جهت  آموزش و.  - بازنگری طرح دوره و معرفی ن با گروههای آموزشطططی جهت تدوین و  به  مهات

 پیگیری 

 سنجی امهانات و تجهیزات آموزشی در عرصه  آموزشی از گروههای آموزشینیاز -

 بررسی طرح دوره چدم پزشهی و ارائه بازهورد به نماینده گروه چدم  -

 بررسی طرح دوره انگل شناسی و ارائه بازهورد به نماینده گروه گروه  -

 جمع آوری ن رات و بازنگری پرسدنامه طرح پژوهدی پاسخگو -

 پیگیری تصویب طرح پژوهدی و پاسخ به سواالت داوری سامانه پژوهدی وزارت بهداشت  -
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 واحد دانش ژپوهي گزارش عملکرد
با توجه به تغییر شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی طبق آئین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات 

 جام شده است:ان1396علمی داندگاهها، اقدامات زیر در نیمه دوم سال 

 صدور و پزشهی علوم آموزش پژوهی دانش و داندورانه های فعالیت ارزیابی داندگاهی کمیته تدهیل 

 کمیته اعضاء ابالغ

 هماهنگی برگزاری جلسات کمیته دانش پژوهی داندگاهی 

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

 مدیریت

 پژوهی دانش سامانه در داندگاه مداور 14 و داور 16 ها، داندهده کلیه تعریف و ثبت 

 معاونت و داندگاه سایت طریق از پژوهی دانش سامانه مورد در علمی هیات اعضای به رسانی اطالع 

 آموزشی

 علمی هیات عضو 26 هویت احراز و تائید 

  مورد سامانه دانش پژوهیمداوره و آموزش موردی اعضای هیات علمی در 

 سایر اقدامات

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

به مرکز  "ارزیابان ارزشیابی و اعتبار بخدی برنامه و استانداردهای جدید دوره آموزشی دکتری پزشهی عمومی

 3علوم پزشهی ایران توسد دبیرهانه شورای پزشهی عمومی اقدامات زیر در  مطالعات و توسعه آموزش داندگاه

 انجام شده است: 1396ماهه آهر 

  برگزاری جلسات باEDO  ( 5و گروه پزشهی عمومی داندهده پزشهی )جلسه 

 تدوین پروپوزال توانمندسازی مسئولین برنامه اعتباربخدی برنامه پزشهی عمومی 

 3اعتباربخدی برنامه پزشهی عمومی دبیرهانه شورای پزشهی عمومی ) شرکت در جلسات برون سپاری 

 97جلسه( انجام هماهنگی های اولیه برگزاری کارگاهها در اردیبهدت و مرداد ماه 

 اقدامات مشترک

 همهاری در تدوین برنامه استراتژیک معاونت آموزشی

 تدوین برنامه عملیاتی اهتصاصی و پیگیری اقدامات 
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 مرکز مطالعات و معاونت آموزشی شرکت در جلسات

 

گاهگزارش عملکرد    دستاورداهی تحول و نوآوری رد آموزش دانش
 مقدمه 

وزارت بهداشططت و درمان و آموزش علوم پزشططهی به دنبال طرح تحول ن ام سططالمت ، بسططته های تحول و 

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

برنامه  راسطططتای در برنامه تدوین نمود. این 1394از فروردین ماه  "ای و جهانی با رویهرد تحول و نووری

 شده تدوین سالمت ن ام عالی آموزش جامع برنامه در مندرج و راهبردهای سیاستها تحقق برای ریزی

داندگاه های ی علوم پزشهی با توجه در راستای عملیاتی نمودن بسته ها  ی تحول در سطح کدور،  .است

شدند. برنامه تحول و نوآوری در آموزش در قالب  10به ظرفیت های بومی در  سیم بندی  دی تق منطقه آمای

 تحول برنامه رصد و پیاده سازی طراحی، محور ذیل هر بسته برای 46بسته تحول و یک بسته پایش و  11

 پزشهی تدوین گردید. علوم آموزش درحوزه

 روند اجرای بسته های تحول و نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

سته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشهی از  ستای اجرایی سازی ب دگاه علوم پزشهی ایران در را دان

دبیرهانه تحول را در مرکز مطالعات و توسطططعه آموزش داندطططگاه راه اندازی نموده اسطططت و با  1394سطططال 

د سته های دوازده گانه، همهاری و م دجویان در هر یک از ب سان و دان شنا ضای هیات علمی و کار ارکت اع

 کارگروه هایی برای اجرا و پایش بسته ها تدهیل داد.

 :است زیر شرح به پزشکی علوم آموزش تحول برنامه گانه 11 های بسته عناوین

 پزشهی آموزش در علمی مرجعیت و آینده نگاری 1.

 سوم نسل داندگاههای سوی به حرکت 2.

 عدالت محور و پاسخگو آموزش بسته 3.

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

 داندگاه ها توانمندی ارتقای و تمرکززدایی مأموریتگرایی، سرزمینی، آمایش 1.
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 حرفه ای اهالق اعتالی 6.

 پزشهی علوم آموزش بین المللی سازی 7.

 پزشهی علوم در مجازی آموزش توسعه 8.

 پزشهی علوم آزمونهای و ارزیابی ن ام ارتقای 9.

 آموزشی بیمارستانهای و مؤسسات بخدی اعتبار 10.

 پزشهی علوم آموزش زیرساهتهای ارتقای و توسعه 11.

 

  1396اهم فعالیت های دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سال 

 آن حرکت و اهتمام  از زیر اقدامات انجام با ها کارگروه از یک هر فعالیت همراستایی من ور به تحول دبیرهانه 

  کند. می حاصل اطمینان آموزش تحول سند اهداف به رسیدن مسیر بر ها

 باشد: می ذیل شرح به 1396 سال در دبیرخانه این های فعالیت اهم

 اهداف به نیل برای اندیدی هم من ور به ها کارگروه دبیران با ماهانه جلسات برگزاری  

 مورد حسب ها کارگروه وضعیت بررسی من ور به ها کارگروه از یک هر با اهتصاصی جلسات برگزاری  

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

  شططناسططایی و رفع چالش ها برگزاری ندططسططت اعضططای کارگروه پایش با کارگروه ها جهت تبادل ن ر و

 مورد ندست مدترک کارگروهپایش با سایر گروه ها داشته است(7)

 ثبت مستندات مربوط به بسته های تحول در سامانه آتنا 

 دریططافططت گططزارش عططمططلططهططرد شطططططش مططاهططه از کططارگططروه هططای تططحططول و نططوآوری 

     آتنا سامانه در آنها ثبت و ها گروه در جلسات برگزاری و مهاتبات از بهنگام گزارش درهواست

 من ور به اهتصطططاصطططی و گروهی بازهورد ارائه و پایش سطططامانه در ها کارگروه فعالیت ثبت بر ن ارت 

 حرکت سیر از انحراف از پیدگیری

 صدور احهام اجرایی جهت دبیران و  اعضای جدید بسته های تحول 

  آمایش کدور 10پاسخگویی و ارائه گزارش به دبیرهانه کالن منطقه 

 سویه تعامل راریبرق سی من ور به ها کارگروه دبیران از یک هر با دبیرهانه بهنگام و سریع دو  رفع و برر

 گردد می اهداف به دستیابی مانع که احتمالی های چالش
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 به داندطططگاه سطططایت روی بر ها کارگروه گروهی و اهتصطططاصطططی های فعالیت موثر و موقع به انعهاس 

 هداندگا در آموزش تحول گفتمان ترویو  من ور

 ست تدوین برای ریزی برنامه دویقی های سیا شد مدیران همهاری با اجرا قابل و منطقی ت صمیم و ار  ت

  ل(تحو طرح با همهار داندگاه ارشد کارشناسان و داندجویان اساتید، سطح در ) داندگاه گیران

 مدیران به انعهاس من ور به آموزش فرآیند صاحبان ی همه از اصالحی ن رات و پیدنهادات آوری جمع 

 آموزش تحول برنامه اجرای روند در اصالحات اعمال و ارشد سیاستگذاران و

  برگزاری کارگاه توانمندسازی اعضای هیئت علمی در راستای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم

 پزشهی

 در راستای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشهی   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 

بررسططی وضطع "طرح پژوهدططی مصططوب مرکز ملی تحقیقات راهبردی، آموزش پزشططهی نصططر تحت عنوان -1

 "تحصیلی داندجویان داندگاه علوم پزشهی ایران موجود ن ام ارزشیابی پیدرفت

به  P-MEXتعیین روانسنجی پرسدنامه "طرح پژوهدی مصوب داندگاه علوم پزشهی ایران تحت عنوان -2

 "ای دستیاران داندگاه علوم پزشهی ایرانحرفهمن ور استفاده در ارزشیابی صالحیت رفتار 

صر تحت عنوان طرح پژوهدی مصوب مرکز ملی تحقیقات راهبردی، آمو -3 طراحی و اجرای "زش پزشهی ن

 "دوره های آنالین آناتومی و فیزیولوژی برای دستیاران جراحی مغز و اعصاب

صر تحت عنوان  -4  تغییرات بررسی"طرح پژوهدی مصوب مرکز ملی تحقیقات راهبردی، آموزش پزشهی ن

دجویان نفس عزت دجویی برنامه فوق های فعالیت در غیرفعال و فعال دان دگاه در دان شهی علوم دان  پز

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

صر تحت عنوان  -5 شهی ن صوب مرکز ملی تحقیقات راهبردی، آموزش پز دی م  پیاده و طراحی"طرح پژوه

 "ایران پزشهی علوم داندگاه در محور ارتباط الهترونیهی آموزشی سامانه سازی

 مدل طراحی"ی تحقیقات راهبردی، آموزش پزشططهی نصططر تحت عنوان طرح پژوهدططی مصططوب مرکز مل -6

 "ایران سالمت عالی آموزش موسسات و پزشهی علوم های داندگاه در کارآفرینی استقرار جامع
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 پژوهی آینده"طرح پژوهدططی مصططوب مرکز ملی تحقیقات راهبردی، آموزش پزشططهی نصططر تحت عنوان  -7

 "پزشهی آموزش در الهترونیهی یادگیری

 سامانه پایش:

شت راه اندازی  سد وزارت بهدا سته های تحول تو سامانه پایش ب سته ها ی تحول و نوآوری  صد ب جهت اجرا و ر

گردید و بر اسططاس هر یک از محورهای ذیل هر بسططته فعالیت هایی برای کارگروه ها تدوین شططد. در مجموع در 

سته ها و محورها جهت اجر 47،  1396سال  شهی ایران در فعالیت به تفهیک ب دگاه علوم پز ا و پیگیری در دان

فعالیت در  23هاتمه یافته و  1396فعالیت تا پایان دی ماه  24سطططامانه پایش بارگزاری گردید که از این تعداد 

 حال انجام می باشد.

در جدول ذیل لیست فعالیت های خاتمه یافته کارگروه های تحول و نوآوری را به تفکیک هر کارگروه 

 مالحظه می فرمایید: 1396ر در سال و محو

 

 فعالیت محور نام بسته بسته

آینده نگاری و مرجعیت  1

علمی در آموزش 

 پزشهی

طراحی ن ام رصد حرکت در 

مسیر مرجعیت علمی در 

 آموزش علوم پزشهی

شناسایی حیطه های سرآمدی داندگاه/داندهده مستقل در عرصه آموزش علوم پزشهی 

 نقاط قوت، و فرصت های موجود در منطقه آمایدیبا توجه به شواهد، 

تدوین نقده راه مرجعیت علمی در عرصه آموزش علوم پزشهی در منطقه آمایدی و در 

 حیطه سرآمدی تعیین شده

 تدوین سند مربوطه

حرکت به سوی داندگاه  2

 های نسل سوم

کارآفرینی و هلق ثروت دانش 

بنیان در داندگاه های علوم 

در قالب ن ام نوآوری پزشهی 

 ای()ملی ط منطقه

 طراحی برنامه های آموزشی تولید محور مبتنی بر نیاز های کدور

مدترک میان داندگاه و بخش صنعت  R&Dاستخراج عناوین پروژه های پژوهدی یا 

 و هدمات براساس نیاز کدور با ذکر اولویت

 برای اجرای پروژه هاارائه راههارهای تامین منابع مالی موردنیاز 

 تدوین برنامه اجرایی

وسعه راهبردی، هدفمند  4

و ماموریت گرای برنامه 

های آموزش عالی 

 سالمت

ازنگری و ارتقای راهبردی و 

ماموریت گرای برنامه های 

 آموزش علوم پزشهی

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

 داندگاه بر اساس مزیتهای منطقه ای و ماموریت داندگاهها

تدوین و اجرای برنامه چرهش بالینی کارورزان پزشهی در مراکز جامع مراقبت سالمت 

 هانواده

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

 پزشهی دوره های گواهی نامه و کارشناسی ارشد آموزش
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آمایش سرزمینی،  5

ماموریت گرایی، 

تمرکززدایی و ارتقاء 

 توانمندی داندگاهها

گسترش محیطی آموزش عالی 

سالمت در کدور **** با توجه به 

رسالت داندگاه های کالن منطقه 

رشته های اولویت دار این  10

داندگاهها در هماهنگی با وزارت 

 متبوع تعیین هواهد شد.

 رد نیاز و در اولویت برای هر داندگاه و هر کالن منطقهعیین رشته های مو

 

ترویو و توسعه زیرساهت های  اعتالی اهالق حرفه ای 6

ای در مراکز اهالق حرفه

 آموزش عالی ن ام سالمت

 

 

 تدهیل جلسات شورای اهالق داندگاه

بین المللی سازی  7

 آموزش علوم پزشهی

تدوین و بسترسازی برای 

آمایش بین الملل استقرارنقده 

 آموزش علوم پزشهی کدور

 تدوین سند بین المللی سازی داندگاه بر اساس سیاستهای وزارت بهداشت

 تدوین آیین نامه و یا برنامه اجرایی سند

 اجرای برنامه

اعتباربخدی بین المللی 

داندگاهها و موسسات آموزش 

 علوم پزشهی کدور

 انجام ارزیابی بین المللی

توسعه آموزش مجازی  8

 در علوم پزشهی

ظرفیت سازی در برنامه ها و 

کوریهولوم های متداول 

آموزشی به من ور ارائه و 

ارزیابی قسمتی از برنامه ها و 

کوریهولوم ها به صورت مجازی 

با تاکید بر رشته مقاطع 

 تحصیالت تهمیلی

 تدوین برنامه ارائه دروس، دوره و یا رشته بصورت مجازی

 یب برنامه ارائه دروس و رشته ها بصورت مجازیتصو

اعتباربخدی موسسات و  10

 بیمارستانهای آموزشی

طراحی و اجرای برنامه 

ای اعتباربخدی موسسه

های علوم ها و داندهدهداندگاه

 پزشهی

 هودارزیابی بر اساس استانداردهای اعتبار بخدی موسسه ای

 رفع نواقص و انجام مجدد هودارزیابی

طراحی و اجرای برنامه 

ای مراکز اعتباربخدی موسسه

آموزشی درمانی )مراکز ارائه 

 هدمات آموزشی(

 مرور مستندات هودارزیابی توسد ارزیابان داندگاهی

 رفع نواقص و انجام مجدد هودارزیابی توسد بیمارستان

استانداردسازی فرایندهای 

 آموزش علوم پزشهی

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

 و شورای آموزشی داندگاه EDCشورای 

 اجرای استانداردها و ارزشابی فرآیند بر اساس استانداردهای تدوین شده
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 سامانه آتنا

مسططتندات و مهاتبات مربوط به بسططته های جهت ارزیابی برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشططهی کلیه 

تحول و نوآوری و ماموریت های ویژه و مدترک داندگاه در این سامانه بارگزاری می شود. همچنین جلساتی که 

سات مربوط به آن در  صورت جل سامانه ثبت و  شود در این  دگاه برگزار می  سته های تحول در دان در هصوص ب

 سامانه قرار می گیرد.

سال  سامانه آتنا ثبت و  16نامه اداری و  265در مجموع 1396در  سته های تحول در  سه در هصوص ب صورتجل

 مستند شد.

 

 های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکیاسامی دبیران و اعضای کارگروه

 1396 -دانشگاه علوم پزشکی ایران

 اعضای کارگروه بر اساس گروه آموزشی دبیراجرایی نام بسته ردیف

نگاری و مرجعیت علمی آینده 1کارگروه 

 درآموزش پزشهی

 دکتر سلیمه

 نژاد گوهری

دکتر ، دکتر سوگند تورانی ،دکترشعله بیگدلی ، دکتر امید پورنیک  دکتر بیتا مهروی

دکتر امامی،  ، دکتر زهرا رام پیده، دکتر لیال جانانی، دکترفخرالساداتمحمدعلی سنجری

 آرین هصال آیدین دکتردریادهت مسرور رودسری،، انارکیریحانه محمدی، دکتر نعمتی 

کارگروه 

2 

های حرکت به سوی داندگاه

 نسل سوم

امید دکتر 

 پورنیک

 مهروی بیتا قالیچی، دکتر لیال نزاد، دکتر گوهری کبیر، دکتر سلیمه دکتر علی  

 زارعی زاده، حامد مهدیقلی هسروی، سیاوش اسدی، متین حسینی، فاطمه داندجویان: زکریا

آموزش پاسخگو وعدالت    3کارگروه

 محور

رام  دکتر زهرا 

 پیده

 

پزشهی،  – زاده کوهپایه جلیل پرستاری، دکتر -پرویزی سرور نجومی، دکتر مرضیه دکتر 

 بتول نژاد، دکتر گوهری سلیمه بهداشت، دکتر -جانانی لیال الکه ، دکتر مرادی مازیار دکتر

 قاسمی، دکتر رضا محمد هیرهواه، دکتر معصومه بیگلری، دکتر مریم نصرآبادی، دکتر طایفی

 طهرانی. علیرضایی سیما هانم اوره، سرکار امامی فخرالسادات

کارگروه 

4 

توسعه راهبردی، هدفمند و 

های گرای برنامهماموریت

 آموزش عالی سالمت

دکتر بهنوش 

 وثاقی قراملهی

 

 منیره میریوسفیهانم عبادی، 

کارگروه 

5 

سرزمینی،  آمایش

گرایی، تمرکززدایی و ماموریت

 هاارتقای توانمندی داندگاه

دکتر آرین 

 هصال

 

مرادی، دکتر دکتر قربانی، دکتر ناهید ابوطالب، وثاقی،  دکترگوهری نژاد، دکتر  دهناد، دکتر 

دکتر  حجت االسالم آقای رجب نژاد، اع م السادات موسوی هواه، هدی غفوری رحیم آبادی، 

 ات امامی اورهفخرالساد

 داندجویان: سعیده علیدوست، اع م چوپانی، اسماعیل حسین زاده رکن آبادی.

کارگروه 

6 

دکتر مینا  ایاعتالی اهالق حرفه

 فروزنده

. کامران آقاهانیدکتر مرتضی اشرفی، دکتر مجیدرضا هلو زاده، نسرین نژاد رودسری، دکتر 

 الهام امیری تبار :کارشناس

کارگروه 

7 

سازی آموزش علوم المللیبین

 پزشهی

محمد  دکتر

 صادق قاسمی

 

 ،دکتر مینو شهیدی ، وحیدمحمدکاظم عاطفحامد منت ری، دکتر ، دکتر سید احمد احمدی

جنابی،  صادق محمد ، آقای جوالیی ، دکترسودابهزادهموسویکاظم  دکتر ، دکتر میترا زراتی

 رزیتا کبیر، دکتر دکتر دلگدایی، آقای  دکتر صیفوری،آقای نسرین جزایری، دکتر دکتر هانم

 حسینی، کارشناس: هانم فهری 

کارگروه 

8 

توسعه آموزش مجازی در 

 علوم پزشهی

 دکتر افسانه 

 دهناد
 

 مقدم، دکتر رحیمی پروانه ، دکتر هرمی سمانه ، دکتر صفری الهه ، دکتر بیگدلی شعله دکتر

،  گودرزی راد محمد ، دکتر هاچیان آلیس دکترنژاد،  گوهری سلیمه ، دکتر عطایی آنژیال
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 محسن ، دکتر عسگری رضا حمید ، دکتر انارکی نعمتی لیلی ، دکتر سنجری علی دکتر

 زاده، دکتر لنگری مصطفی دههردی، دکتر جعفری عفت امیری، دکتر فاطمه ، دکتر احدی

 جاللی. سودابه طاهری، دکتر شیخ عباس

 اسد شادی منصوری، هانم محمود کداورزی، آقای حسن محمد آقای: داندجویی کمیته

 حامد ، مهندس یارمحمدی شروین مهندس: نهاردانی.)کارشناسان زهرا سیده زندی، هانم

 نژاد( شیرازی

کارگروه 

9 

 ارتقاء ن ام ارزیابی و

 های علوم پزشهیآزمون

دکتر شهنام 

 صدیق معروفی

 

 گرد سرای دکتر هانم طریقی،  سرکار دکتر هانم سهرابی، سرکار زهره دکتر هانم سرکار 

جاللی،  مریم دکتر هانم ، سرکار قربانی علی آقای عاشوری،  جناب دکتر آقای جناب افداری،

  ولدی زینب دکتر فارس، هانم فروزان دکتر هانم ،سرکار هصال آرین دکتر آقای جناب

 مرادی  مجد پریسا علیزاده، هانم سمیه هانم :داندجویان

کارگروه 

10 

اعتباربخدی موسسات و 

 های آموزشیبیمارستان

دکتر مرضیه 

 نجومی

 

سهرابی، دکتر علی م اهری نژاد، دکتر معصومه  زهره دکتر هانم علمی:  سرکار هیئت عضو

 هیر هواه، )کارشناس: مراکز بهداشتی و درمانی مرجان عباس زاده توسلی

هیرهواه، دکتر کوثر باقر زاده، کارشناس: موسسه ای  مرجان عباس زاده توسلی و معصومه 

 هانم آب نیهی، فاطمه بهدلوعبداهلل شجاعی(

کارگروه 

11 

های توسعه زیرساهت

 *آموزشی

دکتر اکرم 

 هاشمی

 دکتر مالحت اکبر فهیمی

کارگروه 

12 

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

 

 

 

 واحد توانمندسازی )رشد و بالندگي(  گزارش عملکرد
 تدوین برنامه عملیاتی واحد رشد و بالندگی 
 ارسال فراهوان جهت نیاز سنجی اموزشی داندهده ها و مراکز اموزشی درمانی 
 برنامه ریزی کارگاهها بر اساس نتایو نیاز سنجی 
 ترم هیئت علمیقرار دادن لیست کارگاهها بر روی سایت مرکز مطالعات جهت ثبت نام اعضای مح 
 ارسال پیامک به اعضای هیئت علمی ثبت نام شده 
 ن رسنجی و ارزشیابی اعضای هیئت علمی از مدرس و نحوه برگزاری کارگاه 
 مدارکت با واحد ارزشیابی جهت ارزشیابی کارگاههای برگزار شده 
  کارگاه  79برگزاری 
 :حضور مدرسین جهت برگزاری کارگاه در مراکز غیر از داندگاه 

  )کارگاه 3بیمارستان حضرت رسول )ص 
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  کارگاه 3بیمارستان شهید مطهری 
  کارگاه 3بیمارستان قلب شهید رجایی 
  تایید و امضای گواهی جهت کارگاههای برگزار شده در مراکز فوق الذکر 
  به کلیه داندهده ها و مراکز آموزشی درمانی 1397ارسال نامه جهت نیاز سنجی سال 
 د اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه بر اساس برنامه عملیاتی اهتصاصی دستیابی به  صد در ص

 واحد 
 

 گزارش فعالیت  واحد اعتبار بخشي مراکز آموزشي و ردماني
  .برگزاری کارگاه کدوری اعتبار بخدی مراکز آموزشی و درمانی 
 .برگزاری سمینار کدوری اعتبار بخدی مراکز آموزشی و درمانی 
  اعتبار بخدی مراکز آموزشی و درمانی کدور.طراحی سامانه 
   داندگاه و  58ایجاد کد کاربری و رمز عبور ورود مستندات به سامانه اعتبار بخدی برای نمایندگان

 داندهده علوم پزشهی کدور.
 مرکز آموزشی و درمانی کدور در سامانه اعتبار بخدی. 214ورود مستندات اعتبار بخدی 
  ونی جهت ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی کدور.تیم ارزیاب بیر 58تدهیل 
  نفر  ارزیاب  110ایجاد کد کد کاربری و رمز عبور مداهده مستندات مراکز آموزشی و درمانی برای

 کدوری.  
  داندگاه و داندهده علوم پزشهی کدور جهت ارزیابی بیرونی مراکز آموزشی و درمانی  58هماهنگی با

 تابعه
   مرکز آموزشی و درمانی کدور  214ارزیابی بیرونی 
  مرکز آموزشی و درمانی به شورای گسترش داندگاه  214تهیه و ارسال گزارش اولیه ارزیابی بیرونی

 های علوم پزشهی کدور
 اعالم نتایو اولیه ارزیابی های بیرونی به داندگاه ها و داندهده های علوم پزشهی کدور و تعیین 

 فرصت یک ماهه جهت اعتراض
 تراضات داندگاه ها توسد سرپرست تیم های ارزیاببررسی اع 
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  جمع بندی و ارسال نتایو نهایی دور اول ارزیابی ها به وزارت متبوع جهت اعالم به داندگاه ها و

 (96داندهده های علوم پزشهی کدور ) اسفند 

  (1396تهیه و تدوین کتاب اعتبار بخدی مراکز آموزشی و درمانی کدور ) اسفند ماه 
 ب اعتبار بخدیچاپ کتا 

 

 رزیی آموزشي گزارش عملکرد واحد ربانمه
 عنوان فعالیت عنوان حیطه

درصد 

 پیشرفت
 مستندات

های تدوین برنامه

 درسی

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

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

ی کارشناسی ارشد گردشگری ی درسی دورهبررسی برنامه

 سالمت
 ی درسیبررسی در واحد برنامه 100

 نامه با برنامه بصورت یک دوره کوتاه مدتموافقت 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 محیدهمهاری در بازنگری برنامه

 اتمام یافته 100 ی درسی پرستاری سالمت جامعههمهاری در بازنگری برنامه

های برگزاری کارگاه

 آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه طرح دوره و درس در داندهده 

 بهداشت
 ندانی 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 انتدار 100 پژوهی آموزشیآموزشی دانشی تدوین کتابچه

 در مرحله انتدار 100 ی آموزشی فیلم آموزشیتدوین کتابچه

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

 های تحقیقاتیطرح

 قرارداد -مستندات 100 تدوین پروپوزال کوریهولوم پنهان ...

کوریهولوم آموزشی مقطع علوم پایه با استفاده از نیاز ارزیابی 

 سنجی از داندجویان در داندگاه علوم پزشهی ایران
 در حال انجام 50

 هاسایر فعالیت

 مستندات در اتوماسیون 100 ی ریزی درسیبرگزاری جلسات ماهانه کمیته برنامه

 انجام شد 100 همهاری در بازنگری برنامه راهبردی معاونت آموزشی

 مداوره حضوری و تلفنی 100 ای به اعضای هیات علمیارائه هدمات مداوره

مدارکت  در فعالیت های هسته برنامه ریزی درسی مرکز 

 تحقیقات آموزش علوم پزشهی
 ایبصورت دوره 100

 اتمام یافته 100 همهاری در برگزاری و داوری مقاالت همایش آموزش پزشهی
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پژوهش در آموزش در داوری و ن ارت طرح  همهاری با واحد

 های تحقیقاتی
 اتمام یافته 100

 اتمام یافته 100 همهاری با مرکز ملی تحقیقات راهبردی )نصر(

 

 

 گزارش عملکرد واحد رساهن و انتشارات

  خبری مرکز مطالعات دانشگاه -نسخه )بهار، تابستان، پاییز و زمستان( فصلنامه علمی 4انتشار 

 مطالعات مرکز انگلیسی سایت اندازیراه 

 مطالعات مرکز سایت نگهداشتن روزبه 

 انگلیسی و فارسی زبان به مطالعات مرکز معرفی کتابچه چاپ 

 آموزشی رهبری آموزشی بسته تهیه پیگیری 

 دانشگاه انگلیسی کاتولوگ تهیه در مشارکت 

 آموزشی ریزی برنامه آموزشی هایبسته تهیه پیگیری 

 آموزشی ارزشیابی آموزشی بسته تهیه پیگیری 

 آموزشی هایبرنامه %20 میزان به هادانشکده هماهنگی با مجازی آموزشی هایبسته تهیه پیگیری 

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

 

 گزارش فعالیت  واحد اعتبار بخشي موسسه ای
  درهواست معرفی مسئوالن اعتبار بخدی موسسه ای از داندهده ها 
  برگزاری جلسات سه ماهه هم اندیدی  با نمایندگان اعتبار بخدی موسسه ای و رفع چالش های

 مطرح شده  
 بازدید به همراه کارگروه اعتبار بخدی موسسه ای داندگاه مدتمل بر نمایندگان معاونت برنامه ریزی ،

های محترم توسعه و مدیریت منابع ، معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی و کارشناس 

محترم اعتبار بخدی مرکز مطالعات و  ندست با مسئوالن و نمایندگان اعتبار بخدی موسسه ای 

 ا داندهده ه
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  ارائه بازهورد به مستندات اعتبار بخدی هر حوزه به نمایندگان اعتبار بخدی موسسه ای هر داندهده

 در حیطه مربوطه 
  برگزاری دو کارگاه آموزشی فرایند نویسی ویژه کارشناسان آموزش و نمایندگان اعتبار بخدی با

 اندگاه همهاری اساتید داندهده مدیریت و کارشناسان حوزه معاونت آموزشی د
  تدوین کتابچه راهنمای مدیریت فرایندهای آموزشی به سفارش مسئول پایش اعتبار بخدی معاونت

  (مراحل نهایی)آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشهی با همهاری سرکار هانم دارابیگی 
 وزارت  ارائه مستندات و گزارش  عملهرد در سامانه پایش  بسته اعتبار بخدی طرح تحول آموزش

 بهداشت  
  دستیابی به  صد در صد اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه بر اساس برنامه عملیاتی اهتصاصی

 واحد 

 گزارش واحد هماهنگي دافرت توسعه
جلسططات من مططی  بصططورت ماهیانططه طبططق تقططویم اعالمططی در داندططهده پزشططهی داندططگاه  1396در سططال 

داندططهده هططا و مراکططز آموزشططی درمططانی برگططزار گردیططد کططه بططا حضططور مسططئولین دفططاتر توسططعه آمططوزش 

 دستاوردهای ارزشمندی  به شرح ذیل برای مجموعه به همراه داشت :

ارائططه گططزارش عملهططرد دفاترتوسططعه آمططوزش داندططهده هططا و مراکططز آموزشططی درمططانی و ارائططه    -1

 فیدبک به آنان متناسب به نیاز مطرح شده 

آزمونهططا ارائططه کارگاههططا و پاسططخ بططه مهاتبططات اداری مرکططز  ارتقططاء ارزشططیابی اسططاتید، تحلیططل -2

 مطالعات و انجام فعالیتهای مرتبد با راد 
 بازنگری فرم ها و ارسال آن در بازه زمانی کوتاه به داندهده ها برای دریافت اطالعات -3
بیططان مدططهالت مربططوط بططه ارائططه فیططدبک از سیسططتم ارزشططیابی سططماع و همچنططین درهواسططت   -4

 رای نهایی کردن الگ بوکهای الهترونیهی هود همهاری  ب
ارتقططاء فعالیتهططای هططود درزمینططه طراحططی سیسططتم هططای نططرم افططزاری و سططخت افططزاری بططرای    -5

 تقویت و تحلیل آزمونها، 
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تدهیل کمیتطه مدطورتی داندطجویی، برگطزاری کارگطاه هطا و ارائطه ططرح هطای تحقیقطاتی پطژوهش  -6

 در آموزش 
 لمی توانمند سارزی اعضاء هیئت ع -7
بهبود مستندات سطنجه هطای اعتبطار بخدطی)ارائه نمونطه چطک لیسطتها ، فطرم هطا و نمونطه کارهطای  -8

 انجام شده (
 ارسال مستندات اعتبار بخدی آموزشی برای ثبت در سامانه پایش  -9

 

 ژپوهش رد اموزش گزارش واحد

موارد زیر را  است پزشهی علوم آموزش زمینه در شده انجام پژوهدهای هماهنگی و پیگیری من ور به واحد این

 انجام داده است
آموزش در پژوهش کمیته تیم تدهیل   

آموزش در پژوهش کارگروه اعضای به ابالغ صدور    
 پزشهی آموزش راهبردی تحقیقات ملی مرکز های اولویت با: آموزش در پژوهش هایاولویت تعیین 

شد رسانی اطالع ها اولویت هصوص این در است همراستا  
تحقیقاتی های طرح نوشتن هصوص در علمی هیات اعضای و داندجویان کارکنان، به مداوره ارائه   

تحقیقاتی های طرح تدوین در داندجویان و کارکنان و علمی هیات اعضای به مداوره سایت سازی اماده   
داندگاه آموزش در پژوهش مقاالت اطالعاتی بانک از بخدی تهیه   

مرکز تاییدیه صدور و کمیته در آموزش در پژوهش های طرح تصویب و داوری    
داندجویی مدورتی کمیته   
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رسید تصویب به طرح سه 1396 سال اول ماه 6 طی   
 کمیته تدهیل طریق از آموزش در پژوهش های فعالیت در داندجویان مدارکت برای بسترسازی 

مطالعات مرکز در داندجویی مدورتی  
 علوم آموزش با مرتبد المللیبین و ملی هایهمایش و هاکنگره از علمی هیات اعضای سازیآگاه 

 پزشهی
:مورد در بهنگام رسانی اطالع  

پزشهی آموزش کدوری همایش  
رفتاری علوم در اهالق المللی بین کنگره   

پزشهی علوم در ای حرفه تعهد آموزش همایش   
ایران پزشهی اهالق ساالنه کنگره پنجمین   

کنگره در علمی هیات اعضای حضور سازیفراهم    
کنگره در پزشهی آموزش داندجویان و  علمی هیات اعضاء از نفر 2 حضور   

مرتبد هایکنگره در مقاالت میت ساب هصوص در علمی هیات اعضای به مداوره  
مقاله سابمیت هصوص در تجارب انتقال و مورد حسب داهلی ندست تدهیل  

 راد  گزارش واحد
 :شد انجام ذیل اقدامات دانشگاه، آموزش بندی رتبه انجام راستای در
 زیر کلی حیطه پنو کدوری در راد فرمهای بررسی: 
 (شده شناهته غیرمعتبر مقاطع رشته موجود، مقاطع – رشته شده، نوگدایی مقطع -رشته) آموزش توسعه .1
 (مدیریتی ثبات علمی، هیات جذب برنامه داندهده، تهمیلی تحصیالت شورای داندهده، آموزشی شورای)حاکمیتی .2
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 (باالتر مقاطع در قبولی داندجویان، نمرات درونی ثبات ها، داندهده سایت وب) آموزش مدیریت .3
 مطهری، شهید جدنواره داندگاه، آموزشی معاونت مدیران ن رات آموزش، توسعه دفتر های فعالیت)آموزش کیفی توسعه .4

 (ماد طرح داندهده، ویژه های فعالیت
 کدور علمی جامع نقده .5

 داندططجویان مدططترک، هططای رشططته نامططه، تفططاهم) کدططور علمططی جططامع نقدططه کططالن اهططداف اجططرای و ریططزی برنامططه: لططفا

 (مرجع کتب تالیف آموزش، از درآمد هارجی،

 بططرای مططوثر فعالیططت و مسططتقیم آمططوزش متناسططب، هططای برنامططه اجرای)جامعططه نیازهططای بططه داندططهده پاسططخگویی: ب   

 ( جامعه سالمت ارتقا

 (اساتید ای حرفه اهالق عملهرد ارزیابی اساتید، سازی توانمند) ای حرفه اهالق: پ      

 بطر. گردیطد تایط  و بررسطی ،1393 سطال بنطدی رتبطه کتطاب آهطرین اسطاس بطر فطرم 38 مجمطوع در که

 توسطعه و مطالعطات مرکطز ،( فطرم 6) آموزشطی معاونطت:  حطوزه 5 بطه فرمهطا درهواسطتی، اطالعطات اساس

 6) مططداوم آمططوزش مططدیریت ،(فططرم 22) تهمیلططی تحصططیالت و آمططوزش امططور مططدیریت پزشططهی، آمططوزش

 ،(فططرم 4) علمططی هیططات امططور مططدیریت ،(فططرم 2)  پژوهدططی معاونططت ،(فططرم 4) پدططتیبانی معاونططت ،(فططرم

 جططذب دبیرهانططه ،(فططرم 2)  داندططگاه درهدططان اسططتعدادهای دبیرهانططه ،(فططرم 6) داندططگاه ریاسططت دفتططر

 6) الملططل بططین معاونططت و( فططرم 4) داندططگاه پزشططهی اهططالق کمیتططه ،(فططرم 2)  داندططگاه علمططی هیططات

 .گردید ارسال( فرم

 دریافت تمامی فرمهای ارسال از معاونتها و مدیریت ها 

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

 

 :شد انجام ذیل اقدامات دانشکده ها، آموزش بندی رتبه انجام راستای در

 

  برگزاری جلسطات مدطترک ارزیابطان حیططه هطای راد، رهطاد و تحصطیالت تهمیلطی بطا مطدیریت امطور

بطازنگری فرمهطای تطدوین شطده ارزیطابی داندطهده هطا بطر اسطاس  آموزشی و تحصیالت تهمیلی جهطت

 جلسه( 6بازهوردهای دریافتی ازداندهده ها ) 

  جلسه هم اندیدطی و رفطع ابهامطات بطا نماینطدگان داندطهده هطا در هصطوص  فرمهطای رتبطه برگزاری

 جلسه(  2بندی داندهده ها) 

  ( 16الی  5انجام رتبه بندی آموزشی داندهده ها)اسفند ماه 
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