
 69تا شهریور 69از مهر پسشکیعلوم مرکس مطالعات و توسعه آموزش گسارش عملکرد 

 

 دفتر پژوهش در آموزش

  69شهریور تا  69عملکرد دفتر پژوهش در آموزش از مهر 

 جلسِ دضٍّص در آهَسش 5ثزگشاری -

 عزح سحقیقبسی 6دریبفز  -

 مبرگبُ 5ثزگشاری -

 گشارش ًْبیی  ثِ هؼبًٍز سحقیقبر ٍ فٌبٍری داًطگبُ سصَیت ٍ ارسبل سِ  عزح سحقیبسی ٍ یل -

 

 

 

 

 دفتر توانمندسازی اساتید

  69شهریورتا  69عملکرد دفتر توانمندسازی اساتید از مهر 

 مبرگبُ  22ثزگشاری  -

 سطنیل مویشِ هطَرسی هذرسیي  -

 97ضْزیَر 18مبرگبُ در سبریخ 1ّوبٌّگی در ثزگشاری  -

 مبرگبُ(7ثزگشاری سزی مبرگبّْبی دسشیبراى جذیذالَرٍد) ثزًبهِ ریشی جْز   -

 ثزگشاری دٍ جلسِ  -

 سْیِ فلَچبرر دفشز سَاًوٌذسبسی -

 

 

 

  



 دفتر ارزشیابی

 69تا شهریور  69عملکرد دفتر ارزشیابی  از مهر 

 اسبسیذ ارسضیبثی جْز سوب افشاری ًزم سیسشن هسئَلیي ثب السم ّبی ّوبٌّگی -

 السم دیگیزیْبی ٍ ّب ّوبٌّگی اًجبم ٍ سوب سبیز ثبسًوَدى جْز هٌبست سهبًی هحذٍدُ اػالم ٍ سؼییي -

 سوب سیسشن اضنبالر خصَظ در اسبسیذ اس رسیذُ اػشزاضبر ثزرسی -

 .ّب داًطنذُ ًیبس ثب هغبثق سوب سیسشن هطنالر مزدى عزف ثز جْز در سْزاى هزمش ثب السم ّبی ّوبٌّگی اًجبم -

 96 سحصیلی سبل دٍم ًیوسبل ثبلیٌی  ٍ  سئَری ارسضیبثی اًجبم -

 آهَسضی اسًظزهؼبٍى-گزٍُ هذیز اسًظز- ّونبر اسًظز-خَدارسیبثی فزم) ػلوی ّیئز اػضبی گبًِ چْبر ارسضیبثی -

 فزاگیزاى ٍ ػلوی ّیبر اػضبی ارسضیبثی ثب هزسجظ داخلی ًبهِ آئیي ثبسثیٌی -

 دضٍّی داًص داخلی ًبهِ آئیي ثبسثیٌی -

 . دضٍّی داًص هسشٌذار ثزرسی جلسِ 6ثزگشاری -

 اًالیي صَرر ثِ سوب افشار ًزم ثبساهَسی مبرگبُ ثزگشاری -

 دسشیبراى گزٍُ جْز فَلیَ دَرر عجیت سبهبًِ هؼزفی ٍ آهَسش مبرگبُ ثزگشاری -

 هغبلؼبر هزمش سبیز در دضٍّی داًص مویشِ ٍ ارسضیبثی دفشز اعالػبر رسبًی ثزٍس -

  میفی ٍ موی آسهًَْب ارسیبثی -

 ّب ثَك الهسَسؼِ  - 

 

 دفتر برنامه ریسی درسی

 69تا شهریور  69عملکرد دفتر برنامه ریسی درسی از مهر 

  درسی ریشی ثزًبهِعزاحی ٍ اجزای 

 آهَسضی جذیذ ّبی سنٌَلَصی ٍ رٍش ثب ػلوی ّیئز اسبسیذ آگبّی افشایص 

 هَجَد آهَسضی ّبی ّبی ثزًبهِ ٍ مَرینَلَم ثبسًگزی

 دشضنی آهَسش مبرضٌبسبى سبسی سَاًوٌذ ٍ جذة 

 : ارسضیبثی عزحْبی درط سَسظ مویشِ ثزًبهِ ریشی درسی در سِ سغح سیز

 درط هسئَل گزٍُ، هذیز .1

2. EDO ُهزثَعِ داًطنذ

 دشضنی آهَسش سَسؼِ ٍ هغبلؼبر هزمش .3

 داًطنذُ ضص سغح در درط عزح ارسضیبثی ًوَدى اجزائی 

 ِدرسی ریشی ثزًبهِ دفشز سبیز مزدى رٍس ث 

 ِدفشز سبیز در آى ثبرگذاری ٍ هزثَعِ فلَچبرر ٍ ارسضیبثی فزهْبی سْی 

 ِدفشز سبیز در آى ثبرگذاری ٍ درط عزح سذٍیي راٌّوبی سْی 

 ِدفشز سبیز در آى ثبرگذاری ٍ ای دٍرُ درط عزح ًوًَِ فزم سْی 

 ػلوی ّیأر اػضبی درط عزح گَاّی سأییذ 

 



 

 استعدادهای درخشاندفتر 

 69تا شهریور  69عملکرد دفتر استعدادهای درخشان از مهر 

 ثزای داًطجَیبى جذیذالَرٍد سَجیْی اردٍی در داًطجَیی ػلوی الوذیبد ٍ درخطبى اسشؼذاد رسبًی اعالع غزفِ ثزگشاری

  درخطبى اسشؼذادّبی دفشز ثِ مٌٌذُ هزاجؼِ داًطجَیبى ملیِ ثِ هطبٍرُ ارائِ *

 هوشبس ٍ درخطبى اسشؼذاد داًطجَیبى ٍیضُ سحصیلی ثبالسز هقبعغ ثِ سحصیل اداهِ سسْیالر ثِ هزثَط خذهبر اًجبم*

 هَجَد ًبهِ آییي اسبط ثز ضزایظ ٍاجذ

 آهَسش ثب هزسجظ ّبی ّوبیص ٍیضُ ثِ داخلی ّبی سویٌبر ٍ ّب ّوبیص در ضزمز ثزای هٌشخت داًطجَیبى اس حوبیز* 

 دشضنی

 در سغح داًطگبُ ٍ داًطنذُ ّب داًطجَیبى هطَرسی مویشِ ثِ هزثَط اهَر اًجبم*

 سبل عَل در اًگلیسی سثبى آهَسش ّبی درمالط ضزمز جْز دفشز ػضَ داًطجَیبى اس حوبیز*

 داًطجَیی ّبی خَاثگبُ سسْیالر اس اسشفبدُ جْز داًطجَیی ٍ فزٌّگی هؼبًٍز ثِ دفشز ػضَ داًطجَیبى هؼزفی*

 : اسشبى ًخجگبى هلی ثٌیبد ثب ّونبری ٍ ارسجبط*

 هَسسِ هزثَط سسْیالر اس اسشفبدُ ضزایظ ٍاجذ ٍ درخطبى اسشؼذاد ٍ هوشبس داًطجَیبى هؼزفی ٍ ضٌبسبیی -

 هَسسِ ٍ اسشبى ًخجگبى هلی ثٌیبد ثِ ًیبسهٌذ داًطجَی 20 هؼزفی ًْبیز در ٍ دزًٍذُ 50 ثزرسی ٍ اثزار ًینَمبری

 اثزار ًینَمبری

 سبل عَل در دفشز ػضَ داًطجَیبى ثِ ... ٍ اسني ٍ دزیٌز : ضبهل مبهذیَسزی خذهبر ارائِ*

 1397سبل در داًطگبُ داًطجَیی ػلوی الوذیبد ػولنزد گشارش :

  :داًطجَیبى ػلوی الوذیبد دّویي ثِ هزثَط اهَر اًجبم -

  ًبم ثجز جْز دَسشز سْیِ ، ّب داًطنذُ ثِ اداری هنبسجبر

 ًظبم هذیزیز/دشضنی فلسفِ :ضبهل ػلوی الوذیبد دّویي در ضذُ هؼزفی حیغِ 6 در هٌذ ػالقِ داًطجَیبى ًبم ثجز -

  آفزیٌی مبر/دبیِ ػلَم /ثبلیٌی اسشذالل /دشضنی آهَسش /سالهز

 6 در ػلوی الوذیبد حیغِ 6 در داًطجَیبى سبسی آهبدُ ثزای آهَسضی مبرگبُ ٍ جلسِ 36 ٍ سَجیْی جلسِ 2 ثزگشاری -

 1396 سبل دٍم هبِّ

 اسفٌذ ٍ ثْوي در مطَر سٌجص سبسهبى سبهبًِ در اٍل هزحلِ آسهَى در ضزمز جْز داًطجَیبى اس ًفز 67 اسبهی ثجز -

 1396 سبل هبُ

ًفز اس داًطجَاى در حیغِ ّبی اسشذالل ثبلیٌی ٍ ػلَم دبیِ ثِ هزحلِ مطَری ٍ مست یل دیذلن افشخبر سَسظ  2راّیبثی  -

 داًطجَی حیغِ اسشذالل ثبلیٌی 

 

  



 دفتر آموزش مجازی

  69تا شهریور 69عملکرد دفتر آموزش مجازی از مهر 

 96 – 97ثزای درٍط داًطجَیبى در ًیوسبل اٍل سبػز هحشَای آهَسضی النشزًٍینی  31سَلیذ ثیص اس  -

 96 – 97سبػز هحشَای آهَسضی النشزًٍینی ثزای درٍط داًطجَیبى در ًیوسبل دٍم  47سَلیذ ثیص اس  -

 سجْیش دفشز آهَسش هجبسی ثِ لخ سبح ٍ هینزٍفي ٍ درخَاسز سْیِ هینزٍفي اسشذیَیی ثزای ضجظ ثب میفیز -

 سْیِ اسبقل آمَسشیل دیص سبخشِ ثزای ضجظ ٍ سَلیذ هحشَای ثذٍى ًَیش اًجبم اقذاهبر اٍلیِ در خصَظ -

 ثزگشاری جلسبر هطبٍرُ ثزای هذرسیي ٍ اػضب ّیبر ػلوی داًطگبُ ثزای آهَسش هجبسی -

 1394مبرگبُ آهَسضی سَلیذ هحشَای النشزًٍینی ٍ آهَسش هجبسی ٍیضُ اػضب هحشزم ّیبر ػلوی اس سبل  14ثزگشاری  -

 سب مٌَى

 دزٍصُ آهَسش هذاٍم النشزًٍینی ثب ّونبری دفشز آهَسش هجبسی داًطگبُ 5جبد ای -

 سطنیل مویشِ ّبی آهَسش هجبسی در داًطنذُ ّب ٍ ثیوبرسشبى ّبی آهَسضی درهبًی -

 سطنیل مبرگزٍُ آهَسش هجبسی در هؼبًٍز آهَسضی داًطگبُ -
 

 

 جشنواره آموزشی شهید مطهری

  ُاعالع رسبًی ٍ جوغ اٍری فزایٌذّبی آهَسضی جْز ضزمز در جطٌَار 

 ثزگشاری جطٌَارُ درٍى داًطگبّی  ٍ سقذیز اس صبحجبى فزایٌذّبی ثزسز داًطگبّی در حَسُ آهَسش دشضنی 

  هسئَلیي ثسشِ ّبی سحَل  در اهَسش دشضنی در جطٌَارُ درٍى داًطگبّیسقذیز اس 

  ًَِسدّویي ّوبیص مطَری آهَسش دشضنیسخٌزاًی در  6دَسشز  ٍ  7ارائ 
 


