
  بسمه تعالی

  90-91سال در  عملکرد دفتر ارزشیابی گزارش 
 گروههاي آموزشی کلیه آزمون هايکیفی  آنالیز -1

 انگل شناسی -فیزیولوژي: (گروههاي آموزشی علوم پایه در دانشکده پزشکی شامل) الف- 
  ) فارماکولوژي -بیوفیزیک - ژنتیک - ایمونولوژي و میکروب -علوم تشریح -بیوشیمی

  سواالت ارتقاء گروه داخلی، زنان و اطفال: بالینی شاملدربخش  
 بارداري و :  در قسمت مامایی شامل: ( ده پرستاري و ماماییگروههاي آموزشی در دانشک) ب

 -کودکان: در قسمت پرستاري شامل( )انگل شناسی، اساتید مدعو از دانشکده پزشکی -زایمان
  )داخلی جراحی -بهداشت جامعه و روان

 بهداشت  -هوشبري  -اتاق عمل : ( اي آموزشی در دانشکده پیرا پزشکی و بهداشت شاملگروهه) ج
 )بهداشت عمومی -محیط

 

 آنالیز کمی آزمون گروههاي آموزشی دانشگاه -2

 بیوشیمی - انگل شناسی: ( در دانشکده پزشکی در گروههاي آموزشی علوم پایه شامل) الف- 
  )ادبیات فارسی -بیوفیزیک - فارماکولوژي -تغذیه –میکروب  -فیزیولوژي

 بیهوشی - کودکان -زنان -داخلی: ( در دانشکده پزشکی  در گروههاي آموزشی بالینی شامل) ب- 
  )اطفال -بیهوشی -داخلی -سواالت آزمون ارتقاء زنان -عفونی - روانپزشکی

 بهداشت جامعه -پرستاري کودکان: در قسمت پرستاري شامل( در دانشکده پرستاري و مامایی ) ج 
انگل شناسی، اساتید مدعو از  -بارداري و زایمان: در قسمت مامایی شامل)  (داخلی جراحی -و روان

  )پزشکی
 بهداشت  -علوم آزمایشگاهی: ( گروههاي آموزشی در دانشکده پیرا پزشکی و بهداشت شامل) د

 )هوشبري -اتاق عمل -عمومی

  
 درسوطر ح الگ بوك و کارپوشه مشاوره و مشارکت در بازنگري - 3

 وهوشبري علوم آزمایشکاهی -اتاق عمل -محیط بهداشت( :دانشکده پیراپزشکی و بهداشت شامل (  
 داخلی جراحی مقطع ارشد و کارشناسی: (شامل در بخش پرستاري دانشکده پرستاري و مامایی- 

  )مدیریت پرستاري -بهداشت جامعه - مادر و نوزادان -کودکان -روان پرستاري
 بهداشت  -مادر و نوزادان - کارپوشه کودکان: ( شامل در دانشکده پرستاري و مامایی دربخش مامایی

 )جامعه 
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 الگ بوك دستیاري اطفال، زنان و کارورزي زنان: (دانشکده پزشکی شامل (  
  

 دانشگاه  در گروههاي آموزشی  آسکیمشاوره و مشارکت در طراحی و اجراي  آزمون  -4

 اطفال -داخلی -زنان: (دانشکده پزشکی شامل (  
 روان -مادر و نوزادان - کودکان( :دانشکده پرستاري و مامایی شامل( 

  
 پنج گانهبازنگري فرمهاي ارزشیابی  -5

 

 مشارکت در ارزیابی درونی دانشگاه در گروههاي آموزشی دانشگاه -6

 گروه فیزیولوژي و قلب: (دانشکده پزشکی شامل( 

 روان -بهداشت جامعه -کودکان - داخلی جراحی: (دانشکده پرستاري و مامایی  شامل (  
   

جهت چالش ها و  دفاتر توسعه آموزشی دانشکده ها ات متعدد با کارشناسان و مسئولینبرگزاري جلس -7
   مشکالت، همچنین بررسی عملکرد آنان

بار و  2به طور رسمی سالی  )ماماییپرستاري و -دندانپزشکی -پیراپزشکی -پزشکی -دانشکده فناوري(
 بار 2غیر رسمی ماهی 

 

 اارائه مشاوره هاي ویژه براي طراحی سواالت دستیاري گروههاي آموزشی و تخصصی دانشگاه -8

 )بیهوشی - زنان -داخلی -اطفال(

  ویژه دستیاران گروههاي آموزشی و تخصصی 90-91کارگاههاي  برگزار شده سال 

اعضاء هیات علمی و تمام گروههاي آموزشی جهت برگزاري  جلسات مشاوره و مشارکت ویژه  برگزاري - 1
 کارگاههاي دستیاران قبل از ورود به محیط آموزشی و بالینی

با حضور اساتید و اعضاء  91و  90 طی سالهاي هاي ویژه دستیاران جدید الورود دانشگاه در  برگزاري کارگاه -2
 هیات علمی دانشگاه 

از بعد  ، 91 در سال) دستیاران(فراگیران ري کارگاههاي تکمیلی دستیاران مطابق نیاز  مدیران گروه و برگزا -3
، شیوه  Spss، Search ، End noteآمار مقدماتی و کارگاه  شامل( به محیط آموزشی و بالینیدستیاران ورود 

 )، پزشکی مبتنی برشواهدهاي نوین ارزشیابی
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