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   دوره، طرح و درس طرح بازنگری و طراحی / تدوین خصوص در آموزشی های گروه به مشاوره1.

 آموزشی نوین های شیوه بازنگری و طراحی / تدوین خصوص در آموزشی های گروه به مشاوره2.
  بالینی تدریس

  و  نظری های ازمون بازنگری و طراحی / تدوین خصوص در آموزشی های گروه به مشاوره3.
   بالینی

 درونی ارزیابی خصوص در آموزشی های گروه به مشاوره  4.

 چشم ارولوژی، رادیولوژی، قلب، اموزشی های گروه درونی ارزیابی در مشارکت5.

 اموزشی فرایندهای خصوص در آموزشی های گروه به مشاوره6.

   EDC آموزشی های کارگاه برگزاری در مشارکت و همکاری7.

 توسعه دفتر  همکاری با اموزشی های گروه با پزشکی اموزش ای مشاوره علمی های نشست8.
 دانشکده اموزش

 ها ازمون ارزیابی9.



اموزش توسعه دفاتر با جلسات تشکيل با  دانشگاه سطح در پنجگانه ارزشيابي هاي فرم بازنگري 
 دانشجويي و علمي هيات مشورتي کميته و

اساتيد انالين  ارزشيابي افزار نرم اندازي راه 
اموزشي هاي گروه مشارکت با ها بوک الگ بازنگري 
ها دانشکده توسعه دفاتر همکاري با دانشگاه سطح در اي چهارگزينه هاي ازمون کمي ارزشيابي   
دانشگاه سطح در اي گزينه چهار هاي ازمون کيفي ارزيابي   
(...و داپس آسکي،) ارزشيابي نوين هاي شيوه تدوين و طراحي براي مشاوره ارائه 
درس طرح و ها بوک الگ کارايي خصوص در مشورتي کميته دانشجويان از نظرسنجي 
ارزشيابي هاي فرم خصوص در دانشجويان از سنجي نظر 
ها دانشکده اموزش توسعه دفاتر ارزشيابي  کارشناسان با متعدد جلسات تشکيل 
اموزشي معاونت به ان بازخورد و اموزشي هاي گروه  ارزشيابي برتر نمرات اناليز   
هاي گروه مديران و اموزشي معاونت به ان بازخورد و ارزشيابي پايين و باال نمرات استخراج 

 اصالح و بازخورد تشويق، منظور به کيفي اموزش توسعه سند اساس بر اموزشي
از اساتید بالینی ارزشیابی عنوان با جديد ارزشیابی فرم تدوين اساتید؛ ارزشیابی فرم :بازنگری 

 دستیاران نظر



مقاله تهيه /پژوهشي هاي طرح تدوين براي دانشگاه سطح در علمي هيات اعضاي به پژوهشي مشاوره ارائه/  

 جلسه 20 :ها کنگره به ارسال

جلسه 30 :پژوهشي هاي طرح تدوين براي دانشگاه سطح در دانشجويان به پژوهشي مشاوره ارائه 

پژوهشي هاي طرح در مشارکت براي توانمند دانشجويان شناسايي 

اموزش در پژوهش  هاي اولويت تعيين 

جلسه12 :تحقيقاتي هاي طرح تصويب و بررسي منظور به پژوهشي شوراي تشکيل   

مورد 16  :مطهري شهيد جشنواره  آموزشي  فرايندهاي   

مقاله11 پزشکي، اموزش سراسري همايش در مقاله 44  :کشوري سمينارهاي در مقاالت چکيده :انتشارات  

  آموزشي نظام در دانشجويي هاي پژوهش هاي چالش همايش  در مقاله 5 ماما، و پرستار کشوري سمينار در

  در فارسي مقاله TBL، 4 همايش در مقاله 5  ،(برتر سخنراني عنوان به دانشجويي مقاله) آن راهکارهاي و

 پژوهشي، علمي امتياز با مجالت

(رساله مشاور استاد يا راهنما استاد)  مورد 4 :پزشکي آموزش ارشد  نامه پايان مشاوره و راهنمايي 

http://fmej.mums.ac.ir/?_action=articleInfo&article=1520
http://fmej.mums.ac.ir/?_action=articleInfo&article=1520
http://fmej.mums.ac.ir/?_action=articleInfo&article=1520
http://fmej.mums.ac.ir/?_action=articleInfo&article=1520
http://fmej.mums.ac.ir/?_action=articleInfo&article=1520


باليني علمي هيات اعضاي به آموزشي هاي مشاوره ارائه 

دوره طرح  و  درس طرح بازنگري و تدوين براي مشاوره ارائه 

اموزشي هاي گروه  سطح در دوره طرح و درس طرح پايش   

راندها، صبحگاهي، گزارش پايش براي ريزي برنامه ... 



 تعیین نیازسنجی کارگاه های اموزشی 
 تدوين برنامه عملیاتی يك ساله 
 ارائه مشاوره های اموزشی برای اعضای هیات علمی بالینی 

 اموزشی و دانش پژوهشیخصوص فرايندهای ارائه مشاوره در 
 کارگاه های آموزش پزشکی برای اعضای هیات علمی جديدالورود مطابق سند راهبردی توسعه

 کیفی آموزش 
 کارگاه های آموزش پزشکی برای اعضای هیات علمی  با تجربه مطابق سند راهبردی توسعه کیفی

 آموزش 
کارگاه اخالق حرفه ای ويژه اعضاء هیات علمی 

 :برگزاری کارگاه های اموزشی
 کارگاه قواعد طراحی آزمون های چندگزينه ای و چك لیست ارزيابی کیفی سواالت 
 کارگاه اموزشی طرح درس و طرح دوره 
  کارگاه شیوه های نوين اموزشی فراگیران 
 کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد 
  تهیه بسته های آموزشی توانمندسازی کارکنان دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و مراکز بالینی و

 TBL مرکز مطالعات به همراه ارائه برنامه آموزشی  مستمر با رويکرد 
 
 



،تشکیل پرونده برای آنان  عضويت و شناسايی دانشجويان واجد شرايط 
برگزاری گردهمايی دانشجويان ممتاز دانشگاه 
 مشاوره، ارائه بن خريد کتاب، معرفی به موسسات آموزش زبان انگلیسی، حمايت به منظور شرکت

 .......ها وکارگاه های آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی، و در همايش

،طرح های تحقیقاتی و پژوهشی  مشاوره به دانشجويان در خصوص مسايل آموزشی، پايان  نامه

 مرتبط با آموزش پزشکی 

 پیگیری و نظارت در پرونده های آموزشی،تسهیالت رفاهی وخوابگاهی دانشجويان 

تهیه عناوين طرح های تحقیقاتی برای دانشجويان دفتر 

آزمون ارشد، دستیاری )غ التحصیالن  آن دفتر به جهت استفاده از تسهیالت  موجود رمعرفی فا

 ...(و

انعکاس نظرات دانشجويان به مراجع ذيصالح در خصوص چالش های موجود در نظام آموزشی 



به روز رسانی اطالعات راه اندازی وب سايت دفتر و 

  ايجاد پست الکترونیك در خصوص ارتباط بیشتر با دانشجويان 

 تشکیل شورای استعداد درخشان دانشگاه 

 نفر از دانشجويان عضو دفتر استعدادهای درخشان در آزمون دستیاری  3قبولی

 1392سال 

 سال   مقطع نفر از دانشجويان عضو دفتر استعدادهای درخشان در  3قبولی

1392 

 نفر از دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد   7قبولی
   1392سال 



  بهداشتی مراکز وضعیت ارتقاء های کارگاه برگزاری جهت در دانشگاه آموزشی معاونت با جلسه (1

 آموزشی درمانی

  واحد درمانی بهداشتی مرکز يك اندازی راه جهت در بهداشت و پیراپزشکی دانشکده با جلسه (2

 جامعه بهداشت آموزش مرکز عنوان با مجهز

 کار محیط در التحصیالن فارغ با ارتباط و  عاملت جهت در مشورتی کمیته دانشجويان با جلسه (3

  آموزش واحد توسعه جهت در ها دانشکده توسعه دفاتر کارشناسان و مسئولین حضور با جلسه (4

  همايش برگزاری و ها دانشکده آموزشی های گروه آموزشی کوريکولوم در بازنگری و در پاسخگو

   بازآموزی

 های يادگیری حین در دانشجويان بیشتر آشنايی جهت در پزشکی دانشکده عفونی گروه با جلسه (5

 عفونی و واگیر های بیماری مراقبت مراکز ديگر و DIC  و سل مراکز از بازديد و تئوری

 پاسخگو آموزش جلسات سازی پیاده های برنامه سازی عملیاتی استمرار (6



 دانشگاه سطح در جدیدالورود دستیاران توانمندسازی های کارگاه برگزاری

 و ها  دانشکده همکاري با وزارتخانه سرفصل مطابق پژوهشي و آموزشي کارگاه 10 برگزاري

  فناوري و تحقيقات معاونت



 92 سال  مطهری شهید کشوری اموزشی جشنواره ششمین

  يافته ادغام شيوه به پزشکي شناسي انگل درس ارائه و طراحي در نوآوري -

   شده هدايت مکاشفه بر مبتني يادگيري الگوي با و عمودي

  جامعه بهداشت پرستاري عرصه در کارآموزي بازنگري و راهبري و مديريت-

 پاسخگو آموزش براساس

 92 پزشکي اموزش همايش علمي کميته در مرکز اعضاي از نفر 2  عضويت  -

  اجرايي کميته و علمي کميته در داور عنوان به  مرکز اعضاي از نفر يک عضويت-

    مطهري شهيد آموزشي جشنواره کشوري



  93 سال دانشجويی علمی المپیاد برای ريزی برنامه



دفاتر کلیه برای  يکساله عملیاتی برنامه تدوين و استراتژيك برنامه تدوين 

پژوهش و ماما پرستار، سراسری سمینار برگزاری در مشارکت   

پژوهش و ماما پرستار، سراسری سمینار سمینار در غرفه برگزاری 

تهیه و نويسی پروپوزال :پژوهش و ماما پرستار، سراسری سمینار در اموزشی کارگاه دو برگزاری 

 فارسی چکیده

علمی هیات اعضاء و اساتید ويژه ای حرفه اخالق های کارگاه برگزاری   

دانشگاه سطح در آموزشی گروههای درونی ارزيابی جهت مشاوره 

های فرايند ارائه جهت به دانشگاه سطح در بالینی و پايه آموزشی های گروه تمام به مشاوره 

 مطهری شهید جشنواره آموزشی

برتر فرايندهای صاحبان از تقدير و مطهری شهید دانشگاهی درون آموزشی  جشنواره برگزاری 

 معلم مقام بزرگداشت  منظور به غرفه برگزاری و دانشگاهی درون و کشوری



1392 سال در پزشکی اموزش همايش در کارگاه برگزاری : 

مفهومی نقشه کشوری کارگاه Concept Map ( دانشجويی تیم مشارکت با) 

(آموخته دانش مشارکت با ) کیفی مطالعات در مصاحبه های مهارت کشوری کارگاه 

ها دانشکده آموزش توسعه دفاتر با مطالعات مرکز ماهانه جلسات 

اموزشی فرايندهای تدوين برای آموزشی و مشاوره جلسات مستمر برگزاری 

کشور سراسر آموزش توسعه و مطالعات  مراکز و اموزش توسعه دفاتر ماه ابان  همايش در شرکت   

دانشکده و شیرازی صیاد شهید درمانی آموزشی مرکز در آموزش توسعه دفتر اندازی راه 

  دندانپزشکی

مرکز با همکاران و مرکز اعضای  اموزشی واحدهای سازی معادل جدول پیگیری 

دانشگاه فناوری و تحقیقات معاونت به پزشکی آموزش مجله اندازی راه برای درخواست  

متبوع وزارت به پزشکی آموزش ارشد کارشناسی دوره اندازی راه برای درخواست 








