
 

 آموزش توسعه و مطالعات مرکز 

 گلستان پزشکی علوم
 گزارش کوتاه عملکرد  ساالنه   

و   بهمن هزار فروردین  تا   :عملکرد  ساالنهکوتاه گزارش    

  سیصد و نود و سه
   ارزشیابی، استعدادهای درخشان درسی،  برنامه ریزی رشد و بالندگی،  

 کمیته دانش پژوهی،

 کمیته مشورتی دانشجویی،  

 کمیته المپیاد علمی دانشجویی، 

، جشنواره کمیته ارزیابی آزمون

 آموزشی
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 بسمه تعالی 

 

 معاونت آموزشی

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 1393: از فروردین  تا بهمن  عملکردگزارش 

 

 

 حاکمیت و رهبری

  عملیاتی یک ساله  تدوین برنامه 

  در شورای پژوهشی و آموزشی دانشگاه مدیر مرکز مشارکت 

 ه هاجلسات هفتگی با کارشناسان دفاتر توسعه آموزش دانشکد 

 جلسات ماهانه با مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها 

  99-94شروع تدوین برنامه راهبردی پنج ساله 

 

 دفتر رشد و بالندگی اساتید

o برگزاری کارگاه : توانمندسازی اعضای هیئت علمی 

 دوره طرح و درس طرح بر تاکید با درسی ریزی برنامه کارگاه 

  یدرون ارزیابی آشنایی با کارگاه 

 ای چهارگزینه آزمونهای کیفی و کمی ارزیابی کارگاه 

 مطهری شهید جشنواره آموزشی فرآیندهای نگارش با آشنایی آموزشی جلسه   

 آموزش در پژوهش حیطه در "تحقیقاتی های طرح نقادانه ارزیابی آموزشی جلسه" 

 تیم بر مبتنی یادگیری آموزشی کارگاه 
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 ای متعدد با همکاری دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها در سه / اخالق حرفه پزشکی اخالقهای  کارگاه

 مورد(  13سطح دانشجویی و هیات علمی و کارکنان )

 مسئله حل بر مبتنی ای حرفه اخالق آموزشی کارگاه (PBL ) 

  مشارکت در  کنفرانس های اخالق پزشکی / حرفه ای با اداره بازآموزی دانشگاه 

 :تدریس در دانشگاه( )راهنمایی آموزشی و ید جدید الوروددوره آموزشی کوتاه مدت ویژه اسات

  درس طرح و ترمی درس طرح تدوین بر تاکید با درسی ریزی برنامه های آموزشی کارگاهبرگزاری 

 روزانه

 سؤاالت طراحی قواعد و اصول برگزاری کارگاه های آموزشی  MCQ (کیفی و کمی آنالیز) 

 ارزشیابی نوین های شیوه با آشنایی برگزاری کارگاه های آموزشی DOPS - OSCE 

 ارزشیابی نوین های شیوه با برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی Log book- Portfolio 

 ارزشیابی نوین های شیوه برگزاری کارگاه های آموزشی  CSR - Mini CEX – 360   

 تدریس نوین های شیوه با آشنایی برگزاری کارگاه های آموزشی 

 تعاملی سخنرانی" اه آموزشیبرگزاری کارگ" 

 تدریس نوین های شیوه برگزاری کارگاه آموزشی :TBL 

 تدریس نوین های شیوه برگزاری کارگاه آموزشی :PBL 

 مطالعاتی راهنمای تهیه Study guide 

 نیازسنجی از اعضای هیئت علمی بر اساس کوریکولوم آموزش علوم پزشکی در خصوص کارگاه 

  در زمینه آموزش علوم پزشکی ایجاد تیم تخصصی مدرسین 

  تشکیل کمیته علمی، طرح سوال، کالس تقویتی برای دانشجویان حیطه  برگزاری کارگاه ومشارکت در

 استدالل بالینی

 طرح درس های گروه های بالینی و پایه  بازنگری و  رح دورهط ح درس ومشارکت در تدوین طر 

 رم های جمع آوری اطالعات گروه عفونی قلبتحلیل ف در ارزیابی برنامه های آموزشی و مشارکت، 

 بهداشت عمومی، رایولوژی

  دانش پژوهیو  تنظیم پرونده های مشاوره و بررسی 

 تهیه بسته های آموزشی و پاورپوینت کارگاههای آموزش علوم پزشکی 

 توانمندسازی دستیاران ؛ دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی 
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 پزشکی آموزش زمینه در اساتید اطالعاتی بانک کمیلت 

 اساتید آموزش مشورتی کمیته تشکیل 

 و آموزشی جزوات تدوین و کتاب تهیه CD پزشکی آموزش های حیطه در 

 آموزشی کارگاههای اجرای در همکاری جهت عالقمند علمی هیئت اعضای جذب 

 ی کوتاه مدت جهت رزیدنت های حاضر و توانمندسازی دستیاران تدوین برنامه دو هفته آموزش پزشک

 جدید

 اساتید و دانشجویان برای المپیاد با مرتبط کارگاه 4 حداقل اجراء و ریزی برنامه 

 آن به مرتبط آموزشی های بسته تهیه 

o توانمند سازی کارشناسان دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها 

  برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق آموزش در پژوهش بر اساسTBL 

o  توانمندسازی در خصوص المپیاد علمی 

 دانشجویان برای بالینی استدالل سواالت طراحی آموزشی کارگاه 

 علمی هیات اعضاء برای بالینی استدالل سواالت طراحی آموزشی کارگاه 

 آموزشی کارگاه concept map دانشجویان برای 

o و  پیگیری تا   پزشکی شکدهدان( اشکاالت و ضعف نقاط) آزمونها کمی تحلیل افزار نرم بررسی

 رفع آن  

o  راه اندازی دفتر توسعه آموزش در مراکز آموزشی درمانی تالش برای 

o  آموزش کارشناسان دفاتر توسعه آموزش بیمارستان ها در خصوص مقدمات آموزش پزشکی 

 

 دفتر ارزشیابی

 ر توسعه اموزش و پنجگانه در سطح دانشگاه با تشکیل جلسات با دفات بازنگری فرم های ارزشیابی

 کمیته مشورتی هیات علمی و دانشجویی
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  تدوین فرم ارزشیابی جدید با عنوان ارزشیابی بالینی اساتید از نظر دستیاران، فرم ارزشیابی برای گروه

 بالینی هوشبری دانشکده پزشکی و فرم ارزشیابی برای گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیرا پزشکی

 ه اعضای هیات علمی دانشکده های بهداشت ،پیراپزشکی ،فناوری و انجام ارزشیابی چهارگان

 دندانپزشکی و باز خورد  نتایج به آنها

 راه اندازی نرم افزار ارزشیابی انالین اساتید 

  به کارگیری و استفاده از نرم افزار ارزشیابی آنالین اساتید برای ارزشیابی چهارگانه دانشکده پزشکی و

 زخورد نتایج به اساتیدپرستاری و مامایی و با

 نظر سنجی از دانشجویان در خصوص ارزشیابی اساتید از نظر دروس تئوری به صورت آنالین 

 نظر سنجی از دانشجویان در خصوص ارزشیابی اساتید از نظر دروس بالینی به صورت آنالین 

  گروه های اموزشی استخراج نمرات باال و پایین ارزشیابی و بازخورد ان به معاونت اموزشی و مدیران

 بر اساس سند توسعه اموزش کیفی به منظور تشویق، بازخورد و اصالح

  تشکیل جلسات متعدد با کارشناسان و مسئولین دفاتر توسعه در سطح دانشکده ها در خصوص طرح

 راد

 تشکیل جلسات متعدد با کارشناسان ارزشیابی دفاتر توسعه اموزش دانشکده ها 

 شارکت بازنگری الگ بوک ها با مEDO دانشکده ها 

  قراردادن الگ بوک ها در سایت دانشکده ها با مشارکتEDO  مورد( 52)دانشکده ها 

 ارزشیابی کمی ازمون های چهارگزینه ای در سطح دانشگاه با همکاری دفاتر توسعه دانشکده ها :

 مورد( 49) 93ارزشیابی کمی شش ماهه دوم مورد( و   47) 93ماهه اول  6ارزشیابی کمی نیمسال 

 ساس جدول میلمن  با همکاری دفتر توسعه بالینی و دفاتر ارزیابی کیفی ازمون های چهار گزینه ای بر ا

ارزشیابی کیفی شش ماهه مورد( و  80) 93ارزشیابی کیفی شش ماهه اول توسعه آموزش دانشکده ها ؛ 

 مورد( 97) 93دوم 

  گزینه ای بر اساس جدول میلمن  برای هار چارائه مشاوره در خصوص ارزیابی کیفی ازمون های

 اعضای هیات علمی جدید  

 آنالیز کیفی آزمون های ارتقاء گروههای ماژور در سطح دانشگاه 

  ارائه مشاوره برای طراحی جدول مشخصات )بلوپرینت( برای ازمون های پیشرفت تحصیلی در سطح

 مورد( 61)دانشگاه 
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  همکاری گروه با دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی کوریکولوم)برنامه درسی( دوره اسکرین تهیه

 آموزشی جراحی

 مشاوره جهت ارزیابی درونی گروههای آموزشی در سطح دانشگاه 

  مشاوره به تمام گروه های آموزشی پایه و بالینی در سطح دانشگاه به جهت ارائه فرایند های آموزشی

 جشنواره شهید مطهری

 وه های نوین ارزشیابی )آسکی، داپس و...(ارائه مشاوره برای طراحی و تدوین شی 

  های آزمونبرگزاریDOPS, Mini-CEX ,OSCE     (43 )مورد 

 الگ بوک ( و 3/4/93) موزش پاسخگوا« برگزاری ژورنال کالب آموزشی برای اعضای هیات علمی

(26/5/93) 

  93شهریور . عمومی دستیاران جدید الورود  های برگزاری کارگاهمشارکت در 

 توانمند سازی اعضای هیئت علمی های کارگاهبرگزاری در  مشارکت  

 

 دفتر برنامه ریزی آموزشی

  مشاوره و مشارکت در طراحی، تدوین و بازنگری  گروه  های آموزشی بالینی و علوم پایه  و دانشکده

 های دندانپزشکی، پرستاری و مامایی و پیراپزشکی و بهداشت و فناوری های نوین

  انجام  ارزیابی درونی گروه های عفونی/ رادیولوژی/ قلب و عروق 

 در بازنگری برنامه های آموزشی موجود مشاوره و مشارکت 

 در بازنگری  الگ بوک گروه های آموزشی  مشاوره و مشارکت 

 در ارزیابی کیفی و استانداردسازی  آزمون های پیشرفت تحصیلی گروه های بالینی   مشاوره و مشارکت

 پایه  و 

 در تهیه و بکارگیری فرآیندهای آموزشی توسط اعضای هیئت علمی مشاوره و مشارکت 

  آموزش روش های نوین آموزشی با مشارکت درکارگاه های مربوطه و تشکیل جلسات و نشست های

 علمی   

  آموزش روش های نوین ارزیابی با مشارکت درکارگاه های مربوطه و تشکیل جلسات و نشست های

 علمی
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 دفتر پژوهش در آموزش

  1393عملکرد شش ماه اول سال 

  جلسه  شورای پژوهش در آموزش 4برگزاری 

  طرح تحقیقاتی  7دریافت 

  گزارش نهایی 1طرح تحقیقاتی و  5تصویب 

  مقاله در کنگره اخالق  10مقاله در پانزدهمین همایش آموزش پزشکی و  28مقاله آموزشی) 44تعداد

 ولین همایش کشوری یاددهی و یادگیری(مقاله در ا 6پرستاری و 

  پایان نامه مقطع ارشد آموزش پزشکی و مقطع ارشد پرستاری 2راهنمایی 

 مشاوره  به مجریان طرحهای مطرح شده در جلسات جهت اعمال اصالحات 

   1393عملکرد شش ماه دوم سال 

  جلسه شورای پژوهش در آموزش 3برگزاری 

  طرح تحقیقاتی 5دریافت 

  رح )یکی از این طرح ها، طرح پایان نامه ای است(ط 4تصویب 

  دو مقاله آموزشی)یک مقاله در قالب سخنرانی در همایش راهکارهای ارتقای سالمت با محوریت

 دانشکده –خودمراقبتی و یک مقاله در قالب پوستر در هفتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی

 (تهران دانشگاه مجازی

  پایان نامه مقطع ارشد مدیریت اموزشی، پرستاری و روانشناسی 3مشاوره و راهنمایی 

 مشاوره  به مجریان طرحهای مطرح شده در جلسات جهت اعمال اصالحات 

 

  دفتر استعدادهای درخشان 

 و تشکیل پرونده برای آنان دردفتر شناسایی دانشجویان واجد شرایط عضویت 

 ن:پیگیری مداوم امور مربوط به بانک اطالعاتی نخبگا  

 مورد ( 3روزانه حداقل ) دانشجویان عضو دفتر ارائه خدمات کامپیوتری شامل پرینت، اسکن و ... به 

 در خصوص مسائل )اعضای دفتر و سایر دانشجویان مراجعه کننده( مشاوره به دانشجویان ارائه  

فی و توضیح معر؛ )نگارش مقاله، طرح و.....( پژوهش؛ )ادامه تحصیل، انتخاب رشته، و ...( آموزشی
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راه های استعداد درخشان شدن و عضویت در دفتر )دانشجوی نمونه کشوری، دانشجوی پژوهشگر 

 مورد ( 30) هر ماه حداقل  برتر، ابداع و اختراع و .... با توجه به آیین نامه های موجود ( و .....

 مه های استعداد درخشان و در آییننا ابهامات موجود ارتباط مستمر با وزارتخانه برای پیگیری سواالت و

 مشکالت دانشجویان

  های  دانشجویان به موسسات آموزشی زبان انگلیسی برای شرکت در کالس معرفیحمایت و

 مورد( 20)آموزشی

 متقاضی برای شرکت درهمایش ها و سمینارهای داخلی به ویژه همایش های  حمایت دانشجویان

 مورد( 2) آموزش پزشکی مرتبط با

 نفر   64دیه به عنوان بن خرید کتاب: پرداخت کارت ه 

  دانشگاه برای  ممتاز و استعداد درخشان آماده سازی پرونده دانشجویان و معرفی فارغ التحصیالن

ادامه تحصیل به مقاطع باالتر تحصیلی در تمامی مقاطع تحصیلی با توجه به آیین از تسهیالت  استفاده

 نامه مربوطه. 

  علوم  هوشبری، اتاق عمل، کارشناسی به کارشناسی ارشد مختلف(:پرونده )در مقاطع  67بررسی

آزمایشگاهی، بهداشت عمومی و بهداشت محیط، پرستاری و مامایی، پروتزهای دندانی، کارشناسی 

 ارشد به دکتری تخصصی، پزشکی عمومی به دستیاری

 دانشجویی علمی المپیاد

 93شش ماه اول 

  م سالمتجلسه کالس حیطه مدیریت  نظا 18تشکیل 

  جلسه کالس حیطه  علوم پایه 15تشکیل 

  جلسه کالس حیطه هنر در آموزش پزشکی 9تشکیل 

  جلسه آموزشی حیطه استدالل بالینی 10تشکیل 

  جلسه با اعضا کمیته علمی استدالل بالینی 4برگزاری 

 (59ارسال پیامک قبل از برگزاری هر جلسه آموزشی جهت شرکت دانشجویان )پیامک 
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 ه موقع سواالت حیطه استدالل بالینی در سامانه سجاب علوم پزشکی تبریز  جهت برگزاری بارگذاری ب

 آزمون انالین کشوری

   جلسه دانشجویان اعزامی تیم دوازده نفره ششمین المپیاد دانشجویی پس از بازگشت از آزمون کشوری

مدال آور این تیم )یک  8و اهدای لوح تقدیر و تجلیل از  22/7/93با معاون آموزشی دانشگاه مورخ 

 مدال برنز( 5مدال نقره و  2 -مدال طال

 93شش ماه دوم 

  جلسه کالس آموزشی حیطه مدیریت نظام سالمت 23برگزاری 

  جلسه کالس اموزشی حیطه علوم پایه  4برگزاری 

 (37ارسال پیامک قبل از برگزاری هر جلسه آموزشی جهت شرکت دانشجویان )پیامک 

  میلیون ریال با حمایت  48دانشجوی المپیادی دارای مدال کشوری به میزان  تقدیر مادی از  هشت

 ریاست محترم دانشگاه

 )شرکت در کارگاه کشوری فلسفه در پزشکی )ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه 

 پیگیری تهیه و توزیع منابع آموزشی جهت دانشجویان داوطلب شرکت در المپیاد 

 و همایش آموزش پزشکی  شهید مطهری آموزشی جشنوارهکمیته 

  ارائه مشاوره به تمام گروههای آموزش بالینی و علوم پایه در سطح دانشگاه جهت ارائه و تدوین

 یآموزش هایفرآیند

  1393فرآیند آموزشی به مرحله کشوری و انتخاب یک فرایند به عنوان منتخب کشوری  16ارسال 

  شرکت در همایش های آموزش پزشکی حمایت از شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان برای

 کشوری

  حمایت از  دانشجویان کمیته مشورتی و دانشجویان فعال همکار با مرکز برای شرکت در همایش های

 آموزش پزشکی کشوری )یزد و تهران(

 تقدیر از اساتید و دانشجویان نمونهو  نواره آموزشی درون دانشگاهیبرگزاری جش 

  1393در همایش آموزش پزشکی اردیبهشت برگزاری کارگاه آموزشی کشوری 

  شرکت در جلسه داوری جشنواره آموزشی شهید مطهری )به عنوان داور( و دریافت ابالغ عضویت به

 مدت چهار سال دیگر



 انگلست پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز 
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  ( و 93عضویت مدیر مرکز مطالعات در کمیته علمی همایش آموزش پزشکی کشوری )اردیبهشت

 دریافت ابالغ عضویت به مدت چهار سال دیگر

  حضور مدیر مرکز مطالعات در پانل تخصصی آموزش پزشکی در همایش کشوری آموزش پزشکی )به

 عنوان هیات رئیسه(

  انتخاب مقاله به صورت پوستر برتر در همایش کشوری آموزش پزشکی )کار مشترک مدیر مرکز

 مطالعات با کمیته دانشجویی مشورتی مرکز(

 فرایند آموزشی برای انتخاب و  21و داوری  1393 تشکیل کمیته علمی فرایندهای آموزشی در دی

 (، انتخاب شش فرایند آموزشی1394ارسال به دبیرخانه کشوری جشنواره آموزشی )اردیبهشت 

 کمیته دانش پژوهی آموزشی

 ارائه مشاوره با اعضای هیات علمی در خصوص ارتقا مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاری 

 پژوهی دانش مقررات و قوانین با آشنایی برگزاری کارگاه های آموزشی  

  آشنایی با روند ارتقاء اعضای هیات علمی از ابعاد آموزشی پژوهشی و فرهنگی "برگزاری کارگاه

 برای اعضای هیات علمی دانشگاه"

 ( 7بررسی پرونده های دانش پژوهی اعضای هیات علمی )مورد 

 میته مشورتی دانشجوئیک

  ت در فعالیت های آموزشی و پژوهشی و طرح های پژوهشی از دانشجویان جهت شرکحمایت از

 و شرکت در همایش  های آموزش پزشکی  طریق کمیته مشورتی

  نیازسنجی الویت ها، ضروریات و ... دانشجویان از طریق کمیته مشورتی دانشجویان 

 


