
 

  به نام خالق هستی بخش

  

  گلستان و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی

  دانشکده پزشکی

  )EDOدفتر توسعه آموزش پزشکی (

  برنامه عملیاتی ارزشیابی

 1393سال 

  

  

  

  

  برنامهتعریف 

آورد. ارزیابی کمک مؤثري به  ائه شده توسط آن نظام را فراهم مینظارت و ارزیابی یکی از مهم ترین ارکان اداره هر نظام بوده که موجب ارتقاء سطح کیفی خدمات ار 

شود. رتبه بدست آمده از ساز و کار  برمبناي این استاندارد تعیین وضعیت انجام می  استانداردها تعریف و نماید. در روند ارزیابی ابتدا میشناخت نقاط ضعف خدمات ارائه شده 

بیمار در سراسر جهان در حال هماهنگ سازي خود با شیوه ها و ابزارهاي کیفی   کند. سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان مراقبت از ییاد شده اعتبار آن سازمان را نمایان م

  هستند تا فرایند هاي کاراتري را فراهم آورده و بتوانند عملکرد سیستم خود را بهبود بخشند. 

   

  

  

  

  

  

  

  

  



    وضعیت جغرافیایی منطقه

در صد از کل مساحت ایران را به خود اختصاص داده است . این استان از شرق به استان خراسان شمالی ،از جنوب به استان 33/1کیلومتر مربع وسعت ، 7/20460این استان با 

شترك استان گلستان با کشور ترکمنستان سمنان ،از غرب نیمی به استان مازندران و نیمی به دریاي مازندران واز شمال نیز به جمهوري ترکمنستان محدود می شود . طول مرز م

  کیلومتر است. 205

 

 وضعیت برنامه در جهان و کشور و استان  -

واصله از وزارت متبوع  ها و دستورالعمل هاي  براساس آئین نامه ارزشیابی برنامه شود. در کشور نیز در حال حاضر در سراسر جهان روند ارزشیابی در حوزه هاي مختلف انجام می

  د.شوی ماجرا 

  

 وضعیت موجود استان و شهرستان هاي تابعه 

  مشغول به فعالیت هستند. قراردادي  نیرويدو  رسمی و این برنامه یک کارشناس دفتر توسعه دانشکده، براي اجرايدر حال حاضر در 

  

  ارزشیابیچارت تشکیالتی واحد                                                                                                 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

 رئیس دانشکده پزشکی

 

 سرپرست دفتر توسعه آموزش پزشکی

 

 مسئول کمیته ارزشیابی

 کارشناس ارزشیابی کارشناس ارزشیابی



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جدول وضعیت موجود
  
 

وضعیت   موضوع

  مطلوب 

وضعیت 

  موجود 

آیا بین وضعیت موجود و وضعیت 

  مطلوب فرق وجود دارد؟

  بلی  ___  %80  ارزشیابی برنامه هاي آموزشی

  بلی  %90  %100  الینیعملکرد آموزشی اساتید بارسال به هنگام 

 بلی  %90  %100  اساتید از دیدگاه دانشجویان ارسال به هنگام کارنامه ارزشیابی

 بلی  %80  %95  اساتید از دیدگاه دانشجویان تکمیل فرم هاي ارزشیابی

 بلی  %95 %100  ارسال به هنگام نتایج ارزشیابی چهارگانه

 بلی  %80 %100  تکمیل فرم هاي ارزشیابی چهارگانه

 
  

 

 برنامه عملیاتی سال قبل استان: تحلیل -

  برنامه عملیاتی در سال گذشته وجود نداشته است.

 

    

  

  

  

  

  



  

  

 1393هدف گذاري برنامه عملیاتی سال 

  :   غاییهدف 

    ارتقاء کیفیت برنامه هاي آموزشی 

  

 : کلی هدف

  ارزشیابی مناسب از برنامه هاي آموزشی

  

  اهداف اختصاصی :

  :  1 هدف اختصاصی

طبق چک لیست طراحی شده در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی ارزشیابی  1393% از گروه هاي علوم پایه و بالینی در سال 70اصالح ارزشیابی از اجراي برنامه هاي آموزشی به قسمی که  

  شوند.

  استراتژي :

  ارزشیابی از اجراي برنامه هاي آموزشیتهیه چک لیست 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

   لی فعالیت هایصجدول  تف

طبق چک لیست طراحی شده در دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی  1393% از گروه هاي علوم پایه و بالینی در سال 70اصالح ارزشیابی از اجراي برنامه هاي آموزشی به قسمی که هدف اختصاصی : 

  ارزشیابی شوند.

  شیارزشیابی از اجراي برنامه هاي آموزتهیه چک لیست استراتژي : 

 

  نشد شد پایششیوه  تجهیزات مورد نیاز چگونگی اجرا زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا گروه هدف عنوان فعالیت ردیف

1  
ارزشیابی از اجراي تهیه پیشنویس چک لیست 

  و مرور بر منابع برنامه هاي آموزشی

اساتید 

 دانشکده

  دکتر یوسفی

  شیخ االسالمی

EDO  دانشکده

  پزشکی
 ___  گزاري نشستبر  93فروردین

بر اساس جدول 

  زمان بندي
     

2  
تنظیم صورتجلسات از برگزاري نشست ها و 

   ارائه به ریاست دانشکده 

اساتید 

 دانشکده

دانشکده  EDO شیخ االسالمی

  پزشکی
  ___  مکاتبه اداري  پس از برگزاري

بر اساس جدول 

  زمان بندي
   

3 

تشکیل کارگروه کارشناسی تهیه چک لیست با  

دانشکده پزشکی و معاونین بالینی  رئیس

 دانشکده و بیمارستانها

اساتید 

 دانشکده

EDO  دانشکده

 ___ برگزاري جلسه  93اردیبهشت آذر 5بیمارستان  پزشکی
بر اساس جدول 

 زمان بندي
   

   دانشگاه  EDCتنظیم صورتجلسه و ارائه به   4
اساتید 

 دانشکده

دانشکده  EDO شیخ االسالمی

 پزشکی
 ___ مکاتبه اداري اريپس از برگز

بر اساس جدول 

 زمان بندي
   

5  
تشکیل کارگروه کارشناسی تهیه چک لیست 

  در شوراي آموزش بالینی دانشکده

اساتید 

 دانشکده

EDO  دانشکده

 پزشکی
  ___  برگزاري جلسه  93خرداد  آذر 5بیمارستان 

بر اساس جدول 

  زمان بندي
      

6  

با تشکیل کارگروه کارشناسی تهیه چک لیست 

نهایی  جهتدانشگاه  EDCدفتر ارزشیابی 

ارزشیابی از اجراي برنامه  کردن چک لیست

 هاي آموزشی

اساتید 

 دانشکده

EDO  دانشکده

 پزشکی
EDC برگزاري جلسه  93 تیر  گاهدانش  ___  

بر اساس جدول 

  زمان بندي
      

  

  



  

  1393سال  –جدول زمانبندي فعالیت هاي عملیاتی برنامه
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  ردیف عنوان فعالیت مسئول اجرا

           * 

  دکتر یوسفی

  شیخ االسالمی

ارزشیابی از تهیه پیشنویس چک لیست 

و مرور بر  اجراي برنامه هاي آموزشی

  منابع

1  

تنظیم صورتجلسات از برگزاري نشست ها  شیخ االسالمی *           

   رائه به ریاست دانشکده و ا

2  

          *  EDO  دانشکده

 پزشکی

تشکیل کارگروه کارشناسی تهیه چک 

لیست با حضور معاون آموزشی دانشگاه و 

رئیس دانشکده پزشکی و معاونین بالینی 

 دانشکده و بیمارستانها

3  

 شیخ االسالمی  *          
   دانشگاه  EDCتنظیم صورتجلسه و ارائه به 

4  

         *   EDO  دانشکده

 پزشکی

تشکیل کارگروه کارشناسی تهیه چک 

  لیست در شوراي آموزش بالینی دانشکده

5  

        *    EDO  دانشکده

 پزشکی

تشکیل کارگروه کارشناسی تهیه چک 

دانشگاه  EDCلیست با دفتر ارزشیابی 

جهت نهایی کردن چک لیست ارزشیابی از 

 اجراي برنامه هاي آموزشی

6  

  

  

  



  

  :  2هدف اختصاصی 

  رت ارزشیابی شوند.از وزاطبق چک لیست استاندارد هاي تعیین شده  1393% از گروه هاي علوم پایه و بالینی در سال 60اصالح ارزشیابی از محتواي برنامه هاي آموزشی به قسمی که  

  استراتژي :

  ارزشیابی از محتواي برنامه هاي آموزشیتهیه چک لیست 

 

   لی فعالیت هایصجدول  تف

  رت ارزشیابی شوند.اطبق چک لیست استاندارد هاي تعیین شده از وز 1393% از گروه هاي علوم پایه و بالینی در سال 60اصالح ارزشیابی از محتواي برنامه هاي آموزشی به قسمی که  اختصاصی :هدف 

  ارزشیابی از محتواي برنامه هاي آموزشیتهیه چک لیست  استراتژي :

 

  نشد شد پایششیوه  تجهیزات مورد نیاز چگونگی اجرا زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا گروه هدف عنوان فعالیت ردیف

1  
استانداردهاي آموزش  درخصوص مطالعه

  اساتید دانشکده  بالینی 

 EDO شیخ االسالمی

دانشکده 

 پزشکی

    93مرداد 

بر اساس جدول  ___

      زمان بندي

2  
استخراج معیارها و شاخص هاي استاندارد 

  و تعیین وضعیت موجود آموزش بالینی

 EDO شیخ االسالمی اساتید دانشکده

دانشکده 

 پزشکی

    93شهریور 

بر اساس جدول  ___

    زمان بندي

3 
هم اندیشی با سرپرست دفتر توسعه 

 آموزش دانشکده

 EDO شیخ االسالمی اساتید دانشکده

دانشکده 

 پزشکی

 برگزاري نشست  93ر شهریو

بر اساس جدول  ___

    زمان بندي

4  
ارزشیابی از تهیه پیشنویس چک لیست 

  محتواي برنامه هاي آموزشی

  دکتر یوسفی  اساتید دانشکده

  شیخ االسالمی

EDO 

دانشکده 

  پزشکی

  برگزاري نشست  93مهر 

بر اساس جدول  ___

    زمان بندي

5  
تنظیم صورتجلسات از برگزاري نشست ها 

   ارائه به ریاست دانشکده و 

 EDO شیخ االسالمی اساتید دانشکده

دانشکده 

 پزشکی

پس از 

 برگزاري
 مکاتبه اداري

بر اساس جدول  ___

    زمان بندي



6  

تشکیل کارگروه کارشناسی تهیه چک 

لیست با معاون آموزشی دانشگاه و رئیس 

دانشکده پزشکی و معاونین بالینی دانشکده 

  و بیمارستانها

دانشکده  EDO د دانشکدهاساتی

 پزشکی

بیمارستان 

 آذر 5
  تشکیل جلسه   93آبان

بر اساس جدول  ___

 زمان بندي
    

  

  

 دانشگاه  EDCتنظیم صورتجلسه و ارائه به   7
 EDO شیخ االسالمی اساتید دانشکده

دانشکده 

 پزشکی

پس از 

  برگزاري
  مکاتبه اداري

بر اساس جدول  ___

       زمان بندي

8  
کارشناسی تهیه چک  تشکیل کارگروه

  لیست در شوراي آموزش بالینی دانشکده

دانشکده  EDO اساتید دانشکده

 پزشکی

بیمارستان 

 آذر 5
  برگزاري جلسه  93آذر 

بر اساس جدول  ___

 زمان بندي
      

9  

تشکیل کارگروه کارشناسی تهیه چک 

دانشگاه  EDCلیست با دفتر ارزشیابی 

جهت نهایی کردن چک لیست ارزشیابی از 

 حتواي برنامه هاي آموزشیم

دانشکده  EDO اساتید دانشکده

 پزشکی

EDC 

 دانشگاه

  برگزاري جلسه  93دي 

بر اساس جدول  ___

 زمان بندي
      

       
    ___         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  1393سال  –جدول زمانبندي فعالیت هاي عملیاتی برنامه

  

د
سفن

ا
 

ن
بهم

 

ي
د

آذر 
ن 

آبا
 

مهر
شهریور 

 

مرداد
 

تیر
خرداد 

 

ارد
ت

ش
یبه

 

ن
فروردی

 

  ردیف عنوان فعالیت مسئول اجرا

  1  استانداردهاي آموزش بالینی  درخصوص مطالعه شیخ االسالمی     *       

استخراج معیارها و شاخص هاي استاندارد و تعیین  شیخ االسالمی      *      

  وضعیت موجود آموزش بالینی

2  

  3 ست دفتر توسعه آموزش دانشکدههم اندیشی با سرپر شیخ االسالمی      *      

  دکتر یوسفی       *     

  شیخ االسالمی

ارزشیابی از محتواي برنامه تهیه پیشنویس چک لیست 

  هاي آموزشی

4  

تنظیم صورتجلسات از برگزاري نشست ها و ارائه به  شیخ االسالمی       *     

   ریاست دانشکده 

5  

    *        EDO  دانشکده

 پزشکی

کارگروه کارشناسی تهیه چک لیست با معاون  تشکیل

آموزشی دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی و معاونین 

  بالینی دانشکده و بیمارستانها

6  

  7   دانشگاه  EDCتنظیم صورتجلسه و ارائه به  شیخ االسالمی         *    

   *          EDO  دانشکده

 پزشکی

 تشکیل کارگروه کارشناسی تهیه چک لیست در

  شوراي آموزش بالینی دانشکده

8  

  *           EDO  دانشکده

 پزشکی

تشکیل کارگروه کارشناسی تهیه چک لیست با دفتر 

دانشگاه جهت نهایی کردن چک  EDCارزشیابی 

 لیست ارزشیابی از محتواي برنامه هاي آموزشی

9  

  

  

  



  جدول فعالیتهاي جاري

  زمان اجراء  چگونگی اجراء  ءمکان اجرا  مسئول اجراء  هدف  نوان فعالیتع  ردیف

 فرم هاي ارزشیابیو ارسال  هیهت  1

از دیدگاه دانشجویان  اساتید

  )کارورز - مقاطع کارآموز(

  

انجام ارزشیابی اساتید از 

  دیدگاه دانشجویان

دفتر توسعه آموزش   شیخ االسالمی

  دانشکده پزشکی

  گرفتن اطالعات آموزشی

تکثیر و آماده سازي فرم هاي 

  اتیدارزشیابی اس

  

  هر ماه 15تا  10

فرم هاي ارزشیابی  يجمع آور  2

  اساتید از دیدگاه دانشجویان

  

انجام ارزشیابی اساتید توسط 

  دانشجویان

آموزش بیمارستان هاي  شیخ االسالمی

 درمانی -آموزشی

 کارشناس آموزشبا همکاري 

 - بیمارستان هاي آموزشی

  درمانی

  هر ماه 30تا  25

اي مربوط به و آنالیز داده ه ورود  3

  فرم ها

تهیه کارنامه ارزشیابی اساتید 

  از دیدگاه دانشجویان

دفتر توسعه آموزش  شیخ االسالمی

 دانشکده پزشکی

 SPSSبا استفاده از نرم افزار 

 Wordو 

  در پایان هر نیمسال بالینی

  

 EDCارسال کارنامه ها براي   4

  دانشگاه

ارسال کارنامه ارزشیابی 

  اساتید

فتر توسعه آموزش د  شیخ االسالمی

  دانشکده پزشکی

اداري  ونیاتوماس قیاز طر

  مایس

  بعد از تهیه کارنامه

  

فرم هاي ارزشیابی چهارگانه  تهیه   5

 - اساتید (از نظر معاون آموزشی

  همکار و خودارزیابی ) -مدیرگروه

چهارگانه انجام ارزشیابی 

  اساتید

دفتر توسعه آموزش  شیخ االسالمی

 دانشکده پزشکی

و آماده سازي فرم هاي تکثیر 

  ارزشیابی چهارگانه اساتید

  ماه اردیبهشت

ارسال فرم هاي ارزشیابی چهارگانه   6

تکمیل فرم  جهتاساتید  مکاتبه باو 

  ها

انجام ارزشیابی چهارگانه 

  اساتید

دفتر توسعه آموزش  شیخ االسالمی

 دانشکده پزشکی

  گرفتن اطالعات اساتید

تکثیر و آماده سازي فرم هاي 

  شیابی اساتیدارز

  خرداد ماه

  

و فرم هاي تکمیل شده  يجمع آور  7

  محاسبه امتیاز هر فرم

انجام ارزشیابی چهارگانه 

  اساتید

دفتر توسعه آموزش  شیخ االسالمی

 دانشکده پزشکی

  ماه مهر  محاسبه دستی

  

ارسال نتایج ارزشیابی چهارگانه   8

  دانشگاه  EDCبه

انجام ارزشیابی چهارگانه 

  اساتید

  

دفتر توسعه آموزش   االسالمی شیخ

  دانشکده پزشکی

اداري  ونیاتوماس قیاز طر

  مایس

  آذر ماه

  

  

پیگیري جهت دریافت عملکرد   9

  آموزشی اساتید

محاسبه عملکرد آموزشی 

  اساتید بالینی مشمول ترفیع

دفتر توسعه آموزش  شیخ االسالمی

 دانشکده پزشکی

  در طی سال  پیگیري تلفنی و حضوري

ملکرد آموزشی اساتید محاسبه ع  10

  بالینی

محاسبه عملکرد آموزشی 

  اساتید بالینی مشمول ترفیع

دفتر توسعه آموزش  شیخ االسالمی

 دانشکده پزشکی

چهاربار در سال (سه ماه  Excellبا استفاده از نرم افزار 

یکبار) بر حسب موارد اساتید 

  مشمول ترفیع

 
 
 
 



 
 
 
 
 

تهیه جدول عملکرد آموزشی براي   11

  ترفیع اساتید مشمول

محاسبه عملکرد آموزشی 

  اساتید بالینی مشمول ترفیع

دفتر توسعه آموزش  شیخ االسالمی

 دانشکده پزشکی

  پس از محاسبه عملکرد Wordبا استفاده از نرم افزار

ارسال نتایج عملکرد   ارسال نتایج به کمیته ترفیع  12

  آموزشی اساتید

دفتر توسعه آموزش  شیخ االسالمی

 دانشکده پزشکی

اداري  ونیاتوماس قیطر از

  مایس

  پس از تهیه جدول

پیگیري و پاسخ نامه هاي اداري   13

 ارجاعی

  

دفتر توسعه آموزش  شیخ االسالمی  انجام امور اداري محوله

 دانشکده پزشکی

اداري  ونیاتوماس قیاز طر

  مایس

  در طی سال

بر حسن  ماموریت جهت نظارت  14

تکمیل فرم هاي  و پیگیري اجرا 

  ارزشیابی

آموزش بیمارستان هاي  شیخ االسالمی  انجام ارزشیابی

 درمانی -آموزشی

  در طی سال  ماموریت اداري

تنظیم صورتجلسات ، نامه ها و   15

  مربوطهگزارشات 

دفتر توسعه آموزش  شیخ االسالمی  گزارش دهی

 دانشکده پزشکی

اداري  ونیاتوماس قیاز طر

  مایس

  در طی سال

  

  

  

  

  راساس میزان رسیدن به اهداف اختصاصی در پایان سال انجام خواهد شد. **  ارزشیابی برنامه ب

  

  

  

 


	

