
 روزاه    
 (1395سال) معاونت آموزشي دااگشنه علوم زپشكي كاشان   رد 

 
 سید محسن میری : تهیه و میظنت 





 ايپم تبريك سررپست دااگشنه علوم زپشكي كاشان هب مناسبت فرا رسیدن سال نو

 ارجمند همکاران
 
 طبیعت، رستاخیز انگیزه به و جهان آفریننده و منان ایزد از استعانت با

 طبیعت بستر بر الهی مواهب تجلی هنگامه که را شکوهمند بهاران فرارسیدن
 (س) فاطمه حضرت اکرم نبی دخت باسعادت والدت با ایام گردش با و است

 حضور داشته، ارزانی مخلوق به را نشاط با و خجسته ایامی و گردیده مقارن
 تهنیت و تبریک دانشگاهی علمی جامعه ویژه به زمین ایران مردم عموم
 (ع) عصر ولی حضرت توجهات ظل در و احدیت درگاه از  و نمایم می عرض
 .دارم مسئلت همگان برای را شادمانی و برکت از سرشار سالی

 

 دكتر ابراهيم كوچكي نصرآبادي
 سرپرست دانشگاه



 :فهرست مطالب
 مركز امور هيئت علمي

 زپشكيمركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم 
 اداره كل آموزش و تحصیالت تكمیلي

ومآموزش   مدا
 دادكشنه زپشكي

 پیرازپشكيدادكشنه 
شت  دادكشنه بهدا

2 
23 
99 

117 
139 

154 
174 



 :فهرست مطالب
نپزشكيدادكشنه   دندا

 دادكشنه رپستاری و مامايي
 رپديس خودگردان

 بيمارستان شهید بهشتي
 متينيبيمارستان 

 بيمارستان نقوی
 بيمارستان كارگرژناد

 حوزه معاونت آموزشي

200 
212 

218 
225 
240 

256 
258 
260 







 تعداد عنوان 
 16 استاد 

 50 دانشيار

 114 استاديار

 24 مربي

 204 جمع

د اعضای  تعدا
 هيئت علمي

 رب حسب دادكشنه 

 جمع مربی استادیار دانشیار استاد دانشکده
 138 5 80 41 12 پزشكي

 14 -- 14 -- -- دندانپزشكي

 24 13 9 -- 2 پرستاري و مامايي

 11 1 6 4 -- پيراپزشكي

 17 5 5 5 2 بهداشت

 204 24 114 50 16 مجموع

 نفر 204 جمع کل

 رهم  اعضای هيئت علمي
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 و ترفیع پایهارتقاء مرتبه  
 ارتقا و ترفیع 

(شش ماهه اول)  
 ...به استناد  صدور حکم اسامی افراد

 ارتقاء مرتبه

 1394/12/25تاریخ  * دکتر حمیدرضا طاالری

 1394/12/25تاریخ  * دکتر کمال اصالت منش

 25/3/95تاریخ  * عباس ارج به دانشیاریدکتر  

 24/6/95تاریخ  * دکتر ذات اله عاصمی به دانشیاری

24/6/95تاریخ   *  دکتر محسن اربابی به دانشیاری  

14/11/94تاریخ  *  دکتر ندا میرباقرآجرپزبه استادیاری  

26/5/95تاریخ  * دکتر غالمرضا مصطفایی   

 ارتقاء پایه

   * دکتر احمد طالبیان

   * دکتر مجید احسانی

   * دکتر مهران شریفی

   * دکتر علی محمد شکیبا

   * دکتر علیرضا فرخیان

   * دکتر ابراهیم رضی

   * دکتر محمد علی صبا

   * دکتر داود خیر خواه

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
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ارتقا و ترفیع  
(شش ماهه اول)  

 ...به استناد  صدور حکم اسامی افراد

  ارتقاء پايه

 

 * احمد صفریدکتر 
   * دکتر سید امیر حسن متینی

   * آقاداووددکتر عصمت 

   * دکتر منصوره صمیمی
   * اعظم باقری
   * یداله رمضانی

   * حمیدرضا سیدی  
   * حمیدرضا گیالسی

   * محمدباقرمیران زاده 
   * روح اله دهقانی

   * محمدرضا مالقنبری
   * سید محسن رضوی زاده

   * بهرنگ علنی
   * یاسر حمیدیان 

   * زهره طبسی
   * دکتر مجید احسانی

   * دکتر سید علی مسعود
   * مهرداد مهدیان

   * هاشمیسید مهدی میر 
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ترفیعارتقا و   
(اول شش ماهه)  

 ...به استناد  صدور حکم اسامی افراد

 ارتقاء پايه

   * ندا میر باقر آجرپز
   * دکتر زهرا میدانی

 * دکتر نوشین سادات موسوی

 * دکتر میترا بهرشی

 * دکتر مجتبی صحت 

 * دکتر حسن رجبی مقدم

   * فاطمه عباس زاده

   * زریچهر وکیلی 

   * محبوبه رسول زاده بیدگلی  

   * دکتر مهتاب کرمی

   * دکتر داورخواه ربانی

   * محمدرضا افاضل

   * دکتر محمد افشار

   * دکتر مهرآور رفعتی رحیم زاده

 کاهش کمک هزینه اوالد * یداله رمضانی  

سال 30ادامه مازاد بر خدمت  * دکتر احمد خورشیدی    

سال 30مازاد بر خدمت  * دکتر احمد طالبیان اردستانی  

 قطع کمک هزینه اوالد * دکتر غالمرضا خسروی
 قطع کمک هزینه اوالد * آقادوستدکتر داوود 

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
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(شش ماهه دوم)ارتقا و ترفیع   ...به استناد  صدور حکم اسامی افراد 

 ارتقاء مرتبه

 استادیار به دانشیار 95/10/22 دکتر فریبا رایگان

 استادیار به دانشیار زهرا عصاریان

 دانشیار به استاد علیرضا سلیمانی

 مربی به استادیار مهرداد مهدیان

 ارتقاء پايه

 

   * دکتر طیبه هاشمی

 * دکتراعظم مصداقی نیا

   * دکتر رضوان طالیی

   * دکتر زهرا سپهرمنش

   * دکتر زهرا عصاریان

   * دکتر گودرز عکاشه

   * دکتر رضا رزاقی

   * دکتر حسن حسنی

   * دکتر عباس ارج 

   * دکتر مهدی نورالدینی

   * دکتر ذات اله عاصمی 

   * دکتر حسن احترام

   * دکتر حسین هوشیار

 * دکتر کمال اصالت منش

 * دکتر محسن تقی زاده

 * دکترغالمرضا خسروی

 * دکتراللهیار گالبچی

 * دکتر مرتضی سلیمیان 
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(سه ماهه سوم)ارتقا و ترفیع   ...به استناد  صدور حکم اسامی افراد 

  ارتقاء پايه 

   * دکتر نسرین شریفی 

   * دکتر زهرا چیت سازیان

   * دکتر طاهره خامه چیان  

   * دکتر فرزانه فیروزه 

   * دکتر بتول زمانی

   * دکتر منصور سیاح

   * دکتر حسین اکبری

   * عباس درودگر

   * دکتر محسن اربابی

   * غالمعباس موسوی

   * دکتر رضا دانشور کاخکی

   * دکتر سیما راستی

گرآرزه  دکتر حمیدرضا   * 

 *  آقای محمد صباحی

 * دکتر محمدرضا رضوی زاده

 * دکتر حمیدرضا صابری

 * دکتر مهرداد فرزندی پور

 * خانم فخرالسادات میرحسینی

 * خانم معصومه عابدزاده

 * خانم فرزانه صابری

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
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و ترفیع ارتقا   
(شش ماهه دوم)   

 ...به استناد  صدور حکم اسامی افراد

  

 ارتقاء پايه

   * دکترنگین مسعودی علوی

   * دکتر عصمت آقاداوود

   * دکتر رضوان منیری

   * میترا حنانی

   * عباس بهرامی

   * دکتر علیرضا شریف

   * دکتر علیرضا مروجی

   * دکتر همایون نادریان

   * دکتر محمود صفاری 

   * دکتر منصور دیانتی

   * دکتر مهران محسنی

   * دکتر اکبر علی اصغرزاده

   * دکتر رضا شرافتی

 * دکتر عبدالحسین داودآبادی

 * جعفر عسگری

 * دکتر احمد خورشیدی

 * حیدریدکتر اژدر 

 * دکتر علی فخری  
   * دکتر اسماعیل فخاریان
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  احکامارتقا و ترفیع و سایر 
(شش ماهه دوم)  

 ...به استناد  صدور حکم اسامی افراد

 ارتقاء پايه

   * دکتر ابوالفضل ارجمند
   * دکتر محمد حسین اعرابی  

   * دکتر روح اله دهقانی
   * دکتر مسعود مطلبی
   * دکتر زهرا سلیمانی
   * دکتر شیما شفق

 برقراری کمک هزینه اوالد * دکتر مسعود گلشاه 
 برقراری کمک هزینه اوالد * دکتر سعادت مصطفوی

94ترفیع پایه سال  * دکتر نرگس رضوی  
   * دکتر فرشته بهمنی
   * دکتر حسین نیکزاد

 * دکتر مراد رسولی آزاد
 * دکتر محمدرضا شریف

 * دکتر محسن ادیب حاج باقری
 * دکتر مجید مازوچی

 * دکتر محمود اطهری زاده
 * دکتر منصوره مومن هروی

 * دکتر رنگرز جدی
 * علی حاجی باقری

 * دکتر یاسر حمیدیان

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
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  احکامارتقا و ترفیع و سایر 
(شش ماهه دوم)   

 ...به استناد  صدور حکم اسامی افراد

 ارتقا پايه

 * دکتر حمیدرضا طاالری
 * دکتر بابک سلطانی

 * دکتر احمد پیروزمند
 * دکتر محمدرضا فاضل
 * دکتر احمد طالبیان
 * دکتر مجتبی صحت

 * دکتر مرضیه حیدرزاده
 * دکتر کبری شیاسی
 * دکتر خدیجه شریفی
 * دکتر زهره سادات

 * فاطمه سادات ایزدی
 * معصومه حسینیان قمصری

 * زهرا تقربی
 * محمد آقاجانی

 * دکتر مهدی رجبی
    * دکتر بابک سلطانی

   *  دکتر ابوالفضل اعظمی

   *  دکتر ابوالفضل ارجمند

   *  دکتر زهرا سلیمانی

    * دکتر اژدر حیدری

   *  دکتر مهران محسنی
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احکامارتقا و ترفیع و سایر   ...به استناد  صدور حکم اسامی افراد 

 پايه تشويقی

   1395/1/1 دکتر منصور سیاح 
   1395/1/1 جعفر عسگری

   1395/1/1 دکتر مهدی رجبی
 * دکتر مهدی رجبی
 * دکتر زهرا میدانی

 * دکتر مهرآور رفعتی
 * دکتر علیرضا فرخیان

 مديريت

     دکترمحسن اربابی
     دکترحسین اکبری
     دکترمهران صفائی
     دکترفرشته بهمنی
     افشین احمدوند
     مهرداد مهدیان

   قطع مدیریت دکتر سیما راستی
   قطع مدیریت غالمعباس موسوی

   قطع مدیریت دکتر عکاشه
   قطع مدیریت دکتر رضا رزاقی 

   قطع مدیریت دکتر داود خیرخواه 
   قطع مدیریت دکتر زهرا هاشم زاده

   افزایش مدیریت دکر محمد حاجی جعفری 
   افزایش مدیریت دکتر همایون نادریان
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ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا

 



احکامارتقا و ترفیع و سایر   ...به استناد  صدور حکم اسامی افراد 

 مديريت

 

   برقراری مدیریت دکتر مسعود گل شاه

   برقراری مدیریت دکتر سعادت مصطفوی

   برقراری مدیریت دکتر مهدی دباغ

 برقراری مدیریت دکتر زهرا هاشم زاده

 برقراری مدیریت دکتر حامد یزدان پناه

 برقراری مدیریت دکتر امیر حسن متینی

 برقراری مدیریت مهرداد مهدیان

   قطع مدیریت زهره سادات
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 اسامی افراد  
اخذ موافقت 
 واحد مربوطه

طرح در 
کمیته  
 جذب

مکاتبه  
با 

 وزارت

اخذ  
موافقت 

 وزارتخانه  

صدور  
 ابالغ

اخذ  
تائیدیه  

 تحصیلی  

صدور  
 حکم

تمدید 
 تعهدات

 * _ * * * * * دکتر شیما شفق
 * _ * * * * * محبوبه معصوم بیگی  

 * _ * * * * * اشرف مظاهری
 * _ * * * * * یاسرحمیدیان 

 *  - - *  *  *  *  دکتر طیبه هاشمی آرانی
 * - * * * * * دکتر غالمرضا نمازی



 اسامی افراد  
اخذ موافقت 

واحد 
 مربوطه

طرح در 
کمیته 
 جذب

مکاتبه 
با 

 وزارت

اخذ 
موافقت 

 وزارتخانه 

صدور 
 ابالغ

اخذ 
تائیدیه 

 تحصیلی  
 صدور حکم

شروع  
 تعهدات

 دکتر سعید اورعی یزدانی
شروع  - * * * * *

 95/9/1 تعهدات

 دکتر غالمرضا قوی پنجه
شروع تعهدات  - * * * * *

95/9/10 

 دکتر فرهاد مدنی
شروع تعهدات  - * * * * *

95/9/23 

 دکتر علی نظری عالم
* * * * * 

-  
شروع تعهدات 

9/8/95   

 دکتر آزاده زاوه زاد
شروع تعهدات  - * * * * *

95/7/15 

 دکتر حنیف اله بخشی
مشمول ماده   - * * * * *

 95/7/18 یک 

 دکتر مریم صدرزاده افشار
شروع  - * * * * *

95/7/1 تعهدات

3 

 دکتر علی کریمیان طاهری
مشمول ماده    - * * * * *

 95/9/15یک

 دکتر محمود حیدری
مشمول ماده    - * * * * *

 95/9/9یک

 دکتر آمنه تقدیسی
 درمانی به آموزشی - * * * * *

95/9/15 
دگتر سید ماشااله طباطبائی 

 زاده
  درمانی به آموزشی - * * * * *

95/9/2 

 تمدید قرارداد و شروع تعهدات

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
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 صدور حکم اخذ تسویه حساب اسامی افراد  

 رضی ابراهیم بازنشستگی

 اتمام تعهدات

 نرگس سادات رضوی

 سید محمد متینی

 گودرز عکاشه

 16/4/95 اشرف مظاهری

 20/4/95 اصغر الهی

 1/5/95 محبوبه معصوم بیگی

 1/5/95 ولی سرسنگی

  10/7/95 محبوبه رسول زاده بیدگلی 

 29/6/95 دکتر علی عباسی

 15 :خروج از سیستم 
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 اسامی افراد  
اخذ موافقت 

واحد 
 مربوطه

طرح در 
کمیته 
 جذب

مکاتبه 
با 

 وزارت

اخذ 
موافقت 
وزارتخان

 ه 

صدور 
 ابالغ

اخذ 
تائیدیه 

 تحصیلی  
 صدور حکم

شروع  
 تعهدات

 دکتر سعید اورعی یزدانی
شروع  - * * * * *

 95/9/1 تعهدات

 دکتر غالمرضا قوی پنجه
شروع تعهدات  - * * * * *

95/9/10 

 دکتر فرهاد مدنی
شروع تعهدات  - * * * * *

95/9/23 



 صدور حکم اخذ تسویه حساب اسامی افراد  

هفته ای چند روز در ساير 
 دانشگاهها 

 بمدت شش ماه 1395/04/01 دکتر فروزانفر

 دکتر فرزانه فیروزه 

 وقفه در تعهدات 

دکتر علیرضا عابد توقف 
 تعهدات سربازی

 1395/1/4 

    1395/1/29 دکتر فاطمه عطوف 

 :خروج از سیستم 
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ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا

 

 اعضاي هيئت علمي دانشگاه  1395حكم افزايش حقوق و مزاياي سال  210صدور 
  صدور تمديد قرارداد پيماني اعضاي هيئت علمي پيماني دانشگاه و انجام كليه مكاتبات روزانه كه توسط

 .نرم افزار گام ارجاع ميشود
ارسال گواهي انجام كار، ماهيانه به امو مالي 
 ارسال ماهيانه تايمكس كاركنان به مديران واحدها 
 كاركنان 1395حكم افزايش حقوق و مزاياي سال 70صدور 
 كاركنان   1394انجام ارزشيابي سال 
صدور وضعيت مرخصي ساليانه كاركنان 
 به كاركنان 94ارسال كارت بيمه تكميلي و بن لباس سال 
ارسال نامه هاي ارتقا مرتبه كاركنان به كميته طبقه بندي مشاغل 



  
اسامی 

 افراد
اخذ نظر 
 دانشکده

نظریه شورای 
 آموزشی

کمیته  
 جذب

اخذ اشتغال  
 به تحصیل

اخذ تعهد 
 محضری

صدور حکم 
 ماموریت آموزشی

از 
 تاریخ

تا  
 تاریخ

 - - - - - - - - - ماموریت آموزشی

  

اسامی 
 افراد

اخذ نظر 
 دانشکده

نظریه 
شورای 
 آموزشی

کمیته  
 جذب

اخذ نامه موافقت  
مبدا یا مقصد 

 (اعالم نیاز)

اخذ شاره 
 ردیف

صدور 
 ابالغ

اخذ یا صدور 
 شروع بکار

حکم انتقال  
وردی یا 
 خروجی

انتقال به سایر 
 دانشگاهها

- - - - - - - - - 
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ورود به 
  سیستم 

 اسامی افراد

تشکیل 
پرونده 
 سازمانی

استعالم 
از 

 وزارت

ابالغ 
معاونت 

 آموزشی 

 

استعالم 
تايیديه 
 تحصیلی

ثبت در 
سیستم 
 پرسنلی

ابالغ 
شروع 

 بکار

اخذ 
گواهی 
شروع 

 بکار واحد

 صدور حکم

معرفی 
جهت 
 گزينش

تنظیم 
قرارداد  
 فولتايم

  - *  *   * *  *  -   * *  *  دکتر امیرحسین احسنی هیئت علمی

 - - - - - - - - - - - Kضريب 

مشمولین 
 1ماده 

 95/9/15 * * * * * * * دکتر علی کریمیان طاهری

 95/9/9 * * * * * * * دکتر محمود حیدری

 95/7/18 * * * * * * * دکتر حنیف اله بخشی

تعهدات 
 خدمت

     1395/1/16 * * * * * * * دکتر احسان نبوتی

     1395/1/10 * * * * * * * دکتر محبوبه رضائی 

     _ _ * * * * * * دکتر مریم اخوان 

   1395/3/12 * * * * * * * نظام میرزائی  



وضعیت تبدیل  افراداسامی  

مکاتبه با وزارت بمنظور اخذ 
موافقت در صورت نیاز يا  

 هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه 

اگر درمانی 
باشد موافقت  
 معاون درمان

 صدور
 ابالغ

 صدور حکم

شروط 
تبديل 
 وضعیت

 به پیمانی

 8/3/95 - - - دکتر زهرا میدانی 

 8/3/95 - - - دکتر زهرا هاشم زاده اصفهانی

 21/9/95 - - - دکتر حمیدرضا گیالسی 

 21/9/95 - - - دکتر عصمت آقاداود جلفایی

 21/9/95 - - - دکتر نسرین شریفی 

به رسمی 
 آزمايشی

 27/4/95  -  - - دکتر بابک سلطانی  

 15/8/95 - - - دکتر زهرا چیت سازیان

به رسمی 
 قطعی

 27/4/95 - - - دکتر سید علیرضا مروجی 

درمانی به 
 آموزشی

 12/3/95 * * * دکتر مهدی خیران 

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
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 :تبديل وضعيت 



گزارش مختصری از عملکرد دفتر هیئت  
 اجرایی جذب  

 كميته و عمومي صالحيت بررسي كميته ، جذب اجرايي هيئت جلسات كار دستور ارسال و تهيه
 جلسات تشكيل از قبل مذكور جلسات اعضاي مطالعه و استحضار جهت علمي صالحيت بررسي

 اجرايي هيئت جلسات در ارائه جهت مربوطه مستندات همراه به پاورپوينت تهيه
 جذب

 و عمومي صالحيت بررسي هاي كميته جذب، اجرايي هيئت به مربوط صورتجلسات تهيه
 بورسيه و علمي

شان
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 مختصری از عملکرد دفتر هیئت اجرایی جذبگزارش 

 
 عنوان تعداد

رشته اعالم شده   15
  8بود كه فقط در 

رشته شركت كننده 
 داشته ايم

 در آمده عمل به های بررسی از پس :علمی هیئت جذب فراخوان سیزدهمین برگزاری-
 ایشان جهت پژوهشی علمی پرونده مذکور فراخوان در کنندگان شرکت خصوص
 همچنین . است شده ارسال مربوطه های دانشکده به نظر اظهار جهت و تشکیل،

 درخواست ذیربط نهادهای از ایشان عمومی صالحیت بررسی به مربوط استعالمات
 شد خواهد انجام عمومی صالحیت بررسی جلسات آنها وصول محض به که شده

   جلسه 1 

  
 

  مصوبه 8

برگزاری جلسات هیئت اجرایی جذب با توجه به مواردی که از طرف ریاست دانشگاه، -
 شودشورای آموزشی و معاون آموزشی به دبیرخانه هیئت اجرایی جذب ارجاع می 

 

  جذبتعداد مصوبات هیئت اجرایی -

 و بورس استخدام، متقاضی که دانشگاه این آموختگان دانش عمومی صالحیت بررسی - مورد 16
 .هستند آموزشی مراکز و دانشگاهها دیگر در قانونی تعهدات انجام

20 
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 عنوان تعداد

 فراخوان دومین در شدگان پذیرفته عمومی صالحیت بررسی به مربوطه امور انجام و پیگیری-  
 قرار تائید مورد ایشان عمومی صالحیت بررسی و نهایی مورد 3 مورد 25 متقاضیان میان از بورس،
 .باشد می متبوع وزارت به ارسال آماده علمی هیئت امور مرکز درخواست به توجه با و گرفت

 متبوع، وزارت به جذب فراخوان دوازدهمین در کنندگان شرکت به مربوط های پرونده ارسال-
 جهت دانشگاه به و گرفته قرار تصویب مورد و مطرح جذب عالی هیئت در مذکور های پرونده
 . است شده داده عودت استخدام حکم صدور

55 
 پرونده

 به قانونی تعهدات انجام و بورس ، وضعیت تبدیل استخدام، متقاضیان عمومی صالحیت بررسی-
 :علمی هیئت صورت

 علمی هیئت صورت به قانونی تعهدات انجام متقاضیان به مربوط پرونده-

  به آزمایشی-رسمی از و آزمایشی-رسمی به پیمانی از وضعیت تبدیل متقاضیان به مربوط پرونده-
 قطعی -رسمی

 فراخوان در کنندگان شرکت و پیمانی استخدام متقاضیان به مربوط پرونده -

 متوالی جلسه 2 طی عمومی صالحیت بررسی جلسات تشکیل  

 الزم قانونی تعهدات انجام و وضعیت تبدیل بورس، استخدام، متقاضیان عمومی صالحیت بررسی جهت 
 تحصیل، محل و انضباطی کمیته از استعالم اطالعات، وزارت از استعالم : افراد از یک هر جهت است

 فرم 6 ایشان از یک هر جهت حداقل دانشگاهو این و تحصیل محل و دانشگاه حراست از استعالم
     .شود اخذ ایشان اساتید و همکاران از نظرخواهی
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 :بانک اطالعات اعضای هيات علمي -ب
 به روز شدن اطالعات آموزشي، پژوهشي، اجرايي اعضاي هيئت علمي  

 :ثبت اطالعات آموزشی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی در نرم افزار بانک اطالعات به شرح زیر
 

 (مورد)تعداد  عنوان فعالیت (مورد)تعداد  عنوان فعالیت

 دانشگاهی تحصیالت سابقه

 تدریس

 علمی آثار نگارش

 فعالیتها اندازی راه و طراحی

 پژوهشی طرح

 دانشجویی نامه پایان هدایت

 ...سمینارهاو و کارگاهها در سخنرانی

 و سمینارها همایشها، علمی عضوکمیته
 کارگاهها

- 
774 

- 
9 
- 
6 

57 

3 
  

 فردی دانش ارتقاء

 دانشجویی راهنمای استاد

 مقاله خالصه و مقاله

 بالینی آموزش عملکرد

 پژوهشی و آموزشی جانبی فعالیتهای

 مصوب عناوین با ) اجرایی فعالیتهای
 ( دستورالعمل در

118 

110 

229 

398 

547 

4 

 2255 کل جمع

 39   سالیانه پایه ارتقاء فرم تکمیل

 117 دانشگاه مدیران و علمی هیات اعضای برای درخواست مورد گزارشهای و گواهی صدور

 48 مامایی و پرستاری و پیراپزشکی بهداشت، دانشکده فولتایمی فرم تکمیل
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 مركز مطالعات و توسعه 
 علوم زپشكيآموزش 
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95جلسه شورای آموزشی در سه ماه دوم  2شرکت در : تعداد شرکت در شورای آموزشی دانشگاه  

مورد  3:   تعداد مصوبات مرتبط با توسعه کیفی آموزش  

 نام کارشناس نام سرپرست واحد های تحت پوشش

 خانم ليال سحر خوان خانم دكتر الهه ميانه ساز دفتر استعداد درخشان

 عطيه فقيهيخانم  آقاي دكتر منصور سياح واحد ارزشيابي

 خانم رويا سيدي رضواني آقاي دكتر علي محمد شكيبا واحد توانمند سازي اعضاء هيات علمي

 خانم رويا سيدي رضواني خانم دكتر زريچهر وكيلي واحد برنامه ريزي درسي

واحد پ ژوهش در آموزش و فرايند هاي  
 آموزشي

 محمدرضا شريف دكترآقاي 

 آقاي مقداد راحتي آقاي محمد حسين زيلوچي واحد مرجعيت و رهبري

 خانم ليال سحر خوان آقاي دكتر الهيار گالبچي المپياد

 - - واحد پزشكي پاسخگو   
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 واحد توانمند سازی اعضاء هیات علمی
اعضاء هیات علمی با مباحث جدید آموزش پزشکی و ارتقاء سطح علمیی آنهیا از طرییق ییر     آشنا ساختن :  هدف از تشکیل واحد 

  گزاری کارگاه
دکتر زریچهر وکیلی، دکتر منصوره مومن هروی، دکتر نگین مسعودی علوی، خانم فخر السادات میر  : اعضاء نام و نام خانوادگی

 حسینی،  دکتر مژگان ایزدی ، دکتر اسماعیل فخاریان، دکتر علی محمد شکیبا ،  آقای سید محسن میری

:        تهیه و توزیع جزوه های آموزشی   صفر: برگزاری کارگاهها        مورد 1: تعداد جلسات: انواع فعالیتها در راستای اهداف
 :  شرکت در همایش ملی         ___:پمفلت

 2: نامه هاي خروجي                                           4: نامه هاي ورودي                                        15:  مکاتبات
 جلسات  

تعداد  اهم مصوبات
 مصوبات

 تاریخ دستور جلسه

 توانمند 95 دوم نیمه پلن کورس تدوین   .جلسه  به دلیل عدم توافق اعضاء دارای مصوبه خاصی نبود
 اعضاء امتیازات شدن قطعی اساتید، سازی
 افقی، یا عمودی ارتقاء برای علمی هیات
 2 رت پلن کورس کردن نهایی

30/3/9
5 

مقرر گردید  ضمن اولویت دادن کورس پلن وزارتخانه برای ادامه فعالیت واحید  
توانمند سازی بعنوان دستور العمل ، کورس پلن توانمند سازی اسیاتید طراحیی   
شده درمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بعنوان بیومی سیازی ایین    

 .کورس پلن در نظر گرفته شود

مقرر گردید شیوه نامه اجرا شدن کورس پلن تصیویبی مرکیز مطالعیات توسیط     
خانم دکتر وکیلی و خانم میر حسینی بیشیتر بررسیی شیده ودر جلسیه بعیدی      

  .کمیته ارائه شود

 شده طراحی پلن کورس رسانی اطالع
 سازی توانمند جهت مطالعات مرکز

 این اعمال نامه شیوه تدوین اساتید،
 اعضای پایه ارتقا جهت در پلن کورس
   .علمی هیات

11/5/9
5 
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 واحد توانمند سازی اعضاء هیات علمی

 کارگاهها  

تعداد شرکت  تعداد سخنران
 کننده

 تاریخ نعنوا گروه هدف

گروه  )  3و2دستیاران پزشکی سال  نفر 28 نفر 3
 (دوم

RAT 95/1/1کارگاه 

9 

شباهتها وتفاوتهای طب   اعضاء هیات علمی نفر 26 یک نفر
 سنتی و طب رایج

95/1/2

6 

گروه  )  3و2دستیاران پزشکی سال  نفر 14 نفر   3
 (دوم

 RAT 95/3/6کارگاه 

کارگاه مقاله نویسی   اعضاء هیات علمی نفر 44 یک نفر
 انگلیسی

95/3/1

6 
خانم دکتر قدك ) دو نفر   

 (کار، خانم میر حسینی
/95/6 استدالل بالینی  کار آموزان و کار ورزان پزشکی  نفر  23

18 

 تالش در جهت تدوین شیوه نامه اجرای کورس پلن توانمند سازی اساتید در : فعالیت های شاخص
   ارتقاء پایه سالیانه



 واحد برنامه ریزی درسی  

، تدوین و بازبینی برنامه های آموزشی، تدوین برنامه ارتقاء کیفیت آموزش با عملیاتی ساختن طرح درس :هدف از تشکیل واحد
درسی گروه های آموزشی،ارائه خدمات مشاوره ای به دانشکده ها،تهیه بانک جامع اطالعاتی طرح دوره، طرح درس و ارائه بازخورد 

 جهت رفع اشکال، ارائه خدمات مشاوره ای به استادان در تدوین طرح درس و دوره

  دکتر /طالبیان احمد دکتر /زاده رضوی محسن سید دکتر /فخاریان اسماعیل دکتر :بالینی کمیته اعضاء خانوادگی نام و نام
  /گالبچی دکترالهیار /شاعری مهدی دکتر /عکاشه گودرز دکتر /ابوالحسنی جواد دکتر /مسعود علی سید دکتر /شریف رضا محمد
 دکتر /وکیلی زریچهر دکتر /حمیدیان یاسر دکتر  / متینی حسن امیر دکتر /احسنی حسین امیر دکتر /زاده حسن مجید دکتر
 دکترمرضیه /پور واحد زهرا دکتر /هروی مومن منصوره دکتر /رایگان فریبا دکتر /قریشی سادات فاطمه دکتر /احمدی سادات زینب
 سازیان چیت دکترزهرا /موسوی سادات نوشین دکتر /غفور لیال دکتر /طالئی رضوان دکتر /هاشمی طیبه دکتر /زاده حیدر

 دکتر / اطلسی علی محمد دکتر / اربابی محسن دکتر /نادریان همایون دکتر :پایه علوم کمیته اعضاء خانوادگی نام و نام
  فاطمه دکتر  /وکیلی زریچهر دکتر / عسگری جعفر آقای /سیدی رضا حمید آقای / متینی حسن امیر دکتر /زاده حسن مجید
  لیال مهندس خانم زاده میران صدیقه خانم /صابری فرزانه خانم /حسینیان معصومه خانم /حسینی میر فخرالسادات /جدی رنگرز

 زاده عباس فاطمه خانم /ایرانشاهی

 1 : جلساتتعداد                                                         :اهدافانواع فعالیتها در راستای 
 4 :نامه هاي خروجي                                         6:  نامه هاي ورودي              10  :مکاتبات

 جلسات

 تاریخ دستور جلسه تعداد مصوبات اهم مصوبات

بدلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاء جهت  
 مصوبات جلسه به ماه بعد موکول شد

یکسان سازی الکوی طرح درس گرو  
 ههای آموزشی دانشکده بهداشت

95/6/29 

 طراحی الگ بوك جهت برنامه کارورزی کارورزان پزشکی : فعالیت های شاخص 
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 واحد ارزشیابی

 عملکرد آموزشی اساتید و فراگیران، ارزشیابی برنامه های درسی، ارزشیابی درونی گروههای آموزشیارزشیابی  :هدف از تشکیل واحد

 :کمیته های فرعی واحد ارزشیابی 
دکتر اسماعیل فخاریان، دکتر مجتبی صحت، دکتر محسن تقدسی، دکتر روح اله دهقانی، آقای حمیدرضا سیدی، آقای محسن فرهاد پور:  ارزشیابی اساتید 

دکتر اسماعیل فخاریان، دکتر محمدرضا شریف، دکتر حمیدرضا گیالسی، خانم فاطمه عباس زاده، خانم فخرالسادات میرحسینی:  کمیته ارزشیابی فراگیران 

دکتر زریچهر وکیلی، دکتر منصوره مومن هروی، خانم لیال ایرانشاهی:  کمیته ارزيابی درونی 

 3: تعدا جلسات                        75 : نامه های خروجی                 76 :ورودینامه های :            مکاتبات
 جلسات  

تعداد   اهم مصوبات
 مصوبات

 تاریخ دستور جلسه

آزمیون بیه شیکل ایسیتگاهی     , با توجه به تعداد کم اساتید گروه و همچنین تعداد کم پذیرش ایین رشیته  1.
 نباشد

 ارائه لیست ممتحنین پیشنهادی در ایستگاه ها2.

 تصمیم گیری در مورد تعداد ایستگاه ها و ارائه تعداد نهایی آن3.

 تهیه سواالت ایستگاه ها و جدول دو بعدی آزمون4.

 استفاده از نظرات سایر متخصصین آموزش پزشکی در جلسات آتی5.

 و گروه های درگیر در آزمون EDCتبادل مستندات اعم از صورتجلسات بین 6.

تصمیم گیری در خصیوص جزیییات برگیزاری     8
 رشتتته مطالعتتات اعتيتتادآزمییون مصییاحبه 

انتخییاب تییم مصییاحبه کننیده، تعیییین   )شیامل 
تعداد، زمان محتوای ایستگاه ها، تهییه جیدول   

، تهیه چیک  (جدول بلوپرینت)مشخصات آزمون
 (لیست های نمره دهی و سایر جزییات مربوطه

18/3/95 

 ارائه لیست ممتحنین پیشنهادی در ایستگاه ها1)

 مشخص کردن تعداد ایستگاه ها2)

 تهیه سواالت ایستگاه ها و جدول دو بعدی آزمون3)

 استفاده از نظرات سایر متخصصین آموزش پزشکی در جلسات آتی4)

 و گروه های درگیر در آزمون EDCتبادل مستندات اعم از صورتجلسات بین 5)

تصمیم گیری در خصیوص جزیییات برگیزاری     5
انتخاب تییم  )شامل HITرشته آزمون مصاحبه 

مصاحبه کننده، تعیین تعیداد، زمیان محتیوای    
ایسیییتگاه هیییا، تهییییه جیییدول مشخصیییات   

، تهییه چیک لیسیت    (جدول بلوپرینیت )آزمون
 (های نمره دهی و سایر جزییات مربوطه

29/3/95 

 ارائه لیست ممتحنین پیشنهادی در ایستگاه ها1.

 تهیه سواالت ایستگاه ها و جدول دو بعدی آزمون2.

 مشخص کردن تعداد ایستگاه ها3.

 استفاده ازسایر متخصصین آموزش پزشکی در جلسات آتی4.

و گیروه هیای    EDCجهت تسریع در پیشرفت روند اجرایی کار و برای همیاهنگی و تعامیل بیشیتر بیین     5.
در ...( صورتجلسیات و  )درگیر در اجرای آزمون،  کلیه مستندات جلسیات داخلیی گیروه هیا در دانشیکده      

 .در اختیار دانشکده ها قرار گیرد EDCو همچنین مستندات کلیه جلسات برگزار شده در EDC اختیار 

تصییمیم گیییری در  /آزمییون مصییاحبه دکتییرا   5
خصییوص جزییییات برگییزاری آزمییون مصییاحبه 

 رشته علوم سلولی کاربردی

95/4/3 



 ارزشیابی  استخدام،ارتقاء، ترفیع
نام و نام خانوادگی استاد  ردیف

 ارزیابی شونده
واحد درخواست 

 کننده

،استخدام) علت   
(، ترفیعارتقاء  

 نوع اقدام

تبدیل وضعیت از پیمانی  معاونت آموزشی آقای دکتر بابک سلطانی 1
 به رسمی آزمایشی

تحلیل نتایج -نامه به دانشکده جهت انجام ارزشیابی
 ارزشیابی ارسالی از دانشکده به واحد

تبدیل وضعیت از پیمانی  معاونت آموزشی آقای دکتر حمیدرضا طاالری 2
 به رسمی آزمایشی

تحلیل نتایج -نامه به دانشکده جهت انجام ارزشیابی
 ارزشیابی ارسال شده از دانشکده به واحد

یدرضا حمدکترسیدآقای  3
 آرزه گر

تحلیل نتایج -نامه به دانشکده جهت انجام ارزشیابی استخدام پیمانی معاونت آموزشی
 ارزشیابی ارسال شده از دانشکده به واحد

 نامه به دانشکده جهت انجام ارزشیابی استخدام پیمانی معاونت آموزشی آقای دکتر بابک حق پناه 4
خانم دکتر عصمت  5

 آقاداوود
 نامه به دانشکده جهت انجام ارزشیابی استخدام پیمانی معاونت آموزشی

 نامه به دانشکده جهت انجام ارزشیابی استخدام پیمانی معاونت آموزشی آقای دکتر علی فخری 6
آقای دکتر حمیدرضا  7

 گیالسی

 نامه به دانشکده جهت انجام ارزشیابی استخدام پیمانی معاونت آموزشی

تحلیل نتایج -نامه به دانشکده جهت انجام ارزشیابی تعهدات قانونی معاونت آموزشی خانم محبوبه رضایی 8
 ارزشیابی ارسال شده از دانشکده به واحد

تحلیل نتایج -نامه به دانشکده جهت انجام ارزشیابی استخدام پیمانی تعهدات قانونی خانم سمیه نادی 9
 ارزشیابی ارسال شده از دانشکده به واحد

آقای دکتر مراد رسولی  10
 آزاد

 تحلیل نتایج ارزشیابی ارسال شده از دانشکده به واحد تعهدات قانونی تعهدات قانونی

 تحلیل نتایج ارزشیابی ارسال شده از دانشکده به واحد تعهدات قانونی معاونت آموزشی خانم دکتر شیما شفق 11
تحلیل نتایج -نامه به دانشکده جهت انجام ارزشیابی استخدام پیمانی معاونت آموزشی خانم دکتر نسرین شریفی 12

 ارزشیابی ارسال شده از دانشکده به واحد
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 ارزشیابی  استخدام،ارتقاء، ترفیع
نام و نام خانوادگی استاد  ردیف

 ارزیابی شونده
واحد درخواست 

 کننده

،استخدام) علت   
(، ترفیعارتقاء  

 نوع اقدام

خانم دکتر عصمت آقاداوود  13
 جلفایی

تحلیل نتایج ارزشیابی ارسال شده از دانشکده   استخدام پیمانی معاونت آموزشی
 به واحد و بازخورد به معاون محترم آموزشی

 نامه به دانشکده جهت انجام ارزشیابی  تعهدات قانونی معاونت آموزشی آقای دکتر مهدی خیران 14

   تحلیل نتایج ارزشیابی ارسیالی از دانشیکده
بییه واحیید و بییازخورد بییه معییاون محتییرم   

 آموزشی

خانم دکتر زهرا چیت   15
 سازیان

تبدیل وضعیت از  معاونت آموزشی
پیمانی به رسمی  

 آزمایشی

نامه به دانشکده جهت انجام ارزشیابی 

  تحلیل نتایج ارزشیابی ارسالی از دانشیکده
بییه واحیید و بییازخورد بییه معییاون محتییرم  

 آموزشی

آقای دکتر سید علیرضا   16
 طالیی

 نامه به دانشکده جهت انجام ارزشیابی تعهدات قانونی معاونت آموزشی

آقای دکتر حمیدرضا   17
 گیالسی

تحلیل نتایج ارزشیابی ارسالی از دانشکده به   استخدام پیمانی معاونت آموزشی
 واحد و بازخورد به معاون محترم آموزشی

 استخدام پیمانی معاونت آموزشی آقای دکتر علی فخری 18

  

تحلیل نتایج ارزشیابی ارسالی از دانشکده به  
 واحد و  بازخورد به معاون محترم آموزشی



 ارزشیابی کارگاه ها
 ردیف تاریخ ارزشیابی تاریخ برگزاری کارگاه عنوان کارگاه واحد برگزار کننده

 1 15/1/95 10/12/94 ارتباط هوشیارانه واحد توانمندسازی اساتید
 2 1/3/95 26/1/95 تفاوت ها و شباهت های طب سنتی و طب رایج واحد توانمند سازی اساتید
 3 1/3/95 17/12/94و  12 پروپوزال نویسی دفتر استعداد های درخشان
 اولویژه گروه ( RAT 1)دستیار در نقش مدرس یک واحد توانمند سازی اساتید

 دستیاران سال دوم و سوم

19/1/95 8/3/95 4 

 دومویژه گروه ( RAT 1)دستیار در نقش مدرس یک واحد توانمند سازی اساتید
 دستیاران سال دوم و سوم

6/3/95 9/3/95 5 

 AMA 16/3/95 22/3/95 6مقاله نویسی انگلیسی به سبک  واحد توانمندسازی اساتید
 :فعالیت های شاخص

توانمندسازی اساتید گروه های مطالعات اعتیاد و فناوری اطالعات سالمت(HIT )آزمون مصاحبه کوتیاه  )در رابطه با آزمون مصاحبه دکترا
 به تفکیک گروه ها((  MMI)ساختارمند

 (فاز بررسی روایی)درجه اساتید 360بررسی پرسشنامه های ارزشیابی 
 درجه 360شروع فاز بررسی پایایی پرسشنامه های ارزشیابی 

(مرحله جمع بندی امتیاز حیطه ارزشیابی دانشجو مندرج در بسته استاد برتر)مشارکت در انجام طرح استاد برتر 
و ارائه لیست پنج نفیر اسیتاد برتیر اخیالق و پینج نفیر اسیتاد برتیر         ( مرحله نظر سنجی از دانشجویان)مشارکت در انجام طرح استاد برتر

 آموزش

توانمندسازی اساتید گروه  علوم سلولی کاربردی در رابطه با آزمون مصاحبه دکترا(آزمون مصاحبه کوتاه ساختارمند(MMI  )) 

برای ( پرسشنامه ویژه نظرسنجی از داوطلبین، مصاحبه کنندگان، تیم اجرایی و مدیران و برنامه ریزان 4)طراحی ابزار پرسشنامه
 ارزشیابی آزمون مصاحبه دکترا
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مطالعات اعتیاد، مدیریت و فناوری اطالعات سالمت: گروه های)ارسال نامه برای دعوت  از اعضای تیم مصاحبه دکترای(HIT) ،
میکروب شناسی، پرستاری برای کارگاه توانمندسازی آزمون مصاحبه دکترا در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشیگاه  

 علوم پزشکی اصفهان

پیگیری ارائه مستندات آزمون مصاحبه رشته  مدیریت و فناوری اطالعات سالمت(HIT) 
پیگیری ارائه مستندات آزمون مصاحبه رشته  مطالعات اعتیاد 

 ارسال نمونه چک لیست های تهیه شه توسط سایر دانشگاه ها طی نامه به گروه های آموزشی درگیر 

پیگیری لیست اعضای معرفی شده دو گروه مطالعات اعتیاد و مدیریت و فناوری اطالعات سالمت(HIT )   برای تییم مصیاحبه و
 (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)اعالم لیست به کالن منطقه

پیگیری و پاسخ به نامه کالن منطقه در رابطه با آماده سازی و نهایی نمودن چک لیست های مصاحبه 

پیگیری جدول تخمین بودجه آزمون مصاحبه دکترا از گروه های مطالعات اعتیاد و مدیریت فناوری و اطالعات سالمت(HIT) 
پرسیتاری مامیایی  -دندانپزشیکی -پزشیکی )بیه تفکییک دانشیکده هیا     94-95نیمسال دوم -ارسال نتایج ارزشیابی سامانه سما-

 (بهداشت-پیراپزشکی
 :فعالیتهای در حال انجام

 با استفاده از نرم افزار ( فاز بررسی پایایی)درجه 360تجزیه و تحلیل پرسشنامه های ارزشیابیspss 

مطالعات اعتیاد، فناوری اطالعات سالمت: رشته های)برگزاری جلسات مداوم با گروه های درگیر در آزمون مصاحبه دکترا(HIT ) و علوم
 (سلولی کاربردی

 درجه ارزشیابی اساتید 360پیگیری فرآیند طراحی پرسشنامه های ارزشیابی 

ریوایز پرسشنامه ارزشیابی کارگاه ها 



 واحد پژوهش در آموزش

 ارزیابی، تصویب و نظارت بر طرح های تحقیقاتی با محوریت آموزشی :هدف از تشکیل واحد

دکتر محمدرضا شریف، دکتر حمیدرضا گیالسی، دکتر زریچهر وکیلی، دکتر نگین سادات مسعودی علوی، خانم فخرالسادات میرحسینی،  :نام و نام خانوادگی اعضاء

 دکتر الهه میانه ساز

 :  کتاب چاپ :     پمفلتچاپ ،    :فرایندهای آموزشیبررسی ،  :   طرحهای تحقیقاتیبررسی ،  :   جلساتتشکیل       : انواع فعالیتها در راستای اهداف

 :  نامه هاي خروجي:                                           نامه هاي ورودي:                                                مكاتبات

 جلسات  

 تاریخ دستور جلسه تعداد مصوبات اهم مصوبات

        

 کارگاهها

 تاریخ عنوان گروه هدف تعداد شرکت کننده تعداد سخنران

          

 :  فعالیت های شاخص

 :فعالیت ها در غرفه پ  ژوهش در آموزش شامل 
کتابچه طرحهای تحقیقاتی مرتبط  9 -    93تا  80از سال (  فارسی و انگلیسی)کتابچه مقاالت چاپ شده مرتبط با آموزش 8)کتابچه شامل  18جمع آوری، انتشار و ارائه  -

 (94تا  88کتابچه فرایندهای آموزشی برتر کشوری دانشگاه در جشنواره شهید مطهری از سال  1 -  93تا  80با آموزش از سال 
 کتابچه مذکور به اساتید و دانشجویان بازدیدکننده از غرفه 18ارائه لوح فشرده -

 و اهداف و واحدهای مرتبط  EDCعنوان پمفلت مرتبط با معرفی  13تهیه و انتشار -

 ...(کاریکاتور و  مقاله نویسی،)برگزاری مسابقه پژوهش در آموزش ویژه دانشجویان -

 :فعالیت ها در کارگاه دو روزه پژوهش در آموزش  شامل 
   نفر 32شامل   94و  93تجلیل از صاحبان و همکاران فرایندهای دانشگاهی سال های  -

 نفر  6شامل  94تا  88تجلیل از صاحبان فرایندهای کشوری تداوم یافته از سال های  -

 :شامل 94تا  80تجلیل از فعاالن پژوهش در آموزش دانشگاه در بین سال های   -
 (نفر 1)تجلیل از عضو هیات علمی برتر در حوزه چاپ مقاالت پژوهش در آموزش 
 (نفر 1)تجلیل از عضو هیات علمی برتر در حوزه ارائه مقاالت پژوهش در آموزش در همایش های مرتبط به آموزش 

بعلت نداشتن مسئول و كارشناس فعاليتي نداشته ضمنا سرپرست واحد اخيرا انتخاب شده است و جهت شروع فعاليت نياز  95اين واحد در سه ماهه دوم 
 . دانشگاه دارد كه به اين شورا ارجاع شده استبه مصوبه اي از طرف شوراي آموزشي 
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  پاسخگوواحد پزشکی  

کیارورزان و کیارآموزان رشیته هیای     ) آموزش فراگیران  :هدف از تشکیل واحد
 مبتنی بر نیازهای جامعه( زایمان،عفونی،مامایی،و ژرستاری سالمندی-اطفال،زنان

همییاهنگی از   :کارشننناس
 EDCطریق مرکز 

 -:  سرپرست

  

 گروه اطفال، گروه زنان و زایمان، گروه مامایی، گروه عفونی،گروه پرستاری سالمندی :نام و نام خانوادگی اعضاء

 :انواع فعالیتها در راستای اهداف
      حضور در درمانگاه امام علی طبق برنامه ذیل

 2: نامه هاي خروجي                                            2:  نامه هاي ورودي                                                    4 :مکاتبات

 حضور در درمانگاه امام علی

   نام گروه

 تاریخ گروه اطفال گروه زنان  وزایمان گروه عفونی گروه مامایی گروه پرستاری سالمندی

  
 مرتبه 3

24/1/95 

21/2/95 

25/3/95 

 مرتبه 3

18/1/95 

15/2/95 

19/3/95 

 مرتبه 3

18/1/95 

15/2/95 

19/3/95 

 مرتبه 3

22/1/95   
 20 /2/95 

24/3/95 

 مرتبه 3

 25/1/95 

22/2/95 
26/3/95 

  

 شاخصفعالیت های:    



 واحد تايپ و بايگانی

 فرم SPSS  :27به نرم افزار  RATمربوط به  فرم نظر سنجی کارگاه ورود داده های   نامه 160: نامه های تایپ شده

نامه 500 : نامه های بایگانی شده  نفر  27: تایپ و صدور گواهی شرکت در کارگاه طب سنتی 

Print نفر 25: 1تایپ و صدور گواهی شرکت در کارگاه رت  نامه  310 :  در فایل 

کارگاه  ( حضور و غیاب)برگزاری 
 6/3/95مورخ  1رت 

 : SPSS به نرم افزار فرم ارزشیابی اساتید  100مربوط به ورود داده های  

 دکتر نادی، –، دکتر رضوی زاده، دکترطاالری، دکتر شفق، دکتر نسرین شریفی عضو هیئت علمی 9
 (فرم ارزشیابی 264)، دکتر رسولی آزاد، دکتر آرزه گر، خانم محبوبه رضایی دکتر بابک سلطانی

تنظیم و تایپ حق ا لتدریس های 
مورد 4: مرکز  

 فرم SPSS  :83به نرم افزار  1و2مربوط به  فرم نظر سنجی کارگاه پروپوزال نویسی  ورود داده های  

تایپ و ارسال ماموریتهای 
مورد17:مرکز  

 فرم SPSS  :20به نرم افزار  فرم نظر سنجی کارگاه طب سنی 45مربوط به ورود داده های 

کارگاه طب بسته بندی  پکیج  
عدد 40:  سنتی  

 تهیه آژانس پزشکی پاسخگو، پذیرایی
 گروه اطفال، گروه پرستاری سالمندی، گروه زنان

 SPSS پیگیری فرم های نظر سنجی برنامه پزشکی پاسخگو و ورود داده ها به نرم افزار

 1کارگاه رتبسته بندی  پکیج     
عدد 40:    

 هماهنگی برنامه سه ماهه اول پزشکی پاسخگو با درمانگاه امام علی و گروههای ذیربط

 عدد 5: صردر گواهی تدریس در کارگاه

چاپ کلیه کتابچه ها، الگ بوك، پمفلت های مرکز، چاپ بنر )مسئول محتوای غرفه در جشنواره شهید مطهری، : ساير فعاليت ها
 (   فرایندهای برتر دانشگاهی و کشوری جشنواره مطهری

پیگیری نامه های اعتبار بخشی موسسه ای، تایپ نامه های واحد پژوهش در آموزش، واحد توانمند سازی اساتید،تهیه بانک اطالعاتی از 
به صورت عکس کلیه نامه ها و کمیته های مرکز، به روز رسانی اعضای هیئت علمی که عضو کمیته های مرکز  95نامه های سه ماهه اول 

 .می باشند
 (تماس با درمانگاه و تهیه آ ژانس)هماهنگی در برگزاری برنامه پزشکی پاسخگو 
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 واحد تايپ و بايگانی

 آقای دکتر علی فخری: SPSS ورود داده های مربوط به  فرم ارزشیابی اساتید به نرم افزار  535:  نامه های وارده به کارتابل بایگان 

 خانم دکتر عصمت آقا داوود: SPSS ورود داده های مربوط به  فرم ارزشیابی اساتید به نرم افزار  بایگانی نامه های وارده در اتوماسیون اداری

Print ورود داده های مربوط به  فرم ارزشیابی اساتید به نرم افزار  نامه 350: در فایل SPSS : آقای دکتر حمید رضا
 گیالسی

 آقای دکتر خیران: SPSS ورود داده های مربوط به  فرم ارزشیابی اساتید به نرم افزار  نامه 80: نامه های تایپ شده و ارسالی

:   بسته بندی  پکیج  کارگاه استدالل بالینی 
 عدد 60

 : SPSS فرم ارزشیابی اساتید به نرم افزار  50ورود داده های  مربوط به 

 95فرم های نظر سنجی آزمون مصاحبه دکتری سال 

عدد 6: کارگاه رت صدور گواهی تدریس در    SPSSورود داده های مربوط به  فرم نظر سنجی کارگاه رت به نرم افزار  

 فرم 15: 

پرسشنامه ویژه  4ورود داده های مربوط به 
نظرسنجی از داوطلبین، مصاحبه کنندگان، 

برای  ( تیم اجرایی و مدیران و برنامه ریزان
ارزشیابی آزمون مصاحبه دکترا ، گروه 

مطالعات اعتیاد و گروه فناوری اطالعات 
 SPSSسالمت به نرم افزار 

  SPSSورود داده های مربوط به  فرم نظر سنجی کارگاه مقاله نویسی انگلیسی به نرم افزار 

 فرم 44: 

پرسشنامه ویژه نظرسنجی از داوطلبین، مصاحبه کننیدگان، تییم    4)پیگیری تکمیل پرسشنامه 
 برای ارزشیابی آزمون مصاحبه دکترا ، گروه مطالعات اعتیاد( اجرایی و مدیران و برنامه ریزان

عدد 1: کارگاه استدالل بالینی صدور گواهی تدریس در   

  

حضور و غیاب شرکت کنندگان درکارگاه 
 های مرکز 

خانم دکتر زهرا چیت : SPSS ورود داده های مربوط به  فرم ارزشیابی اساتید به نرم افزار 
 سازیان

آقای دکتر سید علیرضا : SPSS ورود داده های مربوط به  فرم ارزشیابی اساتید به نرم افزار 
 طالیی

 های مامایی، اطفال، زنان و زایمان و پرستاری سالمندیهماهنگی برنامه سه ماهه دوم پزشکی پاسخگو با درمانگاه امام علی و گروه 



 واحد تايپ و بايگانی

عدد 1: کارگاه مقاله نویسی انگلیسیصدور گواهی تدریس در   عدد 44: صدور گواهی شرکت در کارگاه مقاله نویسی انگلیسی 

مورد 8: تایپ و ارسال ماموریتهای مرکز  عدد 15:تایپ و صدور گواهی شرکت در کارگاه رت 

پیگیری فرم های نظر سنجی بیمار و شرکت کنندگان در برنامه پزشکی 
 پاسخگو

 عدد  23:تایپ و صدور گواهی شرکت در کارگاه استدالل بالینی

عدد 50: کارگاه مقاله نویسیبسته بندی پکیج  فرم نظر سنجی کارگاه استدالل  23ورود داده های مربوط به  
 فرم SPSS  :23بالینی به نرم افزار 

 پمفلت بوك، الگ ها، کتابچه کلیه چاپ) مطهری، شهید جشنواره در غرفه محتوای مسئول :ها فعالیت سایر
   (مطهری جشنواره کشوری و دانشگاهی برتر فرایندهای بنر چاپ مرکز، های

 سازی توانمند واحد آموزش، در پژوهش واحد های نامه تایپ ای، موسسه بخشی اعتبار های نامه پیگیری
 روز به مرکز، های کمیته و ها نامه کلیه عکس صورت به 95 اول ماهه سه های نامه از اطالعاتی بانک اساتید،تهیه

 پاسخگو پزشکی برنامه برگزاری در هماهنگی.باشند می مرکز های کمیته عضو که علمی هیئت اعضای رسانی
 (آ ژانس تهیه و درمانگاه با تماس)

 سازی توانمند واحد آموزش، در پژوهش واحد های نامه تایپ ای، موسسه بخشی اعتبار های نامه پیگیری
 مرکز، های کمیته و ها نامه کلیه عکس صورت به 95 سال دوم ماهه سه های نامه از اطالعاتی بانک اساتید،تهیه

  (آ ژانس تهیه پذیرایی، ، درمانگاه با تماس) پاسخگو پزشکی برنامه برگزاری در هماهنگی
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 :فعالیتهای کارشناس مرکز در زمینه کارتابل سرپرست

 عدد  137:    نامه هاي ورودي با امضاء معاون آموزشي

 عدد 465: نامه هاي ورودي با امضاء متفرقه 

 عدد 208:  نامه هاي داخلي با امضاي رياست مركز

عدد                              131داخل دانشگاه       -1:   نامه هاي صادره با امضاي معاون آموزشي و تاييد رياست مركز مطالعات
 عدد 13خارج دانشگاه    -2

 :ساير فعاليتهاي كارشناس نامبرده

عدد شامل جلسات كميته هاي تحت پوشش ، شوراي   20:   هماهنگي برگزاري جلسات
 سياستگذاري، جلسات داخلي   مركز با مسئولين

 كارگاه 4:   هماهنگي برگزاري كارگاه 

كارگاه 4:   برگزاري گارگاه 

 عدد 3:   همكاري در برگزاري ساير كارگاهها 

تعامل با مسئولين و اعضاي هيات علمي و تالش در جهت يافتن راههاي ارتقاء مركز مطالعات و توسعه  
 متعدد:  آموزش علوم پزشكي دانشگاه



 عملكرد واحد المپیاد علمي دانشجويان
شناسایی دانشجویان  مستعد و عالقمند و تقویت ایشان و فراهم آوردن تسهیالت امکان شرکت این افراد در آزمون سالیانه  :هدف از تشکیل واحد

 پزشکیالمپیاد دانشجویی کشوری دانشگاه های علوم 

سرپرست حیطه مدیریت : سرپرست حیطه  فلسفه پزشکی،  دکتر علی فخری: دکتر محمدرضا شریف  :  نام و نام خانوادگی سرپرست حیطه ها
 سرپرست حیطه علوم پایه: سرپرست حیطه  استدالل بالینی،  مهندس اشرف مظاهری: نظام سالمت،  دکتر نسرین قدك کار

 :فعالیت ها

1662 
  24)كوتاهارسال پيام 

 (مورد
 تعداد جلسات برگزار شده 7 برگزاري كالس و كارگاه آموزشي 33

 فعاليت در جهت دستيابي به اهداف 46 درج اخبار المپياد 15    

   99:  نامه هاي ارسالي          10:  نامه هاي صادره به وزارتخانه          3:وزارتخانهنامه هاي دريافتي از :    مکاتبات انجام شده
 6 :تعداد جلسات برگزار شده

 برگزار شده جلسات

 ردیف تاریخ دستور جلسه تعداد مصوبات اهم مصوبات

مقرر شد جهت آمادگی دانشجویان،کارگاه های دکتر منجمی و 
 .دکتر سلطانی برگزار شود

8 
برنامه ریزی جهت حیطه اصلی  فلسفه 

پزشکی هشتمین المپیاد علمی 
 دانشجویان

17/01/95 1 

مقرر شد دانشجویان از طریق ارتباط با جامعه شناسان و نگاه به 
 .جامعه نسبت به انتخاب موضوع،تا پایان فروردین ماه اقدام نمایند

3 
همفکری با دانشجویان حیطه جانبی 
فلسفه پزشکی هشتمین المپیاد علمی 

 دانشجویان

17/01/95 2 

 چمدان به دانشجویان منتخب اعزامی به المپیاد 15تهیه و اهدای 
اعزام دانشجویان بصورت جمعی با مینی بوس  به اتفاق سرپرست 

 تیم 
3 

برنامه ریزی جهت اعزام دانشجویان و 
 تهیه کادو به آنها

2/6/95 

3 
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 برگزار شده جلسات

تعداد   اهم مصوبات
 مصوبات

 ردیف تاریخ دستور جلسه

مقرر شد کارگاه آموزشی استدالل بالینی با تدریس دکتر رایکا 
در بیمارستان سینا تهران 2/2/95جمالی روز پنجشنبه مورخ 

 .برگزار شود

  استدالل اصلی حیطه با آشنایی 5
  علمی المپیاد هشتمین بالینی

 دانشجویان

24/01/95 3 

مقرر شد جهت آمادگی دانشجویان،کارگاه های آموزشی با اساتید  
 .از دانشگاه های دیگر برگزار شود... دانشگاه و  دکتر نیک نژادو 

  علوم حیطه با دانشجویان آشنایی 6
  علمی المپیاد هشتمین پایه

 دانشجویان

14/02/95 4 

برابر تیم اصلی غربال   3مقررشد در آزمون غربالگری این حیطه،
 .نفر اینترن باشند 7نفر استاجر و  3که ( نفر10)شوند 

مقرر شد حداکثر تا پایان خرداد ماه تیم اصلی حیطه مشخص  
 .شده باشند

  برگزاری خصوص در گیری تصمیم 9
  تدریس با آموزشی های کارگاه
  جهت دانشگاه از  خارج اساتید
 بالینی استدالل حیطه

20/02/95 5 

) روزه دکتر نیک نژاد  2مصوب شد جهت هزینه برگزاری کارگاه 
  2,5به مبلغ ( استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

میلیون تومان برای نیمه دوم تیرماه با معاون محترم آموزشی 
 .دانشگاه هماهنگی شود

حیطه بالینی  ( طال)مصوب شد از دکتر ذوالفقاری رتبه برتر 
هزار تومان جهت برگزاری  400هفتمین المپیاد علمی با مبلغ 

 .روزه دعوت به عمل آید 2کارگاه 

تصمیم گیری درخصوص برگزاری  9
کارگاه های آموزشی با تدریس 

اساتید داخل و خارج  از دانشگاه 
 جهت حیطه علوم پایه

27/02/95 6 



 فعالیتهای انجام شده در راستای دستیابی به اهداف واحد

 ردیف تاریخ شرح فعالیت

 1 فروردین و اردیبهشت استخراج و درج اطالعات تکمیلی افراد ثبت نام کننده در المپیاد  از نرم افزار سما  

دانلود فایلهای منابع علمی  حیطه های مختلف المپیاد اعالم شده از سوی وزارت بهداشت  و تکثیر آن و 
 تحویل به دانشجویان جهت مطالعه

 2 25/2/95و  17/1/95

تهیه فراخوان دانشجویان جهت ثبت نام حیطه اصلی فلسفه پزشکی و درج در سایت و تکثیر و نصب آن 
 در واحدها و اطالع رسانی دانشجویان

18/1/95 3 

و درج در سایت و تکثیر و نصب آن در  استدالل بالینی  تهیه فراخوان دانشجویان جهت ثبت نام حیطه
 واحدها و اطالع رسانی دانشجویان

21/1/95 4 

رزیدنت ممتاز   13نفر اول آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی و  50استخراج لیست اسامی و تلفن 
 سالهای گذشته جهت فراخوان آنها برای شرکت در المپیاد  

21/1/95   5 

تهیه فراخوان دانشجویان جهت ثبت نام حیطه مدیریت نظام سالمت   و درج در سایت و تکثیر و نصب 
 آن در واحدها و اطالع رسانی دانشجویان

95/1/31 6 

تهیه فراخوان دانشجویان جهت ثبت نام حیطه علوم پایه  و درج در سایت و تکثیر و نصب آن در واحدها 
 و اطالع رسانی دانشجویان

95/2/1 7 

 8 95/2/8 در سایت درج اطالعیه برگزاری آزمون غربالگری  حیطه مدیریت نظام سالمت 

ارسال ایمیل به وزارت )ارتباط و هماهنگی با واحد المپیاد وزارتخانه جهت رفع ابهامات و سواالت 
 (بهداشت

 9 اردیبهشت

سال همکاری با واحد المپیاد و تهیه پاورپوینت آن  3استخراج اسامی و اطالعات اساتید با سابقه بیش از 
 جهت تقدیر 

95/2/14 10 

 11 95/2/21 پیگیری و جمع آوری سواالت آزمون المپیاد های قبلی جهت برگزاری آزمون استدالل بالینی

و انجام کلیه امور (  6/3/95و  5/3/95کارگاه )نفر اصلی حیطه فلسفه پزشکی به وزارتخانه  3معرفی 
 هماهنگی آن

95/2/25 12 
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 فعالیتهای انجام شده در راستای دستیابی به اهداف واحد
 ردیف تاریخ شرح فعالیت

95/2/2 نفر اصلی حیطه  3برگزاری آزمون حیطه مدیریت نظام سالمت و تعیین 

7 

13 

عقد قرارداد حق التدریس دکتر منجمی جهت تدریس کارگاههای آموزشی حیطه های استدالل 
 بالینی و فلسفه 

95/2/2

8 

14 

95/2/2 95/3/3سری مقاله جهت کارگاه فن ترجمه مورخ   50تهیه 

9 

15 

تهیه فراخوان بخش جانبی حیطه مدیریت نظام سالمت  و درج در سایت و تکثیر و نصب آن در واحدها و  
 اطالع رسانی دانشجویان

95/2/29 16 

 17 17/3/95 نفر دانشجوی بخش جانبی حیطه مدیریت نظام سالمت به وزارت  بهداشت 5شناسایی و معرفی 
  24/3/95 برگزاری آزمون غربالگری حیطه اصلی استدالل بالینی در دو روز متوالی

25/3/95 
18 

هماهنگی و مکاتبه با کلیه واحدهای درمانی جهت آزاد سازی دانشجویان برای شرکت در کارگاههای  
 آموزشی و آزمون

فروردین تا 
 خرداد

19 

مکان کارگاه، )برگزاری کارگاههای آموزشی کلیه حیطه ها و  هماهنگی کلیه امور مربوط به آن از جمله 
 ...(پذیرایی، درج در سایت، اطالع رسانی از طریق پیامک ، حضور و غیاب و 

فروردین تا 
 خرداد

20 

تهیه  و تدوین دو فیلم آموزشی بخشهای جانبی حیطه های فلسفه پزشکی و استدالل بالینی و ارسال به  
 (با طراحی جلد dvd در قالب )وزارت بهداشت 

31/3/95 21 



 فعالیتهای انجام شده در راستای دستیابی به اهداف واحد

 ردیف تاریخ شرح فعالیت

 22 5/4/95 واحد المپیاد 95تهیه گزارش عملکرد سه ماهه اول 

 23 6/4/95 (صفحه 800حدود ) تصحیح آزمون درون دانشگاهی استدالل بالینی 

 24 9/4/95 پیگیری نامه های وزراتخانه ای و آیین نامه ها

 25 12/4/95 برنامه ریزی جهت حیطه مدیریت نظام سالمت

 26 12/4/95 تهیه جزوات درسی برای دانشجویان حیطه مدیریت نظام سالمت

 27 13/4/95 و تحویل به دانشجویان 95خرداد  6و  5دانلود فیلم کارگاههای حیطه فلسفه پزشکی 

 28 21/4/95 دانلود و پرینت و تکثیر فایلهای حیطه علوم پایه جهت کارگاههای دکتر ذوالفقاری و قدسی

 29 27/4/95 ورود اطالعات سرپرستهای حیطه المپیاد در سایت وزارتخانه

 30 95/4/28 تهیه سواالت آزمون حیطه علوم پایه و برگزاری آزمون

 31 95/4/30 ورود اطالعات دانشجویان منتخب المپیاد در سایت وزارتخانه و معرفی آنها طی نامه

مکاتبه و هماهنگی برای فراهم نمودن اتاق رایانه و سیستم پرینتر جهت دانشجویان حیطه 
 علوم پایه

95/5/5 32 

و پیگیری های ( دکتر داورپناه، قدسی و ذوالفقاری)تهیه قرارداد حق التدریس مدرسان المپیاد 
 متعدد جهت پرداخت آن

95/5/10 33 

 34 95/5/20 به وزارتخانه مدیریت نظام سالمت آپلود و ارسال فایل طرح حیطه جانبی 

 35 95/5/20 به وزارتخانه و اعزام آنها 26/5/95دانشجوی فلسفه پزشکی جهت کارگاه  3معرفی 

 36 95/5/21 اعتراض به داوری فیلم استدالل بالینی به وزارتخانه
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 فعالیتهای انجام شده در راستای دستیابی به اهداف واحد

 ردیف تاریخ شرح فعالیت

برگزاری  آزمون آزمایشی مدیریت نظام سالمت و هماهنگی بازدید معاون آموزشی دانشگاه و 
 از آزمون EDCمسئولین 

8/6/95 37 

برگزاری نشست صمیمانه و  همفکری با دانشجویان حیطه مدیریت نظام سالمت با حضور 
 ..معاون آموزشی دانشگاه و 

8/6/95 38 

 39 10/6/95 نشست دانشجویان منتخب المپیاد با ریاست دانشگاه

 40 11/6/95 چمدان به اعضای تیم منتخب دانشگاه در هشتمین المپیاد علمی 15تهیه و اهدای 

 41 23/6/95 تهیه لیست کارگاههای برگزار شده هشتمین المپیاد و تحویل به دفتر معاونت آموزشی

دانشگاه شهید بهشتی تهران و هماهنگی کلیه  –اعزام دانشجویان منتخب دانشگاه به المپیاد 
 امور مربوطه  

11/6/95 42 

 43 24/6/95 بنر کسب موفقیت تیم المپیاد  3تهیه و نصب 

رصد روزاته سایت المپیاد علمی دانشجویان وزارتخانه و دریافت اطالعیه ها و برنامه زمانی 
آزمون ها، تکمیل و ارسال فرمهای نقلیه، خوابگاههای پسران و دختران، وضعیت دست چپ 

 بودن دانشجویان،کارتهای آزمون

تیر تا 
 شهریور

44 

هماهنگی و مکاتبه با کلیه بخشهای درمانی مرتبط جهت آزاد سازی دانشجویان منتخب 
 المپیاد

تیرتا 
 شهریور

45 

برگزاری مراسم ضیافت و تقدیر از دانشجویان افتخار آفرین المپیاد با حضور رئیس دانشگاه و 
... 

28/6/95 46 



 

 برگزاری کارگاه های آموزشی جهت دانشجویان شرکت کننده درالمپیاد
 ردیف تاریخ حیطه المپیاد موضوع کارگاه (نفر)تعداد

 1 09/02/95 استدالل بالینی استدالل بالینی نفر 23
 2 18/02/95 استدالل بالینی مباحث kf در جراحی نفر 6

 3 25/02/95 (اصلی و جانبی)استدالل بالینی  استدالل بالینی نفر23
 4 26/02/95 (اصلی و جانبی)فلسفه پزشکی  فلسفه پزشکی نفر9
 5 26/02/95 (اصلی و جانبی)استدالل بالینی  استدالل بالینی نفر26
 6 28/02/95 استدالل بالینی مباحث مهم  وشایع زنان Review نفر 25
 7 03/03/95 مدیریت نظام سالمت فن ترجمه نفر21
 8 04/03/95 مدیریت نظام سالمت آشنایی با نقشه مفهومی و فرضیه سازی نفر16
 9 05/03/95 مدیریت نظام سالمت مقاله نویسی نفر16
 10 06/03/95 مدیریت نظام سالمت اثرات آلودگی هوا بر سالمتی نفر2

 11 08/03/95 مدیریت نظام سالمت جستجو در منابع پزشکی و روش تحقیق نفر26

 12 10/03/95 مدیریت نظام سالمت اثرات آالینده های زیست محیطی برسالمتی نفر9

 13 11/03/95 استدالل بالینی مسائل شایع هماتولوژی نفر25

 14 1/4/95 مدیریت نظام سالمت آشنایی با مفهوم جیره بندی در نظام سالمت نفر 9

 15 2/4/95 استدالل بالینی مباحث شایع اطفال نفر 17

 نفر 5
آمادگی جهت حیطه علوم پایه با دعوت رتبه  

 "حیطه علوم پایه"برتر هفتمین المپیاد 
 علوم پایه

لغایت  22/4/95
23/4/95 

16 

 17 7/5/95لغایت  2/5/95 (جانبی)سالمت نظاممدیریت  جیره بندی منابع نفر 5
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 برگزاری کارگاه های آموزشی جهت دانشجویان شرکت کننده درالمپیاد
 ردیف تاریخ حیطه المپیاد موضوع کارگاه (نفر)تعداد

 علوم پایه کارگاه سه روزه آشنایی با آزمون حیطه علوم پایه المپیاد نفر 5
6/5/95  

 8/5/95لغایت
18 

 19 17/5/95 مدیریت نظام سالمت اهداف و عملکردهای نظام سالمت و سنجه های سالمت نفر 9

 20 18/5/95 مدیریت نظام سالمت سیاست گذاری سالمت و  تحلیل سیاست نفر 9

 21 20/5/95 مدیریت نظام سالمت سیاست گذاری مبتنی بر شواهد نفر 9

 22 23/5/95 مدیریت نظام سالمت ارزیابی عملکرد نظام سالمت و  ارزیابی عدالت نفر 9

 23 24/5/95 مدیریت نظام سالمت ارزیابی فناوری سالمت و  ارزشیابی اقتصادی نفر 9

 24 25/5/95 مدیریت نظام سالمت پوشش همگانی سالمت  و بیمه های سالمت نفر 9

 25 27/5/95 مدیریت نظام سالمت پژوهش در سیاست گذاری و روش تحقیق نفر 9

 26 30/5/95 مدیریت نظام سالمت تمرکز زدایی در نظام سالمت و هزینه های سالمت نفر 9

 27 31/5/95 مدیریت نظام سالمت خردورزی در تولیت و  ارزشیابی سیاست ها نفر 9

 28 2/6/95 مدیریت نظام سالمت اصول مدیریت و  برنامه ریزی نفر 9

 29 3/6/95 مدیریت نظام سالمت ارزیابی نیازهای سالمت و پایش و ارزشیابی نفر 9

 30 6/6/95 مدیریت نظام سالمت مفهوم تولیت و اجزای تولیت نفر 9

 31 4/6/95 استدالل بالینی آشنایی با ازمون استدالل بالینی نفر 3

 32 8/6/95 علوم پایه پروپوزال نویسی نفر 4

 33 10/6/95 علوم پایه پروپوزال نویسی نفر 4



 اخبار مربوط به المپیاد مندرج شده  در سایت معاونت آموزشی  

 ردیف تاریخ شرح خبر

فراخوان آغاز ثبت نام حیطه اصلی فلسفه پزشکی هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم 
 پزشکی

18/01/95 1 

فراخوان آغاز ثبت نام حیطه اصلی استدالل بالینی هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم 
 پزشکی

21/01/95 2 

اطالعیه در خصوص ارسال فیلم دانشجویان شرکت کننده در هشتمین المپیاد علمی 
 دانشجویان علوم پزشکی

30/01/95 3 

فراخوان آغاز ثبت نام حیطه مدیریت نظام سالمت هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم 
 پزشکی 

31/01/95 4 

95/02/0 فراخوان آغاز ثبت نام حیطه علوم پایه هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

1 

5 

برگزاری آزمون غربالگری حیطه مدیریت نظام سالمت هشتمین المپیاد علمی دانشجویان  
 علوم پزشکی

95/02/0

8 

6 

فراخوان ثبت نام بخش جانبی حیطه مدیریت نظام سالمت هشتمین المپیاد علمی 
 دانشجویان علوم پزشکی

95/03/0

1 

7 
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 اخبار مربوط به المپیاد مندرج شده  در سایت معاونت آموزشی  

 ردیف تاریخ شرح خبر

 8 95/4/15 آمادگی جهت آزمون حیطه علوم پایه "اطالعیه کارگاه 

 9 95/5/30 اعزام دانشجویان منتخب دانشگاه به هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

موفقیت دانشجویان دانشگاه در احراز مقام برتر در هشتمین المپیاد علمی دانشجویان  
 دانشگاه های علوم پزشکی

95/6/1 10 

 11 95/6/9 برگزاری آزمون آزمایشی هشتمین المپیادعلمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 12 95/6/13 شست صمیمانه رییس دانشگاه با دانشجویان منتخب شرکت کننده در المپیادن

پیام تبریک معاون آموزشی دانشگاه به مناسبت صعود تیم اصلی استدالل بالینی به مرحله 
 گروهی 

95/6/17 13 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان موفق به :در هشتمین المپیاد علمی دانشجویان
 کسب مقام برتر شدند

95/6/18 14 

 15 95/6/29 تقدیر از دانشجویان افتخارآفرین و برگزیده دانشگاه در هشتمین المپیاد علمی علوم پزشکی



 اطالع رسانی به دانشجویان شرکت کننده در المپیاد از طریق ارسال پیام کوتاه

 ردیف تاریخ (نفر)تعداد  موضوع  پیامک کوتاه

 1 95/02/5 19 (اطالع رسانی منابع درسی)حیطه مدیریت نظام سالمت 
 2 95/02/6 19 (7/2/95شرکت در جلسه آشنایی با حیطه مورخ )حیطه مدیریت نظام سالمت
 3 95/02/8 32 (9/2/95شرکت در کارگاه آموزشی مورخ  )حیطه استدالل بالینی اصلی

 4 95/02/13 85 (14/2/95شرکت در جلسه آشنایی با حیطه مورخ )حیطه علوم پایه 
 5 95/02/18 29 (اطالع رسانی آزمون)حیطه مدیریت نظام سالمت 

 6 95/02/26 85 (28/2/95شرکت در کارگاه نقشه مفهومی مورخ )حیطه علوم پایه 
 7 95/02/26 19 27/2/95اطالعیه آزمون حیطه مدیریت نظام سالمت مورخ 

 8 95/02/28 90 (شرکت در اولین کارگاه آموزشی حیطه)حیطه علوم پایه 
 9 95/02/29 90 (اطالع رسانی کلیه کارگاه های آموزشی حیطه ) حیطه علوم پایه 
 10 95/03/9 90 (شرکت در کارگاه آالینده های محیط زیست)حیطه علوم پایه 

 11 95/03/10 35 (شرکت در کارگاه دکتر شریفی)حیطه استدالل بالینی 

 12 95/03/22 35 (25/3/95و  24/3/95برگزاری آزمون غربالگری در دو روز )حیطه استدالل بالینی 

 13 95/03/31 9 (شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم جیره بندی)حیطه مدیریت نظام سالمت 

 14 95/4/12 7 (آشنایی با نحوه آزمون المپیاد)حیطه مدیریت نظام سالمت 

 15 95/4/14 90 (دکتر ذوالفقاری -شرکت در کارگاه آمادگی جهت حیطه علوم پایه)حیطه علوم پایه 

 16 95/4/15 90 (دکتر ذوالفقاری -تغییر زمان کارگاه آمادگی جهت حیطه علوم پایه)حیطه علوم پایه 

 17 95/4/26 90 (28/4/95دوشنبه –شرکت در آزمون درون دانشگاهی )حیطه علوم پایه 

 18 95/6/1 35 (وزارتخانه -آدرس کانال تلگرامی هشتمین المپیاد)منتخبین المپیاد

 19 95/6/1 8 تبریک مرحله اول بخش جانبی حیطه مدیریت نظام سالمت
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 اطالع رسانی به دانشجویان شرکت کننده در المپیاد از طریق ارسال پیام کوتاه

 ردیف تاریخ (نفر)تعداد  موضوع  پیامک کوتاه

 20 95/6/6 20 ...(اطالع رسانی در خصوص دفترچه بیمه و رعایت شئونات) منتخبین المپیاد

 21 95/6/8 20 (اطالع رسانی زمان و مکان اعزام دانشجویان) منتخبین المپیاد

 22 95/6/9 30 (نشست تیم اعزامی با رئیس دانشگاه) منتخبین المپیاد

 23 95/6/18 600 (تبریک موفقیت تیم المپیاد دانشگاه)اعضای هیئت علمی و دانشجویان 

دعوت ضیافت و اهدای لوح تقدیر از دانشجویان شرکت کننده المپیاد با حضور 
 (28/6/95)دکتر اعرابی 

35 95/6/27 
24 

 :فعالیتهای شاخص
در )تهیه  و تدوین دو فیلم آموزشی بخشهای جانبی حیطه های فلسفه پزشکی و استدالل بالینی و ارسال به وزارت بهداشت -

 (با طراحی جلد dvd قالب 
با برگزاری آزمون ( جانبی و اصلی)، فلسفه پزشکی(جانبی و اصلی)تعیین نفرات اصلی حیطه های  مدیریت نظام سالمت-

 غربالگری و معرفی به وزارت بهداشت

 المپیادکارگاه آموزشی جهت کلیه حیطه های  13برگزاری -
 کارگاه آموزشی جهت دانشجویان المپیاد 20برگزاری -

اعزام تیم منتخب دانشگاه به المپیاد علمی و کسب مقام دوم کشوری  و مقام نقره انفرادی تیم استدالل بالینی و  -
 ...و ( جز شش تیم برتر کشوری)راهیابی بخش جانبی حیطه مدیریت نظام سالمت به مرحله دوم 



د ردخشان دااگشنه و المپیاد   گزارش انجام امور متفرهق  توسط كارشناس  دفتراستعدا

 جهت ارائه در جشنواره مطهري EDCهمكاري در طراحي كتابچه واحدهاي ديگر -

 براي ارائه در جشنواره مطهري CDطراحي چندين جلد  -

 تهيه و طراحي برگه ليبل مركز مطالعات و توسعه علوم پزشكي براي اهداي گل در جشنواره مطهري-

 هاي واحد آموزش و پژوهش جهت همايش آموزش پزشكي و جشنواره مطهري CDرايت نمودن -

انجام كليه امور هماهنگي با افراد شركت كننده  در همايش آموزش پزشكي و جشنواره مطهري اعم -

از اعضاي هيئت علمي و كارمندان و دانشجويان استعداد درخشان و اعزام آنها به تهران در روز اول  

 همايش   

تهيه و پيگيري درج خبرفعاليت دانشگاه در هفدهمين همايش آموزش پزشكي و جشنواره مطهري  -

 در سايت معاونت آموزشي و وبدا

درسايت معاونت  ( دكتر الريجاني)تهيه  و پيگيري درج خبر نشست معاون آموزشي وزارت بهداشت -

 آموزشي و وبدا

 به همكاران MAILINGآموزش راه سريعتر براي تايپ نامه هاي با فرمت يكسان از طريق -
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 :واحد توانمند سازی اعضای هیئت علمی
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 واحد توانمند سازی اعضاء هیات علمی

آشنا ساختن اعضاء هيات علمي با مباحث  :  :هدف از تشکیل واحد  
جديد آموزش پزشكي و ارتقاء سطح علمي آنها از طريق ير گزاري 

 كارگاه

رويا سيدي  :کارشناس
 رضواني

دكترعلي محمد : سرپرست
 شكيبا

دكتر زريچهر وكيلي، دكتر منصوره مومن هروي، دكتر نگين مسعودي علوي، خانم فخر السادات مير :  اعضاء نام و نام خانوادگی
 حسيني، دكتر اسماعيل فخاريان، دكتر علي محمد شكيبا ،  آقاي سيدي محسن ميري

:  صفر        تهيه دعوتنامه براي كارگاه :   يك مورد        برگزاري كارگاهها: برگزاري جلسات  :انواع فعالیتها در راستای اهداف
صفر          :   صفر                  تهيه و اعالم  خبر در سايت دانشگاه  : صفر      تعداد پيامك براي دعوت از اعضاء هيات علمي 

 صفر: صفر    گواهي شركت در كارگاه : گواهي تدريس در كارگاه 

 2 :نامه هاي خروجي                                          4 :  نامه هاي ورودي                                                                    15:    مکاتبات
 جلسات 

 تاریخ دستور جلسه تعداد مصوبات اهم مصوبات

ها از  Sub title ها ماژولهای اصلی را معرفی کنند و برای   Expertمقرر گردید -
 .رزیدنتها نظر سنجی شود

از جهیار مسییر بسیته هیای تحیول،       2بیرای تعییین ماژولهیای رت     مقرر گردید  -
هیا   Expertتجربیات سایر دانشگاهها، نظر سنجی دستیاران و اینترن هیا، نظیر   

 .استفاده شود
 شیوه نامه اجرای کورس پلن توانمند سازی اساتید در ارتقاء پایه سالیانه  -

 شدتدوین 

گزارش نظر سنجی و نیاز  3
 سنجی کارگاه رت

 21/9/95                                  
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 واحد توانمند سازی اعضاء هیات علمی

 کارگاهها

 تاریخ عنوان گروه هدف تعداد شرکت کننده تعداد سخنران

خانم  -دكتر شكيبا 
 خانم ياوري -فقيهي

 95/7/10 کارگاه رت   دستياران پزشكي  نفر 30

دكتر رضوي -دگتر وكيلي
 دكتر هروي -زاده

دستياران پزشكي  نفر 37  95/7/11 كارگاه رت   

 95/7/14 کارگاه یادگیری الکترونیک  اعضاي هيات علمي  نفر 97 دكتر آيين محمدي

 95/7/28 1کارگاه مواد مخدر   اعضاي هيات علمي نفر 23 دكتر  فاطمه مهرزاد 

 95/9/25 2 کارگاه آشنایی با مواد مخدر اعضاي هيات علمي نفر 21 دكتر فاطمه قريشي

 95/10/23   3کارگاه آشنایی با مواد مخدر اعضاي هيات علمي نفر 23 دكتر فاطمه عصاريان

 95/7/11   4کارگاه آشنایی با مواد مخدر اعضاي هيات علمي نفر 25 دكتر مريم مطمئن

دكتر حسن  -دكتر نادريان
 زاده

آشنایی با دانشگاههای نسل  اعضاي هيات علمي نفر 44
 سوم

95/11/26 

آشنایی با سیستم وب  اعضاي هيات علمي   دكتر احسان نبوتي
 کنفرانس

95/12/22 

   تالش در جهت تدوين شيوه نامه اجراي كورس پلن توانمند سازي اساتيد در ارتقاء پايه ساليانه:  فعالیت های شاخص
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 واحد برنامه ریزی درسی
، تدوين و بازبيني برنامه هاي ارتقاء كيفيت آموزش با عملياتي ساختن طرح درس :هدف از تشکیل واحد

آموزشي، تدوين برنامه درسي گروه هاي آموزشي،ارائه خدمات مشاوره اي به دانشكده ها،تهيه بانك جامع 
اطالعاتي طرح دوره، طرح درس و ارائه بازخورد جهت رفع اشكال، ارائه خدمات مشاوره اي به استادان در 

 تدوين طرح درس و دوره

  :کارشناس
رويا سيدي 

 رضواني

 :سرپرست
دكترزريچهر 

 وكيلي

 رضا محمد دكتر /طالبيان احمد دكتر /زاده رضوي محسن سيد دكتر /فخاريان اسماعيل دكتر :بالینی کمیته اعضاء خانوادگی نام و نام
 حسن مجيد دكتر /گالبچي دكترالهيار /شاعري مهدي دكتر /عكاشه گودرز دكتر /ابوالحسني جواد دكتر /مسعود علي سيد دكتر /شريف

 دكتر /احمدي سادات زينب دكتر /وكيلي زريچهر دكتر /حميديان ياسر دكتر  / متيني حسن امير دكتر /احسني حسين امير دكتر /زاده
 /هاشمي طيبه دكتر /زاده حيدر دكترمرضيه /پور واحد زهرا دكتر /هروي مومن منصوره دكتر /رايگان فريبا دكتر /قريشي سادات فاطمه
 سازيان چيت دكترزهرا /موسوي سادات نوشين دكتر /غفور ليال دكتر /طالئي رضوان دكتر

 حسن مجيد دكتر / اطلسي علي محمد دكتر / اربابي محسن دكتر /نادريان همايون دكتر :پایه علوم کمیته اعضاء خانوادگی نام و نام
 /جدي رنگرز فاطمه دكتر  /وكيلي زريچهر دكتر / عسگري جعفر آقاي /سيدي رضا حميد آقاي / متيني حسن امير دكتر /زاده

 خانم /ايرانشاهي ليال مهندس خانم زاده ميران صديقه خانم /صابري فرزانه خانم /حسينيان معصومه خانم /حسيني مير فخرالسادات
 زاده عباس فاطمه

 مصوباتتشکیل جلسه ، تصویب مصوبات و  پیگیری اجرای :  فعالیتها جاری: الف

 هجلسیک : تعداد جلسات(:                                                          1-الف
 جلسات

 تاریخ دستور جلسه تعداد مصوبات  مصوباتاهم 

مقرر گردید عالوه بر گروه اطفال ، دو گروه دیگر نیز اقدام به تهیه الگ بوك  
 .  جهت دستیاران نمایند

بازنگری کوریکولوم  یک
 پزشکی

16/9/95 

 4: نامه هاي خروجي                       6   :نامه هاي ورودي                                   10 :   مکاتبات (:  2-الف
 :.......................................تاريخ خبر:..........................                           عنوان خبر درج اخبار                                 (: 3-الف

 -------:   فرایندهای ارتقای یافته: ب

 اطفالطراحی الگ بوك جهت برنامه کارورزی کارورزان پزشکی توسط گروه :  فعالیت های شاخص: ج
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 واحد پژوهش در آموزش

ارزيابي، تصويب و نظارت بر طرح هاي تحقيقاتي با محوريت  :هدف از تشکیل واحد
 آموزشي

  خانم  :کارشناس
 حميده غفاريان

دكتر محمد : سرپرست
 رضا شريف

دكتر محمدرضا شريف، دكتر حميدرضا گيالسي، دكتر زريچهر وكيلي، دكتر نگين سادات مسعودي علوي، خانم  :نام و نام خانوادگی اعضاء
 فخرالسادات ميرحسيني، دكتر الهه ميانه ساز

 10  :بررسي فرايندهاي آموزشي            3:  بررسي طرحهاي تحقيقاتي      عدد       4:  تشكيل جلسات: انواع فعالیتها در راستای اهداف

 :  چاپ كتاب :                                          چاپ پمفلت                                                                                  2: و تصويب پايان نامهبررسي 

 10 :نامه هاي خروجي                                     5:      نامه هاي ورودي                                            15:   مکاتبات

 جلسات 

 تاریخ جلسه دستور مصوبات تعداد اهم مصوبات

 نویسی نسخه و بالینی فارماکولوژی آموزش تاثیر بررسی تحقیقاتی طرح-
   بیماریهای

تصویب گوارش بر دانش ،نگرش و عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کاشان     
شده و جهت داوری به خانم مریم یاوری، آقای اربابی،  دکتر زهرا سلیمانی، 

 شودارسال  دکترگیالسی

   دانشگاه در بالینی آموزش استانداردهای اساس بر آموزشی های گروه ارزیابی -
 دکتر  به داوری جهت و شده تصویب 96سال کاشان -95پزشکی علوم

 .شود ارسال صحت دکتر و اربابی دکتر میرحسینی،

 عمومی پزشکان دیدگاه اساس بر عمومی پزشکی درسی برنامه نیازسنجی-
 بیماریهای و ها نشانه ، عالئم خصوص در بیدگل و آران و کاشان شهرستانهای

 دکتر فقیهی، عطیه خانم به داوری جهت و شده تصویب 95 سال در مهم و شایع
  .شود ارسال اربابی دکتر حسینی، میر

بررسي و تصويب سه طرح  3
 :تحقيقاتي

 تاثير آموزش فارماكولوژي باليني-
ارزيابي گروه هاي آموزشي بر  -

 اساس استانداردهاي آموزش باليني
پزشكي درسي نيازسنجي برنامه -

 عمومي

21/9/95 
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 واحد پژوهش در آموزش

 جلسات 

 تاریخ جلسه دستور مصوبات تعداد اهم مصوبات
 نسخه و بالینی فارماکولوژی آموزش تاثیر بررسی  بنام تقوی الهدی بنت خانم نامه پایان-

 پزشکی علوم دانشگاه کارورزان عملکرد و ،نگرش دانش بر گوارش  بیماریهای نویسی
 .شد ارسال پژوهشی شورای به امور تکمیل جهت و تصویب  کاشان

 اساس بر عمومی پزشکی درسی برنامه نیازسنجی بنام زاده اطهری مینا خانم  نامه پایان-
 ها نشانه ، عالئم خصوص در بیدگل و آران و کاشان شهرستانهای عمومی پزشکان دیدگاه

 پژوهشی شورای به امور تکمیل جهت و تصویب  95 سال در مهم و شایع بیماریهای و
                                                                    شد ارسال

 پايان دو تصويب و بررسي  
 :دانشجويي نامه

بررسی تاثیر آموزش -
فارماکولوژی بالینی و نسخه 

نویسی بیماریهای  گوارش بر 
دانش ،نگرش و عملکرد 

دانشگاه علوم  کارورزان
 كاشانپزشكي 

5/10/95 

 یادگیری -یاددهی ابزار عنوان به آناتومی بعدی سه ساختارهای تولید و طراحی فرایند-
 جشنواره کشوری حله مر به و داوری ، تصویب نادریان همایون دکتر از تجسمی آناتومی
 .شد ارسال مستندات همراه به مطهری

  پرستاری بالینی داروشناسی کارآموزی یادگیری درارتقا مفهومی  نقشه بکارگیری فرایند-
 همراه به مطهری جشنواره کشوری حله مر به و داوری ، تصویب تقدسی محسن دکتر از

  .شد ارسال مستندات

 پیراپزشکی دانشکده وارد تازه دانشجویان های توانایی کشف " برنامه مدیریت  فرایند-
 ، تصویب جدی رنگرز فاطمه دکتر از "موجود فرصتهای راستای در آن هدایت و کاشان
 .شد ارسال مستندات همراه به مطهری جشنواره کشوری حله مر به و داوری

 - مدرس نقش در دستیار  برنامه ارزشیابی و اجرا تدوین،  فرایند-

-(RAT) Resident As Teacher  از خانم عطیه فقیهی تصویب ، داوری و به مر حله
 ..کشوری جشنواره مطهری به همراه مستندات ارسال شد

 دريافتي هاي فرايند داوري 4
 مطهري شهيد جشنواره براي

15/10/95 

 و

16/10/95 
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 واحد پژوهش در آموزش

 کارگاهها

 تاریخ عنوان گروه هدف تعداد شرکت کننده تعداد سخنران

---- ---- ---- ---- ---- 

 :  فعالیت های شاخص

فرايند جهت مرحله كشوري جشنواره شهيد مطهري و اقدام براي برگزاري جشنواره  4فرايند دريافتي دانشگاهي و ارسال  10داوري -
 .دانشگاهي شهيد مطهري به منظور تقدير از صاحبان فرايند هايي كه به مرحله كسوري راه نيافته اند

بدلیل نداشتن کارشناس فعالیتی  95واحد پژوهش درآموزش در طی ماههای مهر و آبان 
نداشته و مرکز مطالعات مرتبا بدنبال نامه نگاری با معاونت بهداشتی جهت جلب مشارکت  
سرکار خانم حمیده غفاریان با این مرکز بوده که سر انجام در آذر ماه  با حضور هفته ای 

لذا عمال فعالیتهای این کمیته از . یکروز ایشان بمدت شش ماه در مرکز مطالعات موافقت شد
 .  مجددا شروع شده است 95آذر ماه 
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  پاسخگوواحد پزشکی  

-كارورزان و كارآموزان رشته هتاي اطفال،زنتان  ) آموزش فراگيران  :هدف از تشکیل واحد
 مبتني بر نيازهاي جامعه( زايمان،عفوني،مامايي،و ژرستاري سالمندي

هماهنگي از طريق   :کارشناس

 EDCمركز 

 ____:  سرپرست

  

 گروه اطفال، گروه زنان و زايمان، گروه مامايي، گروه عفوني،گروه پرستاري سالمندي :نام و نام خانوادگی اعضاء

 :انواع فعالیتها در راستای اهداف

       حضور در درمانگاه امام علي طبق برنامه ذيل

 عدد 2  :نامه هاي خروجي:              نامه                                                   نامه هاي ورودي -: مکاتبات

 حضور در درمانگاه امام علی
   نام گروه

   گروه اطفال گروه زنان  وزایمان گروه عفونی گروه مامایی گروه پرستاری سالمندی

  

  

  

 تاریخ

26/7/95 13/7/95 6/7/95 18/7/95 27/7/95 

24/8/95 11/8/95 18/8/95 16/8/95 25/8/95 

22/9/95 16/9/95 9/9/95 21/9/95 23/9/95 

20/10/95 14/10/95 7/10/95 
19/10/95 

21/10/95 

18/11/95 95/11/12 5/11/95 
17/11/95 

19/11/95 

23/12/95 10/12/95 3/12/95 
15/12/95 

17/12/95 

استمرار در اجرای برنامه پزشگی پاسخگو برای رفع نیاز جامعه   :فعالیت های شاخص  
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  پاسخگوواحد پزشکی  

كتارورزان و  ) آمتوزش فراگيتران    :هدف از تشکیل واحدد 
زايمان،عفوني،مامايي،و ژرستاري -كارآموزان رشته هاي اطفال،زنان

 مبتني بر نيازهاي جامعه( سالمندي

هماهنگي از طريتق    :کارشناس

 EDCمركز 

 ____:  سرپرست

  

 گروه اطفال، گروه زنان و زايمان، گروه مامايي، گروه عفوني،گروه پرستاري سالمندي :نام و نام خانوادگی اعضاء

 :انواع فعالیتها در راستای اهداف
       حضور در درمانگاه امام علي طبق برنامه ذيل

   :نامه هاي خروجي:              نامه                                                   نامه هاي ورودي 7: مکاتبات
 حضور در درمانگاه امام علی

   نام گروه

گروه پرستاری 
 سالمندی

 تاریخ گروه اطفال گروه زنان  وزایمان گروه عفونی گروه مامایی

 -  -  - 
 - 

 - 

 شاخصفعالیت های-:    
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 واحد پژوهش در آموزش و فرایندهای آموزشی

 :  سرپرست آموزشیارزیابی، تصویب و نظارت بر طرح های تحقیقاتی با محوریت :هدف از تشکیل واحد

 دکتر محمد رضا شریف

دکتر محمدرضا شریف، دکتر حمیدرضا گیالسی، دکتر زریچهر وکیلی، دکتر نگین سادات  :نام و نام خانوادگی اعضاء
 مسعودی علوی، خانمفخرالسادات میرحسینی، دکتر الهه میانه ساز

بررسي و       -:    بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي           -:   تشكيل جلسات:         فعالیتها
 -:تصويب طرحهاي آموزشي

 - :بررسي و تصويب فرايندهاي آموزشي

                                         -:   نامه هاي ورودي:                                                                        مکاتبات
 -:نامه هاي خروجي

 جلسات 
 تاریخ دستور جلسه تعداد مصوبات اهم مصوبات

 -  -  - - 

 کارگاهها
 تاریخ عنوان گروه هدف تعداد شرکت کننده تعداد سخنران

 - -  -  -  -  

 : فعالیت های شاخص

 .بعلت نداشتن كارشناس فعاليتي نداشته است 95اين واحد در سه ماهه دوم 
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 (ماهه سوم 3)ارزشیابی واحد 
ارزشيابي عملكرد آموزشي اساتيد، ارزشيابي فراگيران، : هدف از تشکیل واحد

 ، ارزشيابي دروني گروههاي آموزشي

عطيته  : کارشناس
 فقيهي

 دكتر منصور سياح:  سرپرست

  

 :کمیته های فرعی واحد ارزشیابی 
دكتر اسماعيل فخاريان، دكتر مجتبي صحت، دكتتر محستن تقدستي، دكتتر روح الته دهقتاني، آقتاي        :  ارزشیابی اساتید

 حميدرضا سيدي، آقاي محسن فرهاد پور

دكتر اسماعيل فخاريان، دكتر محمدرضا شريف، دكتر حميدرضا گيالسي، خانم فاطمته عبتاس   :  کمیته ارزشیابی فراگیران
 زاده، خانم فخرالسادات ميرحسيني

 دكتر زريچهر وكيلي، دكتر منصوره مومن هروي، خانم ليال ايرانشاهي  :کمیته ارزیابی درونی

 2:    تعداد جلسات                 : فعالیتها
 13:نامه هاي خروجي مرتبط با واحد               12:  نامه هاي ورودي مرتبط با واحد:            مکاتبات

 جلسات 

 تاریخ دستور جلسه تعداد مصوبات اهم مصوبات

پیگیری بحث بودجه و هزینه های آزمون و بازخورد به وزارتخانه 

  پیشنهاد متمرکز برگزار شدن آزمون در سال های آتی مشروط بیه
 مشارکت همه مدیران گروه های آموزشی پذیرنده دانشجوی دکترا

  

ارائییه گییزارش ارزشیییابی برگییزاری آزمییون  2
رشته مطالعیات  ( ph-D)دکترای تخصصی 

و بررسی نقاط ضعف و قوت   HITاعتیاد و 
 و ارائه راهکارهای پیشنهادی

4/7/1395 

   اصالح گویه های پرسشنامه هایی که نیاز به تجدید نظیر دارنید از
 جمله پرسشنامه همکاران

تایید نهایی و عملیاتی نمیودن پرسشینامه    3
درجه در سامانه سما و  360های ارزشیابی 

 تصمیم گیری در مورد نحوه بازخورد نتایج

9/8/1395 

خیلیی  )اصالح مقیاس های کلیه پرسشنامه ها در قالب سه مقیاس
 (زیاد، تا حدودی و اصالً

پیگیری مشکالت مربوط به فرآیند بازخورد نتایج ارزشیابی 
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 (ماهه سوم 3)واحد ارزشیابی 
 ارزشیابی  استخدام،ارتقاء، ترفیع

استخدام،ارتقاء، ) علت  نوع اقدام
 (ترفیع

واحد درخواست  
 کننده

نام و نام خانوادگی  
 استاد ارزیابی شونده

 ردیف

 نامه به دانشکده بهداشت جهت انجام ارزشیابی 
 تحلیل نتایج ارزشیابی ارسال شده از دانشکده

بهداشت  به واحد و بازخورد به معاون محترم 
 آموزشی

 1 دکتر نظام میرزائی معاونت آموزشی تعهدات قانونی

  تحلیل نتایج ارزشیابی ارسالی از دانشکده پزشیکی
 به واحد و بازخورد به معاون محترم آموزشی

تبدیل وضعیت ازدرمانی به 
 آموزشی

مدیر امور آموزشی و 
 تحصیالت تکمیلی

 2 دکتر  فاطمه مهرزاد

نامه به دانشکده پزشکی جهت انجام  
  ارزشیابی

 3 دکتر نظری عالم معاونت آموزشی تعهدات قانونی

نامه به دانشکده  پزشکی جهت انجام  
  ارزشیابی

دکتر غالمرضا قوی  معاونت آموزشی تعهدات قانونی
 پنجه

4 

نامه به دانشکده  پزشکی جهت انجام  
  ارزشیابی

 5 حامد یزدان پناه معاونت آموزشی تعهدات قانونی

نامه به دانشکده پزشکی  جهت انجام  
  ارزشیابی

 6 دکتر سعید اورعی معاونت آموزشی تعهدات قانونی

نامه به دانشکده پزشکی  جهت انجام  
  ارزشیابی

دکتر علی کریمیان  معاونت آموزشی تعهدات قانونی
 طاهری

7 

نامه به دانشکده پزشکی  جهت انجام  
  ارزشیابی

 8 دکتر محمود حیدری معاونت آموزشی تعهدات قانونی

نامه به دانشکده پزشکی  جهت انجام  
 ارزشیابی

دکتر ماشااله  معاونت آموزشی تعهدات قانونی
 طباطبایی زاده

9 
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 (ماهه سوم 3)واحد ارزشیابی 
 علت  نوع اقدام

، استخدام،ارتقاء)
 (ترفیع

واحد درخواست  
 کننده

نام و نام خانوادگی استاد 
 ارزیابی شونده

 ردیف

 10 دکتر مریم اخوان طاهری معاونت آموزشی تعهدات قانونی  ارزشیابینامه به دانشکده پزشکی  جهت انجام 

 11 دکتر آزاده زاوه زاد معاونت آموزشی تعهدات قانونی  ارزشیابینامه به دانشکده پزشکی  جهت انجام 

 12 دکتر مریم سادات صدرزاده معاونت آموزشی تعهدات قانونی  ارزشیابینامه به دانشکده دندانپزشکی جهت انجام 

 13 دکتر  آمنه تقدیسی معاونت آموزشی تعهدات قانونی  ارزشیابینامه به دانشکده دندانپزشکی جهت انجام 

 14 دکتر حنیف اله بخشی معاونت آموزشی تعهدات قانونی  ارزشیابینامه به دانشکده دندانپزشکی  جهت انجام 

 ارزشیابی کارگاه ها

 ردیف تاریخ ارزشیابی تاریخ برگزاری کارگاه عنوان کارگاه واحد برگزار کننده

 1 23/8/1395 11/7/1395و  10 (  RAT1)کارگاه دستیار در نقش مدرس واحد توانمندسازی اساتید
 2 17/7/1395 14/7/1395 کارگاه آشنایی با یادگیری الکترونیکی واحد توانمندسازی اساتید

 3 24/7/1395 16/6/1395 کارگاه آموزش استدالل بالینی واحد المپیاد
 :فعالیت های شاخص

همکاری در برگزاری آزمون مصاحبه دکترای تخصصی و پیگیری امور مربوطه 

 انجام ارزشیابی آزمون از دیدگاه داوطلبین، ممتحنین، مدیران و برنامه ریزان و تیم اجرایی با استفاده از تدوین پرسشنامه ارزشیابی 

فعالیتهای در حال انجام: 
پیگیری مشکالت سیستم ارزشیابی استاد و فرایند بازخورد نتایج ارزشیابی 

ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی کارگاه های دستیار در نقش مدرس در جلسه عمومی و به صورت شخصی به مدرسین 

 96آماده سازی فرآیند آموزشی دستیار در نقش مدرس جهت ارائه در جشنواره شهید مطهری سال 
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 (سه ماهه چهارم)ارزشیابی واحد 
 1:    تعداد جلسات:   فعالیتها

 12:نامه هاي خروجي مرتبط با واحد              23:  نامه هاي ورودي مرتبط با واحد:            مکاتبات

 جلسات 

تعداد  اهم مصوبات
 مصوبات

 تاریخ دستور جلسه

 "یگانه"پیگیری خرید نرم افزار تحلیل آزمون*

مسئول محترم تصحیح اوراق امتحانی دانشکده پیراپزشکی موظیف گیردد   *
ضمن ارائه یک نسخه از  فایل تحلیل آزمون های میان ترم و پایان تیرم بیه   
استاد مربوطه، یک نسخه دیگیر را جهیت بررسیی و تحلییل هیای بیشیتر و       

 .بازخورد به اساتید به صورت کامال محرمانه به این مرکز ارسال نماید

هر گونه شکایت دانشجویان در رابطه با آزمون ها پس از طرح در جلسیات  *
خود دانشکده ها و بحث و بررسی در صورت لزوم جهت بررسیی طیی نامیه    

بیازخورد   EDCکتبی از طرف ریاست دانشکده  به سرپرست واحد ارزشیابی 
 .داده شود

بحث و بررسی در رابطه  7
بییا  نییرم افییزار تصییحیح 
اوراق امتحییانی و اقییدام 
جهت تحلیل آزمون هیا  

 و بازخورد نتایج

16/11/1395 
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 (سه ماهه چهارم)ارزشیابی واحد 
 جلسات 

 تاریخ دستور جلسه تعداد مصوبات اهم مصوبات

اعالم نیازهای اعضای هیات علمی در راستای توانمندسازی در بحث آزمون ها و ارائه نظرات پیشنهای و *
 .یا عناوین کارگاه های مورد نیاز در این رابطه به واحد ارزشیابی این مرکز

کمیتیه  )کلیه فرآیند های مربوط به تحلیل آزمون های دانشگاه و انتشار آن بیر عهیده واحید ارزشییابی    *
 .می باشد( ارزشیابی فراگیران

تدوین یک شیوه نامه در رابطه با نحوه پاسخگویی دانشکده به اعتراضات دانشجویان با همکیاری مرکیز   *
EDC 

اطالع رسانی الزم از طریق سایت دانشکده در رابطه با نحوه اعتراض دانشجویان بیه آزمیون هیا، نحیوه     *
 .پاسخگویی دانشکده و جزئیات فرآیند آن انجام گردد

      

 ارزشیابی  استخدام،ارتقاء، ترفیع
استخدام،)علت نوع اقدام

 (، ترفیعارتقاء
واحد 

درخواست  
 کننده

نام و نام خانوادگی استاد 
 ارزیابی شونده

 ردیف

 تحلیل نتایج ارزشیابی ارسال شده از دانشکده بهداشت  به واحد و
 بازخورد به معاون محترم آموزشی

معاونت  تعهدات قانونی
 آموزشی

 1 خانم دکتر شیما شفق

 تحلیل نتایج ارزشیابی ارسالی از دانشکده پزشکی به واحد و بازخورد به
 معاون محترم آموزشی

معاونت  تعهدات قانونی
 آموزشی

خانم دکتر مریم سادات 
 صدرزاده افشار

2 

   تحلیل نتایج ارزشیابی ارسالی از دانشکده پزشکی به واحد و بیازخورد بیه
 معاون محترم آموزشی 

معاونت  تعهدات قانونی
 آموزشی

آقای دکتر حنیف اله 
 بخشی

3 
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 (سه ماهه چهارم)ارزشیابی واحد 
 ارزشیابی  استخدام،ارتقاء، ترفیع

،  استخدام،ارتقاء)علت  نوع اقدام
 (ترفیع

واحد درخواست 
 کننده

نام و نام خانوادگی استاد 
 ارزیابی شونده

 ردیف

   تحلیل نتایج ارزشیابی ارسالی از دانشیکده پزشیکی
 به واحد و بازخورد به معاون محترم آموزشی 

خانم دکتر آمنه   معاونت آموزشی تعهدات قانونی
 تقدیسی

4 

   تحلیل نتایج ارزشیابی ارسالی از دانشیکده پزشیکی
  به واحد و بازخورد به معاون محترم آموزشی

آقای دکتر علی نظری   معاونت آموزشی تعهدات قانونی
 عالم

5 

   تحلیل نتایج ارزشیابی ارسالی از دانشیکده پزشیکی
 به واحد و بازخورد به معاون محترم آموزشی 

خانم دکتر الهه میانه   معاونت آموزشی تعهدات قانونی
 ساز

6 

   تحلیل نتایج ارزشیابی ارسالی از دانشیکده پزشیکی
  به واحد و بازخورد به معاون محترم آموزشی

خانم دکتر مریم  معاونت آموزشی تعهدات قانونی
 اخوان طاهری

7 

 آقای دکتر فرهاد   معاونت آموزشی تعهدات قانونی نامه به دانشکده بهداشت جهت انجام ارزشیابی
 مدنی

8 

 آقای دکتر امیر عباس   معاونت آموزشی تعهدات قانونی نامه به دانشکده بهداشت جهت انجام ارزشیابی
 شریف

9 

 آقای دکتر مهدی   معاونت آموزشی تعهدات قانونی نامه به دانشکده بهداشت جهت انجام ارزشیابی
 رسولی منش

10 

خانم دکتر مریم  معاونت آموزشی تعهدات قانونی نامه به دانشکده بهداشت جهت انجام ارزشیابی
 مطمئن

11 
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 (سه ماهه چهارم)ارزشیابی واحد 
 ارزشیابی کارگاه ها

 ردیف تاریخ ارزشیابی تاریخ برگزاری کارگاه عنوان کارگاه واحد برگزار کننده

- - - - - 

 :فعالیت های شاخص
 1396ارائه فرآیند آموزشی در دهمین جشنواره شهید مطهری سال 

 1396ارائه سه مورد چکیده مقاله در هجدهمین همایش آموزش پزشکی سال 

ارائه چکیده مقاله در کنفرانسAMEE 2017 

فعالیتهای در حال انجام: 
 پیگیری و برگزاری جلسات ارزیابی کوریکولوم های دوره های رزیدنتی 

پیگیری اقدامات الزم در جهت تحلیل آزمون های پایان ترم و خرید نرم افزار جدید تحلیل آزمون یگانه 

فعالیتهای انجام شده: 
   مین جملیه گیروه    )نامه هماهنگی جهت جلسات با گروه های مختلف جهت ارزیابی کوریکولیوم هیای دوره رزییدنتی

 ...(روانپزشکی و 

 گزارش تحلیل نتایج نیازسنجی های انجام شده برنامه دستیار در نقش مدرس به تفکیک دو گروه دستیاران و
 کارورزان
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 (سه ماهه سوم) واحد المپیاد علمی دانشجویان

 تقویت و عالقمند و مستعد  دانشجویان شناسایی :واحد تشکیل از هدف
  سالیانه آزمون در افراد این شرکت امکان تسهیالت آوردن فراهم و ایشان

 پزشکی علوم های دانشگاه کشوری دانشجویی المپیاد

 :  کارشناس

 مهندس لیال سحرخوان  

 :   سرپرست

 دکتر الهیار گالبچی

  

 حیطه سرپرست :فخری علی دکتر -پزشکی فلسفه  حیطه سرپرست : شریف محمدرضا دکتر   :ها حیطه سرپرست خانوادگی نام و نام
 پایه علوم حیطه سرپرست :مظاهری اشرف مهندس -بالینی استدالل  حیطه سرپرست :کار قدك نسرین دکتر -سالمت نظام مدیریت

 :فعالیت ها
 تعداد جلسات برگزار شده 1 برگزاری کالس و کارگاه آموزشی 0 (مورد 11)ارسال پیام کوتاه 0

 فعالیت در جهت دستیابی به اهداف 11 درج اخبار المپیاد 2    

 نامه    -:  نامه                            نامه های دریافتی از وزارتخانه  -:  نامه های دریافتی :    مکاتبات انجام شده

 نامه                            2:  نامه                             نامه های صادره به وزارتخانه   68:    نامه های ارسالی                                           

 برگزار شده جلسات

 ردیف تاریخ دستور جلسه تعداد مصوبات اهم مصوبات

   96تهیه جدول هزینه برآوردی المپیاد نهم سال 
تعیین طریقه  پرداخت حق الزحمه تدریس المپیاد   

 .... توسط اعضای هیئت علمی و 

  المپیاد نهمین برای ریزی برنامه 9
   علمی

9/8/95 1 

 اخبار مربوط به المپیاد مندرج شده  در سایت معاونت آموزشی   

 ردیف تاریخ شرح خبر

 1 13/9/95 فراخوان آغاز ثبت نام حیطه اصلی استدالل بالینی نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
 2 23/9/95 انتصاب دبیران نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
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 فعالیتهای انجام شده در راستای دستیابی به اهداف واحد

 ردیف تاریخ شرح فعالیت

 1 6/7/95 مکاتبه با وزارتخانه جهت قدردانی از برگزاری المپیاد

 2 6/7/95 (مدرس 32)تهیه لیست اسامی کلیه مدرسین المپیاد و تهیه و ارسال گواهی تدریس آنها 

 3 7/7/95 مکاتبه با وزارتخانه جهت اخذ گواهی بخش جانبی مدیریت نظام سالمت و پیگیری آن

 4 12/7/95 واحد المپیاد 95تهیه گزارش عملکرد سه ماهه دوم 

 5 25/7/95 و مکاتبه با بانک اعضای هیئت علمی( داخلی و خارجی )تهیه و ارسال تقدیرنامه های کلیه مدرسین المپیاد

 6 29/7/95 تهیه لیست کلیه هزینه های انجام شده المپیاد  

 7 11/8/95 (دکتر قدك کار)و سرپرست حیطه استدالل بالینی(دکتر گالبچی) ابالغ جدید برای سرپرست واحد المپیاد 

 8 29/8/95 قرارداد برای مدرسان و سرپرستان المپیاد هشتم  4عقد

 9 13/9/95 ...تهیه فراخوان حیطه استدالل بالینی و نصب اطالعیه آن در کلیه خوابگاهها ، دانشکده ها و بیمارستانها و 

 10 29/9/95 ثبت نام دانشجویان جهت نهمین المپیاد در مراسم جشن طلوع

 11 مهرتا آذرماه پیگیری پرداخت حق الزحمه مدرسین المپیاد

 کارگاه های آموزشی جهت دانشجویان شرکت کننده درالمپیادبرگزاری 

 ردیف تاریخ حیطه المپیاد موضوع کارگاه تعداد

- - - - 1 

 اطالع رسانی به دانشجویان شرکت کننده در المپیاد از طریق ارسال پیام کوتاه

 ردیف تاریخ (نفر)تعداد  موضوع  پیامک کوتاه

- - - 1 
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 (شش ماهه دوم)المپیاد واحد 

 مریم دانیال:کارشناس

  :ها حیطه سرپرست خانوادگی نام و نام
 طالیی علیرضا دکتر - بالینی استدالل  حیطه سرپرست :کار قدك نسرین دکتر-پزشکی فلسفه  حیطه سرپرست : شریف محمدرضا دکتر   

 بالینی استدالل حیطه: چوپانژاد سارا خانم -پایه علوم حیطه سرپرست :زواره

 :فعالیت ها
برگزاری کالس و کارگاه  17 

 آموزشی

 تعداد جلسات برگزار شده 4

 فعالیت در جهت دستیابی به اهداف 2 درج اخبار المپیاد 10

 نامه   5:  نامه                         نامه های دریافتی از وزارتخانه   210:     نامه های دریافتی المپیاد و بایگانی :    مکاتبات انجام شده

 نامه                      3:    نامه نامه های صادره به وزارتخانه: نامه های ارسالی

 برگزار شده جلسات

 ردیف تاریخ دستور جلسه تعداد مصوبات اهم مصوبات

حق الزحمه تدریس المپیاد غیر هیئت علمی از طریق حق 
التدریس  مدرسان المپیاد  مطابق با  حق التدریس و

 ..ضوابط معمول حق التدریس اساتید انجام شود

 حق پرداخت نحوه جهت ریزی برنامه 8
 المپیاد های التدریس

9/8/95 1 

برگزاری المپیاد در مناطق آمایش بصورت گروهی و 
 .جهت المپیاددرخواست بودجه اختصاصی  -انفرادی

 المپیاد نهمین جهت ریزی برنامه 4
 علمی

22/10/95 2 

بحث    -تهیه منابع آزمون ، تهیه جدول زمانبندی مطالعات
 پیرامون چگونگی دعوت از مدرسین حیطه فلسفه

 حیطه المپیاد نهمین توجیهی جلسه 3
 پزشکی  فلسفه

5/11/95 3 

آشنایی و معارفه و توجیه دانشجویان در رابطه با حیطه 
 آموزش پزشکی و ابعاد آن  

 حیطه المپیاد نهمین توجیهی جلسه 3
 پزشکی آموزش

24/11/95 4 



 اطالع رسانی به دانشجویان المپیاد از طریق تلگرام

 تعداد موضوع پیام  

 (نفر)
 تاریخ

 ردیف

   100 96فراخوان ثبت نام نهمین المپیاد علمی دانشجویی سال 
  
  
  
  
  
  
  

شش ماهه 
 95دوم 

1 
مدیریت، علوم پایه، استدالل  ) حیطه قبلی 4اضافه شدن حیطه آموزش پزشکی به 

 بالینی، فلسفه پزشکی
100 2 

 3 100 قطبی شدن آزمون و برگزاری انفرادی در دانشگاههای منطقه آمایش و گروهی کشوری  
در منطقه آمایش و مرحله گروهی در   95خرداد  5برگزاری آزمون انفرادی در تاریخ 

 96هفته اول  شهریور 
100 4 

 5 100    .برگزار گردد 95غربالگري در هر حيطه بايد قبل از پايان سال  آزمون
 6 100 .نفر انتخاب می شوند 10درهر حیطه 

 7 100 (  شهر کرد -کاشان -اصفهان -یزد) تنظیم تفاهم نامه بین منطقه آمایش 
 8 100 طراحی بنر نهمین المپیاد علمی و نصب در دانشکده پزشکی  

 9 100  اطالع رسانی اعزام دانشجو به اصفهان جهت شرکت در آزمون غربالگری اصفهان
 10 100 اطالع رسانی بنرنهمین المپیاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  

موزش  اطالع رسانی انوع ارزشیابی، چگونگی پذیرش دانشجویان در رشته پزشکی، آ
 پزشكي مبتين بر وب، بررسي نظريه هاي يادگيري و روش هاي مختلف تدريس  

100 
11 

 12 100 ارسال شیوه نامه های المپیاد برای هر حیطه در پنج گروه  
اطالع رسانی مراجعه به وب سایت دانشگاه و سایت وزارت بهداشت جهت اطالع از   

 اخبار نهمین المپیاد
100 

13 

حیطه نهمین المپیاد  5گروه تلگرامی جهت  5اطالع رسانی زمان و مکان کارگاهها در 
 علمی  

200   
14 
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 95سال 95برگزاری کالس ها و کارگاه های نهمین المپیاد شش ماهه دوم 

 ردیف تاریخ عنوان کارگاه مدرس نام حیطه

   

طه
حی

ی 
لین

 با
الل

تد
اس

 

  

 1 11/11/95 اطفال   Rapid  reviewكالس عفوني  دكتر محمدرضا شريف
 2 12/11/95 اصول  استدالل باليني دكتر منصوره مومن

جراحي مبحث    Rapid  reviewكالس جراحي  دكتر ليال غفور
 تروما

18/11/95 3 

 4 26/11/95 كالس غدد دكتر  مجيد مظفري

 5 9/12/95 درد شكم دكتر ليال غفور

 6 18/12/95 انمي دكتر فرهاد مدني

 7 11/11/95 مروري بر بيماريهاي عفوني اطفال دكتر محمد رضا شريف

 8 95/12/7 نقادانهرفع اشكال كتاب تفكر  -تعريف برهان دكتر حميد رضا شجاعي فر

علوم  حیطه  
  پايه

 9 95/12/8 جستجوي پيشرفته در منابع الكترونيك دكتر عليرضا طاليي زواره

 10 95/12/14 مقاله نويسي و آشنايي با ساختار مقاله نويسي دكتر عليرضا طاليي زواره

 95/12/19 تهيه نقشه مفهومي دكتر عليرضا طاليي زواره

    

ش 
وز

آم
ه 

ط
حی

ی
شک

پز
 

 11 95/11/16 آشنايي با المپياد و حيطه آموزش پزشكي خانم فقيهي -دكتر ميرحسيني

 12 95/11/17 تاريخچه و ابعاد آموزش پزشكي خانم فقيهي -دكتر ميرحسيني

 13 95/11/23 تاريخچه و ابعاد آموزش پزشكي خانم فقيهي -دكتر ميرحسيني

 14 95/12/7 (تعاريف و انواع) ارائه اهداف آموزش پزشكي  خانم فقيهي -دكتر ميرحسيني

 15 95/12/8 ادامه ارائه اهداف آموزش پزشكي خانم فقيهي -دكتر ميرحسيني

حیطه  
مديريت نظام  

 سالمت

 16 95/11/26 كارگاه توجيهي حيطه مديريت  نژادخانم سارا چوپان 

 17 95/11/28 2008بررسي گزارش سال  خانم سارا چوپان نژاد



 بسته اخالق حرفه ای

 در پروفشنالیسم توسعه و ترویج :واحد تشکیل از هدف
 دانشگاه

 دکتر علی صابر  :سرپرست 2/11/95مریم دانیال از تاریخ : کارشناس

 آقایان شاه فضل، دکتر طالبیان، دکتر فخاریان، دکتر رجبی ، دکتر بیگانه: نام و نام خانوادگی اعضای بسته اخالق حرفه ای

 خانم ها، دکتر شیاسی، دکتر مسعودی، دکتر قریشی،  یاوری 

 :ها فعالیت
 جلسه  3:  تعداد جلسات برگزار شده

 :     مکاتبات انجام شده

نامه                       10:  در سامانه برنامه عملياتي نامه                                               نامه هاي بارگزاري شده 15: نامه هاي ارسالي

 برگزار شده جلسات
 ردیف تاریخ دستور جلسه تعداد مصوبات اهم مصوبات

 ارزیابی وضعیت آموزش اخالق حرفه ای و اخالق پزشکی 

 Action Research طراحی یک 

 توسعه و ترويج 6
 در پروفشناليسم

 دانشگاه

13/9/95 1 

هدف هم اندیشی در خصوص مباحث اخالق حرفه ای و نشست 
با حضور اساتید حوزه و گروه معارف و  10/11/95مشترکی در تاریخ

جزئیات مربوط به دروس اخالق  -تنی چند از اساتید صاحب نظر 
 .پزشکی از کلیه دانشکده ها و گروه های آموزشی ذیربط اخذ گردد

 انجام اقدامات بررسی 6
 خصوص در شده

 پروفشنالیسم

19/10/9
5 

2 

کارگاههایی با موضوع اخالق حرفه ای با همکاری معاونت دانشجویی و 
شروع آموزش اخالق   -با امنیاز فرهنگی جهت اعضای هیئت علمی

 حرفه ای بصورت آبشاری و از سطح هیات رئیسه و مدیران ارشد 

 اخالق مباحث ترویج 4
 ای حرفه

10/11/9
5 

3 
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 المپیاد نهمین  کنندگان نام ثبت اسامی لیست تهیه :ها فعاليت ساير

 المپیاد در شرکت جهت دانشجویان راهنمایی و دانشجویان های درخواست به پاسخگویی

 گزارش ارائه المپیادجهت نهمین تا المپیاد اولین از المپیاد  پوینت پاور تهیه و مطالب تهیه
 عملکرد

CDو رایت المپیاد نهمین دانشجویان جهت داورپناه و منجمی دکتر شده برگزار های کارگاه 
  .گرفت قرار المپیاد دانشجویان اختیار در
  

 :شاخص فعاليت
 المپیاد آوران مدال جوایز و المپیاد در شرکت بروشور تهیه  -1

 دانشجویی علمی المپیاد نهمین تا المپیاد اولین از المپیاد پاورپوینت تهیه -2





د ردخشان  عملكرد واحد استعدا
 شكوفايي و حمايت از استعدادهاي درخشان دانشگاه: هدف از تشکیل واحد

 : نام و نام خانوادگی اعضاء کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان

دكتر محمدحسين اعرابي، دكتر رضا رزاقي، دكتر غالمعلي حميدي، دكتر حميدرضا گيالسي، دكتتر محمتود   
صفاري، دكتر سيدمحسن رضوي زاده، دكتر الهه ميانه ساز، دكتر محمد ضا شريف، دكترمنصوره مومن هروي، 

 ( دانشجو)ميالد به نژاد 

 : استعداد درخشاننام و نام خانوادگی اعضاء دفتر 

دكتر الهه ميانه ساز، دكتر عباس ارج، دكتر احمد خورشيدي، دكتر عباس بهرامي، سيد حميدرضا سيدي،  
باد، فرزانه صابري، دكتر علي يوسفيان، مهندس محسن فرهادپور، مرتضي ذر آدكتر مهران صفايي، زهره 

 عبدالوند

                       :  فعالیتها

12
5 

صدور گواهي ها وتقديرنامه 
 ها

ارائه تسهيالت به  63
 دانشجويان 

 تعداد جلسات برگزار شده 4

 فعاليت در جهت بسترسازي 40 (مورد 13)ارسال پيام كوتاه  3712    

 درج اخبار استعداد درخشان 10 برگزاري كالس و كارگاه  1    

        104:  نامه                       نامه هاي ارسالي 247: هاي دريافتينامه                   :   مکاتبات
 4: نامه هاي صادره به وزارت بهداشت                                                              
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 جلسات  برگزار شده توسط دفتر استعدادهای درخشان

تعداد  اهم مصوبات
 مصوبات

 ردیف تاریخ دستور جلسه

مقرر شد جهت اجرائی شدن مصوبه شورای معاونین وزارت -
به دانشگاه ابالغ شده است  28/8/93متبوع که در تاریخ 

مبنی بر گذراندن طرح نیروی انسانی فارغ التحصیالن 
استعداد درخشان رشته های داروسازی، پزشکی و 

دندانپزشکی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه اقدام الزم صورت 
 .گیرد

مقرر شد کلیه هزینه های ارائه مقاله توسط دانشجوی  -
استعداد درخشان و مستعد در کنگره های داخل یا خارج از 

کشور، به شرط آنکه حاصل از طرح تحقیقاتی مصوب 
 .باشد،طبق مقررات توسط دانشگاه پرداخت گردد

مصوب شد نماینده دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه در -
جلسات توجیهی و آشنایی دانشجویان در ابتدای سال 
تحصیلی در خصوص معرفی دفتر استعداد درخشان و 

تسهیالت ویژه دانشجویان حضور بهم رسانیده و اطالع رسانی 
 .الزم انجام شود

3 
کمیسیون ویژه »دومین جلسه 

 « حمایت از استعدادهای درخشان
12/3/95 1 

به  10/5/95مصوب شد دانشجویان مدارك خود را تا تاریخ 
پس از راستی   EDOآموزش دانشکده تحویل دهند و مسئولین 

به دفتر استعدادهای    14/5/95آزمایی مدارك ، آن را تا تاریخ 
 .درخشان ارسال نمایند

1 

جلسه  توجیهی و هماهنگی با 
EDO  دانشکده ها برای ارسال

مدارك دانشجویان استعداد 
 95درخشان برای آزمون  ارشد 

30/4/95 

2 
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 جلسات  برگزار شده توسط دفتر استعدادهای درخشان

تعداد   اهم مصوبات
 مصوبات

 ردیف تاریخ دستور جلسه

مقرر شد در صورت تامین بودجه تا دهه اول شهریور ماه ، 
و . برگزار گردد 95مهر  10یا  6، در تاریخ 95مراسم طلوع 

ساعت شروع .در غیر این صورت پس از ماه صفر برگزار گردد
 .می باشد 13:30مراسم 

3 

ارائه برنامه های دفتر استعدادهای  
با حضور  95درخشان ویژه مراسم طلوع 

معاونت محترم آموزشی و سرپرست 
EDC 

18/5/
95 

3 

 در جداگانه صورت به دفتر، نماینده دانشجویان شد مقرر
 درخصوص و یافته حضور 95 ورودی– رشته هر های کالس
 به درخشان استعداد های نامه آئین تبیین و معرفی

 .باشند داشته سخنرانی جدیدالورود دانشجویان

6 
جلسه هماهنگی برنامه های دفتر 

استعداد درخشان ویژه دانشجویان 
 95جدیدالورود

28/6/
95 

4 

 شرکت در سایر جلسات

 1 95/4/28 انجمن های علمی دانشجویان معاونت دانشجویی فرهنگی  

 در جهت بسترسازی، ایجاد ساختار و هویت بخشی به دفترفعالیت 

 ردیف تاریخ شرح فعالیت

 1 17/1/95 تشکیل واحد امور پژوهشی هسته مرکزی دفتر استعدادهای درخشان و ابالغ مسئول آن
پمفلت مرتبط با دفتر استعداد   300کتابچه همایش طلوع ویژه دانشجویان استعداد درخشان و  20طراحی و چاپ 

 درخشان جهت ارائه در غرفه هفدهمین همایش آموزشی پزشکی و جشنواره شهید مطهری
18/1/95 2 

 رایزنی با دانشگاههای علوم پزشکی کشور و جستجو در سایت دفاتر استعداد درخشان دانشگاهها جهت تهیه لیست 
 کارگاه های آموزشی جدید و تهیه لیست مدرس و کارگاه 

95/1/2
3 

3 

دانشجویان پزشکی و اخذ مجوز الزم  MD- phDارائه پیشنهاد دفتر استعداد درخشان در خصوص تحصیل همزمان 
 از شورای آموزشی دانشگاه 

95/1/2
3 

4 



 در جهت بسترسازی، ایجاد ساختار و هویت بخشی به دفترفعالیت 

 ردیف تاریخ شرح فعالیت
رایزنی با کمیته تحقیقات  و اعالم آمادگی دفتر استعدادهای درخشان برای همکاری در هفدهمین کنگره پژوهشی 

 کشور ساالنه دانشجویان علوم پزشکی
95/1/28 5 

 و مطهری شهید جشنواره و پزشکی آموزشی همایش هفدهمین جهت درخشان استعداد دانشجوی 5 اعزام و معرفی
 (اردیبهشت 12 تا 10) بخشهایشان جهت هماهنگی و همایش سایت در آنها نام ثبت

تا  95/2/10
12/2/95 

6 

  صورت به ها کارگاه در درخشان استعداد دانشجویان شرکت جهت دانشجویی تحقیقات کمیته با وهماهنگی مکاتبه
 رایگان

95/2/11 7 

 8 95/2/13 (رایگان) تحقیقات کمیته مقاالت جستجوی کارگاه جهت درخشان استعداد دانشجوی 5 شرکت و معرفی
 9 95/2/13 (رایگان)کمیته تحقیقات spssدانشجوی استعداد درخشان جهت کارگاه   5معرفی و شرکت 

 10 95/2/14 درون دانشگاهی تسهیالت آموزشی ، رفاهی دانشجویان استعداد درخشان تهیه آیین نامه
 11 95/2/19 دانشجوی استعداد درخشان برای کارگاه کشوری داوری مقاالت  8معرفی و شرکت 

 12 95/3/11 ایجاد منوی اخبار استعداد درخشان در سایت معاونت آموزشی 
دانشجوی استعداد درخشان در کارگاه های هفدهمین همایش آموزشی  5تهیه و تحویل گواهینامه های شرکت 

 پزشکی کشور
95/3/20 13 

جهت شرکت در برنامه افطاری با  94نفر دانشجویان برترآزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 7معرفی و اعزام 
 حضور وزیر محترم بهداشت

95/3/30 14 

 15 95/3/31 دفتر استعداد درخشان و المپیاد  94ارسال گزارش به وزارتخانه درخصوص هزینه های ریالی سال
فروردین تا  و درج اخبار استعداد درخشان ( جلسات و اعضای دفتر)به روز رسانی صفحات سایت استعداد درخشان 

 خرداد
16 

 94و جمع آوری اطالعات مربوط به هزینه های ریالی سال 94تهیه و تایپ کارگاه های برگزار شده المپیاد در سال 
 دفتر استعداد درخشان و المپیاد

 17 95خرداد

مشاوره با دانشجویان مراجعه کننده به  10مورد درخواست دانشجویان استعداد درخشان  و انجام  22پذیرش و بررسی 
 دفتر

فروردین تا 
 خرداد

18 

دانشجوی استعداد درخشان و رایزنی و مکاتبه با معاونت دانشجویی فرهنگی جهت ( دیه تصادف)پیگیری مشکل مالی
 دریافت وام و رایزنی با انجمن حمایت از زندانیان کاشان جهت امداد مالی

 19 95خرداد
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 در جهت بسترسازی، ایجاد ساختار و هویت بخشی به دفترفعالیت 

 ردیف تاریخ شرح فعالیت
دانشجوی  2هماهنگی و رایزنی با دانشگاه علوم پزشکی قم جهت اعزام دو نفر برای مدرسه دین و علم و معرفی 

 استعداد درخشان
3/4/95 20 

 21 5/4/95 دفتر استعدادهای درخشان 95ماهه اول  3تهیه گزارش عملکرد 

برتر دانشجویان هر رشته ورودی کارشناسی و بررسی آن از نظر انتقالی و مهمانی جهت  %  10استخراج اسامی 
 95آزمون ارشد 

14/4/95 22 

 23 19/4/95 (کارگاه 2)تهیه گزارش کارگاههای برگزار شده ویژه دانشجویان در هفدهمین همایش آموزش پزشکی 

 24 95/4/20 (نفر 22)  sanjeshp.ir سایت95 ارشد آزمون در کننده شرکت درخشان استعداد دانشجویان اطالعات ورود
نفر دانشجوی استعداد درخشان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی  41استعالم از کمیته انضباطی در خصوص 

 95ارشد 
21/4/95 25 

 26 27/4/95 تهیه و ارسال گزارش اعتباربخشی موسسه ای دفتر استعدادهای درخشان
  استعداد دانشجویان برای شیراز دانشگاه تابستانی مدرسه های هزینه پرداخت جهت آموزشی معاون با رایزنی

 دانشجویان به رسانی اطالع و درخشان
29/4/95 27 

نفر دانشجوی استعداد درخشان عالقه مند به امور اجرایی پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری  4معرفی  
 دانشگاه ویژه فعالیت در هفدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان  

95/5/4 28 

 آئین بخش)سایت در درج و "تحقیقاتی مراکز در سرباز پژوهش دستیار جذب برنامه "نامه آیین اخذ و پیگیری

 (ها نامه

95/5/13 29 

 30 95/5/13 95 طلوع برای درخشان استعداد دفتر جداگانه اعتبار اخذ جهت مکاتبه
  توجیهی جلسات برگزاری جهت دانشگاه مختلف های رشته دانشجویان اول نفرات کارگیری به و تعامل

 95 جدیدالورود دانشجویان
95/5/18 31 



 در جهت بسترسازي، ايجاد ساختار و هويت بخشي به دفترفعاليت 

 ردیف تاریخ شرح فعالیت
 زمینه در دانشجویان به بهتر رسانی اطالع برای درخشان استعدادهای دفتر تلگرام کانال ایجاد
 95 طلوع مراسم اجرایی تیم های هماهنگی و ها نامه آیین اخبار،

95/5/28 32 

 33 17/6/95 (نفر 15 )95 ارشد آزمون در کننده شرکت دانشجویان کلیه درخشان استعداد گواهی تهیه

– تهران به دندانپزشکی پایه علوم جامع آزمون اول رتبه کمالی الهه خانم اعزام و معرفی
 پزشکی علوم فرهنگستان

95/6/25 34 

  ارشد کارشناسی آزمون جهت برتر دانشجویان مدارك ارسال جهت ها دانشکده از مکرر پیگیری
95   

 35 مرداد

 36 مرداد 95 ارشد کارشناسی آزمون جهت بهداشت وزارت پزشکی سنجش مرکز با متعدد های هماهنگی
  سامانه مسئوالن با هماهنگی و 95 طلوع جشن جهت مختلف های رشته برتر % 1 استخراج

   دهی گزارش مشکالت رفع برای "سما"
95/6/3 
 تاکنون

37 

 و آموزش کل مدیر و فرهنگی دانشجویی – فناوری و تحقیقات های معاونت با مکاتبات انجام
 حمایت کمیسیون جلسه مصوبات بندهای  شدن اجرایی خصوص در  دانشگاه تکمیلی تحصیالت

 درخشان استعداد از

تیر تا 
 شهریور

38 

 ،94 درخشان استعداد کارگاههای) دانشگاه سایت در درخشان استعدادهای صفحات رسانی روز به
  ، MD-PhD نامه آیین درج مستعد، دانشجوی تعریف ، درخشان استعداد از حمایت کمیسیون

 استعداد اخبار درج و (ارشد ویژه آزمون بی و آزمون با فرمهای ، سرباز پژوهش دستیار جذب
 درخشان

تیر تا 
 شهریور

39 

 با مشاوره 25 انجام و  درخشان استعداد مکتوب درخواستهای دمور 36 رسیبر و پذیرش
 درخشان استعدادهای دفتر به کننده مراجعه دانشجویان

تیر تا 
 شهریور

40 
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 اخبار استعدادهای درخشان مندرج شده  در سایت معاونت آموزشی 

 ردیف تاریخ شرح خبر

 1 30/1/95 آئین نامه طول مدت دوره تحصیل دانشجویان استعدادهای درخشان  

 2 27/2/95 95اطالعیه ویژه داوطلبان متقاضی سهمیه استعدادهای درخشان درآزمون کارشناسی ارشد سال

تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان » آیین نامه 2ماده  2-2-جدول تخصیص امتیاز به واجدین شرایط بندب
 «ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر

27/2/95 3 

 4 28/2/95 کارگاه جستجو در منابع پزشکی و روش تحقیق

 5 13/3/95 برگزاری دومین جلسه کمیسیون حمایت از استعدادهای درخشان  

 6 25/3/95 کسب رتبه های برتر کشوری توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
اطالعیه ثبت نام در نخستین مدرسه تابستانی سالمت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم ویژه دانشجویان 

 استعداد درخشان
26/3/95 7 

اطالعیه جهت مشمولین ساالنه جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر بنیاد ملی نخبگان استان 
 اصفهان

95/4/13 8 

اطالعیه ثبت نام در پنجمین دوره مدرسه تابستانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ویژه دانشجویان استعداد  
 درخشان

95/4/29 9 

درج آیین نامه تسهیالت آموزشی ، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان دانشگاه در صفحه اول 
 سایت دانشگاه

95/6/1 10 



 ارائه تسهیالت به دانشجویان استعداد درخشان
 ردیف تاریخ تعداد فعالیت شرح توضیحات

  -تهران –برنامه سه روزه 
سالن همایشهای رازی 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

شناسایی و اعزام دانشجویان استعداد درخشان جهت 
هفدهمین همایش آموزشی پزشکی و جشنواره شهید 

 مطهری

5 10/2/95 1 

معرفی و شرکت دانشجویان استعداد درخشان به صورت  دو کارگاه آموزشی
 پژوهشی داخل دانشگاه-رایگان در کارگاه های آموزشی

10 3/2/95 2 

همکاری با کمیته تحقیقات 
 دانشجویی  

معرفی و شرکت دانشجویان استعداد درخشان در کارگاه 
کشوری داوری مقاالت مرتبط با هفدهمین کنگره 

 پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی کشور 

8 19/2/95 3 

دانشجویان برتر آزمونهای 
علوم پایه و پیش کارورزی 

 94اسفند 

شناسایی و اعزام دانشجویان استعداد درخشان جهت 
شرکت در برنامه ضیافت افطاری با حضور وزیر محترم 

 بهداشت

7 30/3/95 4 

نفر با  10-نفر بدون آزمون 12
 آزمون

دانشجوی استعداد درخشان در   22ثبت نام و ارسال اطالعات 
پورتال سنجش پزشکی جهت استفاده از تسهیالت ادامه تحصیل  

 95ویژه آزمون ارشد 

22 95/4/20 5 

همکاری با کمیته تحقیقات  
 دانشجویی  

شرکت دانشجویان استعداد درخشان در کارگاه کشوری داوری 
مقاالت مرتبط با هفدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان 

  علوم پزشکی کشور

2 95/5/4 6 

دانشجوی برتر آزمونهای علوم 
 94پایه و پیش کارورزی اسفند 

معرفی و اعزام دانشجوی استعداد درخشان جهت شرکت در 
رتبه اول آزمون جامع   -الهه کمالی)فرهنگستان علوم پزشکی 

 (علوم پایه

7 95/6/25 7 
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 اطالع رسانی به دانشجویان استعداد درخشان از طریق ارسال پیام کوتاه

 ردیف تاریخ (نفر)تعداد موضوع پیام کوتاه

 1 95/2/5 350 اطالع رسانی  ثبت نام در کارگاه مقاالت

 spss 350 95/2/13 2اطالع رسانی ثبت نام در کارگاه 

 3 95/2/15 350 کشوری داوری مقاالت اطالع رسانی ثبت نام در کارگاه

 4 95/2/21 40 اطالع رسانی جهت دریافت کارت عضویت استعداد درخشان 

 5 95/2/29 350 اطالع رسانی کارگاه جستجو در منابع پزشکی 

 6 95/3/4 350 اطالع رسانی کارگاه جستجو در بانک های اطالعاتی

 7 95/3/8 350 اطالع رسانی سمینار مداخله معنوی با تدریس پروفسور اکبری

 8 95/3/10 350 اطالع رسانی تغییر برنامه سمینار مداخله معنوی با تدریس پروفسور اکبری

 9 95/3/26 350 جذب دانشجوی استعداد درخشان جهت مدرسه سالمت و دین -اطالع رسانی
به آموزش دانشکده جهت تکمیل  95مراجعه متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد 

 مدارك
157 95/4/26 10 

 11 95/5/3 350 اطالع رسانی شرکت در مدرسه تابستانی و ثبت نام در بنیاد ملی نخبگان

 12 95/5/30 350 اطالع رسانی جهت آدرس کانال تلگرام دفتر استعدادهای درخشان

 13 95/6/17 15 95آزمون ارشد -اخذ گواهی استعداد درخشان



 برگزاری کالس ها و کارگاه ها
 ردیف تاریخ روز عنوان کارگاه مدرس گروه هدف

دانشجویان استعداد درخشان و 
 (نفر شرکت کننده 26) مستعد 

آقایان دکتر کریمی و دکتر 
 رضایی از دانشگاه بقیه اله تهران

جستجو در منابع  
 پزشکی و روش تحقیق

 1 8/3/95 شنبه

 گواهی ها و تقدیر نامه ها
 رديف تاريخ تعداد  عنوان گواهی يا تقديرنامه 

 1 95سه ماهه اول  نفر 5 دانشجویان و فارغ التحصیالن "ط"گواهی استعداد درخشان بند 

 2 17/1/95 نفر 16 94گواهی تقدیر از کادر اجرایی دانشجویی مراسم طلوع 

 3 21/1/95 نفر 50 2و  1گواهی شرکت در کارگاه های پروپوزال نویسی 

 4 8/3/95 نفر 26 گواهی شرکت در کارگاه جستجو در منابع پزشکی و روش تحقیق

 5 20/3/95 نفر 5 گواهی شرکت در کارگاه های هفدهمین همایش آموزشی پزشکی کشور

 6 95سه ماهه دوم  نفر15 (یک درصد برتر)-دانشجویان و فارغ التحصیالن "ی"گواهی استعداد درخشان بند 

 7 95سه ماهه دوم  نفر 8 (درصد برتر 10)-دانشجویان و فارغ التحصیالن "ط"گواهی استعداد درخشان بند 

   : فعالیت های شاخص
دفتر استعداد درخشان و المپیاد 94ارسال گزارش به وزارتخانه درخصوص هزینه های ریالی سال 

 جلسه کمیسیون  در دومین درخشانتهیه و تدوین آیین نامه درون دانشگاهی تسهیالت آموزشی ، رفاهی دانشجویان استعداد
 13/2/95حمایت از استعداد درخشان مورخ 

دانشجوی استعداد درخشان در پورتال سنجش پزشکی جهت استفاده از تسهیالت ادامه تحصیل  22شناسایی ، ثبت نام و معرفی
 95ویژه آزمون ارشد 
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 1395گزارش عملکرد دفتر استعداد درخشان دانشگاه در سه ماهه سوم سال 

شكوفايي و حمايت از استعدادهاي درخشان : هدف از تشکیل واحد
 دانشگاه

ليال  : کارشناس
 سحرخوان

دكتر الهه :سرپرست
 ميانه ساز

 : نام و نام خانوادگی اعضاء کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان

دكتر محمدحسين اعرابي، دكتر همايون نادريان، دكتر غالمعلي حميدي، دكتتر حميدرضتا گيالستي، دكتتر محمتود      
صفاري، دكتر سيدمحسن رضوي زاده، دكتر الهه ميانه ساز، دكتر محمدرضا شريف، دكترمنصوره مومن هروي، متيالد  

 ( دانشجو)به نژاد 

 : استعداد درخشاننام و نام خانوادگی اعضاء دفتر 

دكتر الهه ميانه ساز، دكتر عباس ارج، دكتر احمد خورشيدي، دكتر عباس بهرامي، سيد حميدرضا سيدي،  دكتر  
 باد، فرزانه صابري، دكتر علي يوسفيان، مهندس محسن فرهادپور، مرتضي عبدالوندآذر زهره ، صفايي مهران

                       :   فعالیتها

صدور گواهي ها وتقديرنامه  86
 ها

تعداد جلسات برگزار   3 ارائه تسهيالت به دانشجويان  77
 شده

فعاليت در جهت   44 (مورد 8)ارسال پيام كوتاه  6910    
 بسترسازي

درج اخبار استعداد   12 برگزاري كالس و كارگاه   -    
 درخشان

نامه          نامه هاي صادره به وزارت    81: نامه                   نامه هاي ارسالي 174: نامه هاي دريافتي:   مکاتبات
 نامه 2:بهداشت 



 1395گزارش عملکرد دفتر استعداد درخشان دانشگاه در سه ماهه سوم سال 

 جلسات  برگزار شده توسط دفتر استعدادهای درخشان

 ردیف تاریخ دستور جلسه تعداد مصوبات اهم مصوبات

مقرر شد در خصوص اجرای این آیین نامه از دانشگاههای دیگر  
 .استعالم صورت گیرد

تشکیل کمیته   3
MD.PhD  

25/7/95 1 

تهیه پاورپوینت یکسان برای تبیین آیین نامه تسهیالت درون -
دانشگاهی ویژه دانشجویان استعداد درخشان جهت استفاده در 

 جلسات توجیهی دانشجویان جدیدالورود

تعیین روز و ساعت شرکت نمایندگان دفتر استعداد درخشان  -
 در کالس های دانشجویان جدید الورود

هماهنگی و توجیه   5
نمایندگان 

دفتراستعدادهای  
درخشان جهت برگزاری  

 مراسم طلوع

7/9/95 2 

هماهنگی داخلی تیم  4 -
اجرایی دانشجویی جهت  

 برگزاری مراسم طلوع

28/9/95 3 

 شرکت در سایر جلسات

جامعه اسالمی ) ارائه سخنرانی توسط خانم دکتر میانه ساز در همایش مشاوره و موفقیت تحصیلی 
 ( دانشجویان

13/7/95 1 

 2 12/8/95 شرکت در نشست یکروزه بنیاد ملی نخبگان در اصفهان

 3 18/8/95 معاونت دانشجویی فرهنگی -جلسه انتخاب دانشجوی نمونه

 4 6/9/95 جلسه بودجه بندی مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی دانشگاه
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 در جهت بسترسازی، ایجاد ساختار و هویت بخشی به دفترفعالیت 

 ردیف تاریخ شرح فعالیت

تهیه پاورپوینت آیین نامه تسهیالت درون دانشگاهی جهت استفاده در جلسات توجیهی دانشجویان  
 جدیدالورود

3/7/95 1 

 MD.PhD  3/7/95 2پیگیری تشکیل کمیته 

 3 13/7/95 دفتر استعدادهای درخشان 95ماهه دوم  3تهیه گزارش عملکرد 

 4 14/7/95 از سازمان سنجش 1395کشوری سال  500مکاتبه و پیگیری جهت اخذ رتبه های زیر 

 5 22/7/95 95 دستیاری آزمون در شده پذیرفته درخشان استعداد دانشجویان جدول تهیه

 6 22/7/95 95 ارشد کارشناسی آزمون در شده پذیرفته درخشان استعداد دانشجویان جدول تهیه

درصد کشوری آزمون پیش کارورزی و علوم   2,5پیگیری و تماسهای مکرر با وزارت متبوع جهت اعالم اسامی 
 95و  94پایه 

28/7/95 7 

 8 29/7/95 طلوع مراسم در تیام آوایی هم گروه از دعوت و هماهنگی جهت کاشان نابینایان مجمع به مراجعه و رایزنی

 9 3/8/95 استخراج کلیه هزینه های سالیانه دفتر استعداد درخشان و تحویل به مرکز مطالعات  

 10 11/8/95 تهیه تندیس جهت اهدا به دانشجویان در مراسم طلوع

 11 95/8/12 اصفهان در نخبگان ملی بنیاد یکروزه نشست در شرکت

 12 17/8/95 کشوری 500و رتبه زیر  95و94تهیه لیست دانشجویان برتر آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی سالهای 

مکاتبات متعدد با دانشکده ها جهت ثبت نمرات دانشجویان در سامانه سما ویژه استخراج یک درصد برتر 
   جهت مراسم طلوع 

20/8/95 13 

 14 20/8/95 94تا 92اخذ اسامی دانشجویان نمونه داخل دانشگاهی سال 



 در جهت بسترسازی، ایجاد ساختار و هویت بخشی به دفترفعالیت 

 ردیف تاریخ شرح فعالیت
مکاتبات با دانشکده ها جهت معرفی نمایندگان دفتر استعداد درخشان جهت برگزاری کالس های توجیهی  
 تبیین آیین نامه تسهیالت درون دانشگاهی ویژه دانشجویان استعداد درخشان برای دانشجویان جدیدالورود

مهر و آبان  
 ماه

15 

استخراج اطالعات ثبت نام کنندگان کالسهای آموزشی زبان و کامپیوتر از ایمیل دفتر استعدادهای درخشان و  
 آنالیز آن

27-23/8/95 16 

رزرو آمفی تئاتر، خرید اقالم ، دعوت سخنران، اساتید و دانشجویان ) انجام کلیه مکاتبات مرتبط با جشن طلوع 
 ...(و 

 17 آذرماه

و نیز ( اتوماسیون و دستی)تهیه و ارسال دعوتنامه مراسم طلوع جهت ریاست، معاونین و اساتید دانشگاه 
 (ارسال به صورت دستی) دانشجویان تقدیر شونده در مراسم طلوع 

 18 آذرماه

بنر خوش آمدگویی دکتر حق   1بنر معرفی دانشجویان برتر و استعداددرخشان و  8بنر اطالع رسانی و  2تهیه 
 جو برای مراسم طلوع

 19 آذرماه

 20 آبان وآذرماه 95 سال جدیدالورود دانشجویان برای درخشان استعداد ویژه های نامه آیین تبیین توجیهی جلسه 5 برگزاری

 21 آذرماه تشکیل کمیته اجرایی دانشجویی برگزاری مراسم طلوع

به همراه معدل کل و شماره  1394استخراج اسامی رتبه اول هر رشته ورودی براساس معدل کل در سال
 موبایل آنها

 22 آذرماه

 23 آذرماه استخراج اسامی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه به همراه معدل کل و شماره موبایل آنها 

 24 آذرماه تهیه پاورپوینت معرفی دانشجویان یک درصد برتر دانشکده ها جهت جشن طلوع

 25 11/9/95 30/9/95و معرفی به وزارتخانه در تاریخ 891و  882-881دوره پزشکی  3درصد برتر  10استخراج اسامی 

 26 21/9/95 تهیه تقدیرنامه های دانشجویان مراسم طلوع

 27 22/9/95 از طریق کانال تلگرام اطالع رسانی به دانشجویان جهت تحویل عکس برای صدور کارت عضویت
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 در جهت بسترسازی، ایجاد ساختار و هویت بخشی به دفترفعالیت 

 ردیف تاریخ شرح فعالیت

 28 22/9/95 ساخت تیزر رسمی دفتر استعدادهای درخشان

 29 22/9/95 96استعالم از کمیته انضباطی دانشجویان استعداد درخشان متقاضی شرکت در آزمون دستیاری سال

 30 24/9/95 در مراسم تهیه کلیپ از اقدامات انجام شده در راستای مراسم طلوع و پخش آن

 31 28/9/95 هماهنگی و دعوت از رئیس بنیاد نخبگان اصفهان جهت مراسم طلوع و تهیه تقدیرنامه و هدیه برای ایشان 

 32 29/9/95 (مدیر محترم بنیاد نخبگان اصفهان)برگزاری نشست اصحاب رسانه با خانم دکتر حق جو 

 33 29/9/95 برگزاری مراسم طلوع با حضور خانم دکتر حق جو

 34 29/9/95 و تقدیرنامه به دانشجویان استعداد درخشان در مراسم طلوع( کارت هدیه ) اهدای جوایز

 35 30/9/95 خبر تولیدی و پوششی از مراسم طلوع در سایت دانشگاه 3درج 

خوابگاههای  در  A3پوستر رنگی درقالب20نصب  -مکاتبه با دانشکده ها –خبر درسایت درج )طلوعاطالع رسانی مراسم 
 (دانشجویی، دانشکده ها و بیمارستانها

 36 آذرماه

تهیه خبرنامه مصاحبه با سرپرست دفتر استعدادهای درخشان و جمعی از دانشجویان برتر دانشگاه و و اهدا به  
 دانشجویان استعداد درخشان و اساتید شرکت کننده در مراسم طلوع  

 37 آذرماه

 38 آذرماه جهت کادر اجرایی دانشجویی طلوع... تهیه پیکسل دفتر استعداد درخشان و شال یکسان و 

 39 30/9/95 دفتر استعدادهای درخشان به وزارتخانه 95ماهه اول سال  6تهیه و ارسال گزارش عملکرد 

 40 آذرماه برای مراسم طلوع...( اطالع رسانی و )به دانشجویان استعداد درخشان( مرتبه8)پیامک  6910ارسال حدود

 41 30/9/95 ارسال عکسهای مراسم طلوع از طریق ایمیل به دکتر حق جو

 42 30/9/95 96معرفی دانشجویان استعداد درخشان متقاضی شرکت در آزمون دستیاری سال

  دانشجویان اسامی ،94 درخشان استعداد های کارگاه) دانشگاه سایت در درخشان استعدادهای صفحات رسانی روز به
 درخشان استعداد اخبار درج و (.... و ارشد آزمون قبولی

 43 مهر تا آذر

  به کننده مراجعه دانشجویان با مشاوره 55 انجام و  درخشان استعداد مکتوب درخواستهای مورد 9 بررسی و پذیرش
 آموزش مدیریت سامانه در مورد 9 پاسخگویی و درخشان استعدادهای دفتر

 44 مهر تا آذر



 خبار استعدادهای درخشان مندرج شده  در سایت معاونت آموزشی  ا

 ردیف تاریخ شرح خبر

 1 8/7/95 اطالعیه ثبت نام در همایش نکوداشت استاد باللی مود

 2 13/7/95 .دو دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، پژوهشگر برجسته شدند

 3 2/8/95 اطالعیه برگزاری کالس آموزشی زبان و کامپیوتر توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه  

 4 16/8/95 آبان ماه 20تا  95فراخوان آغاز ثبت نام جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سال 

 MD-PhD  22/8/95 5 اطالعیه قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان رشته پزشکی متقاضی دوره

 6 29/8/95 اطالعیه برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک 

 7 29/8/95 تمدید مهلت ثبت نام کالسهای آموزشی زبان و کامپیوتر 

 8 6/9/95 طب سنتی MD-PhD قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان رشته پزشکی متقاضی دوره

 9 20/9/95 اطالعیه  برگزاری   مراسم طلوع ویژه تقدیر ار استعدادهای درخشان دانشگاه 

دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه مشغول به تحصیل  200حدود :سرپرست دفتر استعداد درخشان
 هستند

30 /9/95  10 

30 .اصفهان بعد از تهران بیشترین آمار نخبگان کشور را دارد: رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان /9/95  11 

آیین تقدیر از دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه با  :با حضور رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان
 .عنوان طلوع برگزار شد

30/9/95 12 
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 ارائه تسهیالت به دانشجویان استعداد درخشان

 ردیف تاریخ تعداد فعالیت شرح توضیحات
شناسایی و معرفی دانشجویان استعداد درخشان رشته  تسهیل ادامه تحصیل در مقاطع باالتر

 به معاونت آموزشی وزارت متبوع 89و 88پزشکی ورودی 
6 95/9/30 1 

معرفی دانشجویان استعداد درخشان به معاونت تحقیقات  (بندك)انتخاب بعنوان پژوهشگر برجسته 
 و فناوری دانشگاه بعنوان پژوهشگر برجسته

2 - 2 

تقدیر و اهدای کارت هدیه به دانشجویان استعداد  جو حق دکتر خانم حضور با طلوع مراسم
 (ریال 120,000,000)درخشان و مستعد در مراسم طلوع

69 95/9/29 3 

 اطالع رسانی به دانشجویان استعداد درخشان از طریق ارسال پیام کوتاه

 ردیف تاریخ (نفر)تعداد موضوع پیام کوتاه
 1 95/9/22 2700 تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان -آغاز روزشمار مراسم طلوع

 2 24/9/95 2700 دعوت کلی از دانشجویان جهت مراسم طلوع
 3 24/9/95 70 دعوت از دانشجویان ویژه استعداد درخشان جهت مراسم طلوع

 4 25/9/95 430 مرحله 2 -جهت مراسم طلوع 17دعوت از دانشجویان استعداد درخشان با معدل باالی 
 5 26/9/95 70 اطالع رسانی به مدعوین جهت همکاری با کادر اجرایی طلوع

 6 28/9/95 80 دعوت همکاران حوزه آموزشی جهت مراسم طلوع
30 430 تشکر از حضور دانشجویان در مراسم طلوع /9/95  7 

 برگزاری کالس ها و کارگاه ها

 ردیف تاریخ روز عنوان کارگاه مدرس گروه هدف
- - - - - - 



 گواهی ها و تقدیر نامه ها

 ردیف تاریخ تعداد  عنوان گواهی یا تقدیرنامه 

 1 95سه ماهه سوم  نفر1 (یک درصد برتر)-دانشجویان و فارغ التحصیالن "ی"گواهی استعداد درخشان بند 

 2 95سه ماهه سوم  نفر3 (درصد برتر 10)-دانشجویان و فارغ التحصیالن "ط"گواهی استعداد درخشان بند 

 3 29/9/95   نفر 7  درصد کشوری 2,5 -"ز"گواهی استعداد درخشان بند 

 4 29/9/95 نفر40 94درصد سال  1 -"ط"گواهی استعداد درخشان بند 

 5 29/9/95 نفر 1   500برگزیدگان کنکور با رتبه کشوری زیر-"الف"گواهی استعداد درخشان بند 

 6 29/9/95 نفر 2 پژوهشگر برجسته -"ك"گواهی استعداد درخشان بند 

 7 29/9/95 نفر 8 المپیاد هشتم علمی دانشجویان-گواهی دانشجوی مستعد

 8 29/9/95 نفر 11 نفرات اول تا سوم آزمونهای جامع در دانشگاه -گواهی دانشجوی مستعد

گواهی سخنرانی در کالس های  تبیین آیین نامه تسهیالت درون دانشگاهی ویژه 
 دانشجویان استعداد درخشان جهت  دانشجویان جدیدالورود

 9 25/8/95 نفر13
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 صدور کارت عضویت

 تاریخ تعداد شرط عضویت

 29/9/95   1 "الف"بند 

 29/9/95 7 "ز"بند 

 29/9/95 40 "ی"بند 

 29/9/95 2 "ك"بند 

 29/9/95 19 "م"بند 

 : فعاليت هاي شاخص

   29/9/95برگزاري مراسم طلوع در تاريخ  -
دفتر استعدادهاي درخشان به   95ماهه اول سال  6تهيه گزارش  تهيه و ارسال گزارش عملكرد  -

 وزارتخانه



 (ماهه چهارم سه )استعداد درخشان دانشگاه دفتر 
شكوفايي و حمايت از استعدادهاي : هدف از تشکیل واحد

 درخشان دانشگاه

ليال  : کارشناس
 سحرخوان

دكتر الهه ميانه :سرپرست
 ساز

 : نام و نام خانوادگی اعضاء کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان

دكتر محمدحسين اعرابي، دكتر همايون نادريان، دكتر غالمعلي حميدي، دكتر حميدرضا گيالسي، دكتر محمود صفاري، 
دكتر سيد امير حسن متيني، دكتر الهه ميانه ساز، دكتر محمدرضا شتريف، دكترمنصتوره   /دكتر سيدمحسن رضوي زاده

 ( دانشجو)مومن هروي، ميالد به نژاد 

 : استعداد درخشاننام و نام خانوادگی اعضاء دفتر 

دكتر الهه ميانه ساز، دكتر عباس ارج، دكتر احمد خورشيدي، دكتر عباس بهرامي، سيد حميدرضا سيدي،  دكتر مهتران  
 صفايي، زهره آذر باد، فرزانه صابري، دكتر علي يوسفيان، مهندس محسن فرهادپور، مرتضي عبدالوند

                       :   فعالیتها

 تعداد جلسات برگزار شده 1 ارائه تسهيالت به دانشجويان  11 صدور گواهي ها وتقديرنامه ها 45

ارسال پيام از گروه وكانال  100    
 تلگرامي

فعاليت در جهت   29
 بسترسازي

درج اخبار استعداد   4 برگزاري كالس و كارگاه   -    
 درخشان

 نامه           40:  نامه هاي ارسالي                                  نامه            130:  نامه هاي دريافتي            :  مکاتبات
 نامه  5:   نامه هاي صادره به وزارت بهداشت                                                         
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 فعالیت در جهت بسترسازی، ایجاد ساختار و هویت بخشی به دفتر

 شرح فعالیت تاریخ ردیف
 ارسال عکس های مراسم طلوع به رئیس بنیاد نخبگان اصفهان از طریق ایمیل 1/10/95 1
 پیگیری مکرر جهت پرداخت فاکتورهای هزینه ای مراسم طلوع دی ماه 2
 شناسایی دانشجویان پزشکی جهت مشمول بودن یا نبودن آئین نامه چهل امتیازی برای آزمون دستیاری  11/10/95 3

  40استعالم از وزارتخانه در خصوص آزمون دستیاری و شفاف سازی درخصوص نحوه امتیازدهی جداول  11/10/95 4
 امتیازی

 تاکنون87 سال از کشوری500زیر های رتبه دانشجویان خصوص در پیگیری 11/10/95 5

مکاتبات با دانشکده های مختلف جهت موجه نمودن غیبتهای کادر اجرایی مراسم طلوع و تیم سازنده تیزر  13/10/95 6
 دفتر استعداد درخشان

 تهیه گزارش عملکرد سه ماه سوم دفتر استعداد درخشان و واحد المپیاد علمی دانشجویان 18/10/95 7

  تکمیل جهت دانشگاه فناوری و تحقیقات و فرهنگی دانشجویی های معاونت با تماس و مکرر پیگیری 20/10/95 8
 رضاوندی زهره خانم امتیازی40جداول

 پیگیری در خصوص برگزاری جلسه آنی کمیسیون حمایت از استعداد درخشان  22/10/95 9
  کلیه ارسال و 96 دستیاری آزمون در شرکت جهت رضاوندی زهره خانم معرفی و خانه وزارت با مکاتبه 28/10/95 11

 (امتیاز 40سهمیه کسب )نامبرده مدارك
 از درخشان استعداد مشمولیت عدم )96 دستیاری آزمون در شرکت جهت توکل بهناز خانم مدارك بررسی 30/10/95 12

 وزارتخانه و دانشگاه معاونتهای با نامبرده درخواست خصوص در مکرر پیگیری(ها نامه آئین نظر
  استعدادهای دفتر ایمیل از کامپیوتر و زبان آموزشی کالسهای کنندگان نام ثبت اطالعات مابقی استخراج 5/11/95 13

 (کامپیوتر کالس مدرس )فرهادپور مهندس آقای به آن تحویل و (مهلت تمدید)آن آنالیز و درخشان

 درخشان استعداد از حمایت کمیسیون و مشورتی کمیته جلسات صورت تنظیم و تهیه 6/11/95 15



 فعالیت در جهت بسترسازی، ایجاد ساختار و هویت بخشی به دفتر

 شرح فعالیت تاریخ ردیف

 وزارتخانه به ارسال جهت دانشگاهEDCمرکز به دانشجویی و مشورتی کمیته دبیر و اعضاء معرفی 9/11/95 16

 وزارتخانه در ها دانشگاه درخشان استعداد سرپرستان اندیشی هم جلسه در شرکت به مربوط امور هماهنگی 9/11/95 17

  تحصیل مدت دلیل به توکل بهناز خانم درخشان استعداد مشمولیت عدم خصوص در وزارتخانه با مکاتبه 10/11/95 18
 مجاز حد از بیش

 وزارتخانه در دفتر عملکرد گزارش ارائه جهت پوینت پاور تهیه و عملکرد تایپ و مطالب تهیه 12/11/95 19

 (اعتباربخشی)دفتر در درخشان استعداد دفتر وظایف شرح و افراد معرفی قابهای نصب و تهیه 16/11/95 20

 معدل) درخشان استعداد کارت تمدید جهت درخشان استعداد دفتر اعضاء های معدل مجدد بررسی 17/11/95 21
 آنان اسامی استخراج و(17باالی

 95طلوع جشن های عکس و فیلمDVDتهیه 18/11/95 22

 (خودگردان پردیس) بهمن پزشکی دانشجویان جهت ها نامه آیین تبیین و معرفی توجیهی جلسه برگزاری 95/12/3 23
 (نفر 15)آموزشی مدیریت سامانه در دانشجویان های درخواست به پاسخگویی و بررسی 4/12/95 24

 آموزشی و توجیهی کالس برگزاری جهت(91-90) پزشکی رشته دوره4 برتر درصد10 اسامی استخراج 7/12/95 25
  امتیازی 40جداول

  معرفی 95طلوع مراسم در معدل نداشتن بعلت که هایی رشته برتر درصد یک اسامی استخراج و بررسی 7/12/95 26
 (نفر 3)نشدند

 درخشان استعدادهای دفتر تلگرامی کانال طریق از دانشجویان به روزانه رسانی اطالع دی تا اسفند 27

 المپیاد جدید کارشناس به تحویل و المپیاد کنندگان نام ثبت اسامی لیست تهیه 23/10/95 28

 استعداد دانشجویان جهت(هشتم المپیاد) داورپناه و منجمی دکتر شده برگزار های کارگاه هایDVD رایت 5/11/95 29
   بالینی
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 (چهارمماهه سه )استعداد درخشان دفتر 

 جلسات  برگزار شده توسط دفتر استعدادهای درخشان

تعداد  اهم مصوبات
 مصوبات

 ردیف تاریخ دستور جلسه

اعم از استعداد )مقرر گردید در دوران کارورزی دانشجویان پزشکی
درصورت موافقت معاونت آموزشی دانشکده  ( درخشان و سایرین

 .ماه از مرخصی استفاده نمایند 3حداکثر به مدت
خانم زهره رضاوندی جهت شرکت ( امتیاز 40)جداول امتیازات 

در چهل و چهارمین آزمون دستیاری بررسی و مورد تایید قرار 
 .گرفت و مقرر گردید به وزارت بهداشت ارسال گردد

سومین جلسه  4
کمیسیون 
حمایت از 

استعدادهای 
درخشان  

 دانشگاه

28/10/95 1 

 شرکت در سایر جلسات

 1 13/11/95 جلسه هم اندیشی سرپرستان استعداد درخشان دانشگاه ها در وزارت خانه



 اداره كل آموزش 
 و 

 تحصیالت تكمیلي
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 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی

پاسخگویی به کاربران و نیز تنظیم و آماده سازی سیستم سما جهت ثبت نمرات و 
 حذف اضطراری و نیزانتخاب واحد و حذف و اضافه

 بازه زمانی فعالیت

20 
شهریور 

 مهر 8تا 

دانشجویان ( الکترونیکی و غیر الکترونیکی)پیگیری و آماده سازی سیستم ثبت نام 
 مقاطع مختلف

 اقدامات انجام شده

18 
شهریور 

 31تا 
 شهریور

برای تمام مقاطع 
کارشناسی )

ارشد، دستیاری 
و کنکور 
 (سراسری

از )اصالح و ثبت انتخاب واحد دروس معارف، دروس هم نیاز و دروس دارای مجوز ثبتی 
 .که دانشجویان از طریق وب قابلیت ثبت را ندارند( سوی مسئولین آموزش دانشکده

 بازه زمانی فعالیت

 2 (حسب مورد)تعداد  ثبت و تغییر دروس در پی ایجاد رشته و مقطع جدید و یا تغییر در سرفصل دروس
تغییر سرفصل 
 دروس پزشکی

 77 تعداد ثبت نام و تخصیص شماره دانشجویی به دانشجویان انتقالی و مهمان
اینترن های 

 پزشکی
، ثبت نمرات معادل (پس از وصول از دانشگاه مقصد)ثبت نمرات دانشجویان مهمان 

 سازی و تطبیقی دانشجویان، ثبت کارنامه و یا تصحیح معدل فارغ التحصیالن قدیمی
 77 تعداد

نمرات میهمانی 
 94ترم مهر 

 ثبت نمرات گزارش نشده مربوط به نیمسال های قبل
تعداد لیست های 

 ارسالی
49 

نمرات ترم های 
 گذشته

 تایید و رفع نواقص فرم ها در پورتال دانش آموختگان
گزارش پیغام های 

 وزارت
20 

پیگیری مصوبات شورای آموزشی، اعمال در سیستم سما و مکاتبات مربوطه با دانشکده 
 ها

تعداد مصوبات 
 اقدامی

34 
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 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی

 3 تعداد دفعات در سال تصحیح و رصد کلی بانک اطالعات سما و ارسال پشتیبان به وزارت متبوع
مورد  1000حدود 

تکمیل پرونده های 
 درخواستی وزارت

 97 تعداد دانشجوی مشروط تهیه و تنظیم آمار و نامه های دانشجویان مشروط
پیگیری ارتقا و رفع نواقص کلیه سامانه های آموزشی اعم از سما، سما وب، 

 سبا، ارزشیابی اساتید، پورتال دانش آموختگان
 بار ارتقاء نسخ مختلف 3 77 تعداد تماس با شرکت سما

کارشناسی آموزشی پرونده دانشجویان جهت ارجاع به کمیسیون های موارد 
 خاص و منطقه ای و برگزاری کمیسون موارد خاص

تعداد ارجاعات به کمیسیون 
 ها

12+6 
 
6 

مورد کمیسیون  12
مورد  6موارد خاص، 

 ایکمیته منطقه 
شرکت در کمیته منطقه 

ای و پیگیری پرونده 
 دانشجویان

تخصیص اساتید راهنما به دانشجویان جدیدالورود ،انتقالی و ستاد شاهد و 
 ایثارگر در سیستم جامع سما

 150 تعداد اساتید راهنما

اعم از اعمال مرخصی تحصیلی، تمدید یا لغو دوره )کارشناسی آموزشی 
آموزشی، تایید مستندات آموزشی همکاران جهت ارتقاء، تغییرات نمره، تعریف 
فرایند آموزشی جدید برای گروهها و دوایر خدمات آموزشی، تقویم آموزشی، 

 ...(ابالغ قوانین و مقررات و 

تعداد نامه های کارشناس 
 مربوطه( کارشناسان)

88 

 23 تعداد دانشجوی انصرافی (خانم مهندس نعمتی)مکاتبات مربوط به دانشجویان انصرافی 

 19 تعداد مکاتبه (خانم مهندس نعمتی)پیگیری ازمون ها و امتحانات 

نامه های صادره ویژه شاغل به تحصیالن اعم از گواهی معدل، تایید رتبه، 
 ...معرفی به مراکز، معرفی استعداد درخشان و 

تعداد نامه های صادره 
( کارشناسان)کارشناس 

 مربوطه

107 



 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی

 پاسخگویی به آمارهای درخواستی وزارت
تعداد نامه های صادره  

 مربوطه( کارشناسان)کارشناس 
6 

آمار به معاونت، مرکز آمار دانشگاه،  
 معاونت توسعه و وزارت بهداشت

مهندس  )معاونت  ITامور مربوط به 
 (فرهادپور

 عنوان فعالیت
پیگیری خرید سامانه  فنی، امور روتین و پشتیبانی 

 حق التدریس، پیگیری خرید لوگ بوک الکترونیک

 فعالیت های بدیل
 عنوان فعالیت

همکاری با خانم دهقانی جهت تدوین فرم متمرکز  
 (فرهادپور)حق التدریس 

 اداره فارغ التحصیالن

 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی
 191 تعداد صدور دانشنامه تحصیلی

 191 تعداد صدور مجوز تحصیلی دانش آموختگان

 170 تعداد صدور گواهی موقت تحصیلی

 300 تعداد ثبت فراغت از تحصیل دانشجویان

 134 تعداد صدور تاییدیه تحصیلی

 77 تعداد لغو معافیت تحصیلی دانشجویان پسر دانش آموخته شده

پاسخگویی به نامه های خارجی دانش آموختگان نامه های  
 صادره اعم از قبولی مقاطع باالتر، تسویه حساب

 ...مقاطع باالتر و پاسخگویی به نامه های وزارت متبوع و 

تعداد نامه های صادره  
 مربوطه( کارشناسان)کارشناس 

20+51

+120 
12+43

+50 

نامه خارجی،   20
مقاطع باالتر ،   51

 صادرهنامه  120
 - نامه خارجی 12

نامه قبولی   50
 مقاطع باالتر

 عنوان فعالیت فعالیت های بدیل

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
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 نقل و انتقاالت

 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی

مکاتبه با دانشگاه مقصد جهت اعالم موافقت و نیز )میهمان به سایر دانشگاهها 
ارسال واحدهای پیشنهادی، مکاتبه با دانشکده جهت تطبیق و یا معادلسازی 

 (دانشجوریزنمرات مهمانی 
 78 تعداد

مکاتبه با دانشکده جهت اعالم موافقت و نیز ارسال )مهمان از سایر دانشگاهها 
واحدهای پیشنهادی، مکاتبه با دانشگاه مبدا جهت ارسال ریزنمرات دانشجوی 

 (مهمان 
 105 تعداد

مکاتبه با دانشگاه مقصد جهت اعالم موافقت و نیزارسال )انتقال به سایر دانشگاهها 
 (ریزنمرات گذرانیده دانشجو 

 38 تعداد

مکاتبه با دانشکده جهت اعالم موافقت، مکاتبه با )انتقال از سایر دانشگاهها 
دانشگاه مبدا جهت ارسال ریزنمرات دانشجو، مکاتبه با دانشکده جهت تطبیق 

 (ریزنمرات دانشجو 
 53 تعداد

مکاتبه با دانشکده جهت اعالم موافقت و نیز )میهمان از دانشگاه آزاد اسالمی 
ارسال واحدهای پیشنهادی، مکاتبه با دانشگاه مبدا جهت ارسال ریزنمرات 

 (دانشجوی مهمان 
 51 تعداد

 تعداد ارسال درخواست اتباع بورسیه متقاضی تحصیل در دانشگاه

 عنوان فعالیت فعالیت های بدیل



 مرکز تحصیالت تکمیلی بالینی

 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی

برگزاری جلسات شورای تخصصی 
 تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 تعداد مصوبات*تعداد جلسات
9*1 

5*1 
 95/1/28جلسه مورخ 

پیگیری وضعیت آموزشی دانشجویان  
 تحصیالت تکمیلی با شرایط خاص

 17 تعداد دانشجو

 6 تعداد مکاتبه پیگیری تاسیس رشته جدید
 اطفالفلوشیپ  -پدافند غیرعامل 

کارشناسی ارشد مامایی، اطاق عمل 
 ، روانپرستاری و فلوشیپ اطفال

 169 تعداد مکاتبه اقدام براساس نامه های داخلی

 فعالیت های بدیل
 عنوان فعالیت

نظارت و هماهنگي و اعالم نتايج آزمون  
 مصاحبه دكتراي تخصصي

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
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 ...(بورس، اتباع خارجی، نظام وظیفه و )خدمات آموزشی 

 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی
ارسال به دفتر )پیگیری احکام حقوقی دانشجویان بورس 

 (ریاست، پیگیری ارسال به وزارت
 12 تعداد

 10 تعداد پیگیری حقوق و احکام عقب افناده دانشجویان بورس

 اطالع رسانی تغییرات جدید در فرایند بورس
تعداد نفرات اطالع رسانی 

 شده
37 

 38 تعداد ارسال پرونده متقاضیان بورس به دانشکده جهت اعالم صالحیت علمی

 2 تعداد بررسی درخواست تمدید بورسیه ها

 برگزاری جلسات شورای آموزشی
تعداد  *تعداد جلسات
 مصوبات

5*35 
7*59 

مورد ارسال جهت   19
 بررسی و اظهارنظر

 13 تعداد درخواست ثبت درخواست تحصیل اتباع

 35 تعداد صدور اشتغال به تحصیل اتباع

 4 تعداد پیگیری وضعیت آموزشی اتباع
 6 تعداد صدور معافیت تحصیلی

 17 تعداد اعالم انتقال به نظام وظیفه

 98 تعداد (معارف، تربیت بدنی و عمومی)صدور احکام حق التدریس 

 عنوان فعالیت سایر فعالیت ها

پیگیری امور مربوط به کمیته ها و کمیسیون 
هستند، هایی که دکتر صفاری عضو آن 

 فعالیت های مربوط به امور بانوان معاونت

 عنوان فعالیت فعالیت های بدیل
اصالح و ساماندهی احکام حق التدریس 

 گروههای زیرمجموعه معاونت بصورت متمرکز



 دبیرخانه

 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی

ثبت و شماره نامه 
وارده، ارجاع نامه های  

 داخلی

تعداد ارجاع جهت  
 دستور

303*3=909 

909+181=1090 

 
(997*3)+240=3

231 

ارجاع   3با توجه به اینکه کلیه مکاتبات داخلی حداقل 
یکی جهت دستور و یکی به بایگانی و یکی به دانشکده  

.  ضرب می شوند 3مربوطه دارند تعداد ارجاعات داخلی در 
در ازای رونوشت ها و نامه های چند عنوانی % 20و تعداد 

 .به ارجاعات اضافه می شود

 ارسال نامه های صادره
+  صادره)تعداد 

 (رزرو صادره

(60*4)+85=325 

325+35=360 

 

(405*4)+160=17

80 

ارجاع   4با توجه به اینکه کلیه مکاتبات داخلی حداقل 
یکی جهت دستور و یکی به بایگانی و یکی به دانشکده  
ویکی جارجاع به دبیرخانه وزارتی مربوطه دارند تعداد  

که البته با یک . ضرب می شوند 4ارجاعات داخلی در 
ضریب تقریبی نیمی از این نامه ها پستی و نیم دیگری  

در ازای  % 10تعداد . ارسالی از اتوماسیون وزارت است
 .ارجاع ناشی از رونوشت ها به تعداد اضافه می شود

اقدامات مربوط به  
 صدور گواهی ها

 80 تعداد گواهی ها

 عنوان فعالیت فعالیت های بدیل

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
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 بايگانی

 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی

 191 تعداد اسکن پرونده دانشجویانی که دانشنامه دریافت می کنند

 تعداد نامه های بایگانی شده
تعداد نامه های وارده به کارتابل 

 بایگان
2271 

 720 تعداد صدور کارت دانشجویی برای دانشجویان

 روابط عمومی، اطالعیه ها و مناسبت ها سایر فعالیت ها

 فعالیت های بدیل
 عنوان فعالیت

نفر دانشجویان  700تشکیل پرونده 
 جدیدالورود

 فعالیت های شاخص

 عنوان فعالیت ردیف

1 
برگزاری و نظارت بر اجرای آزمون مصاحبه دکتری تخصصی در رشته های مطالعات اعتیاد و مدیریت 

 اطالعات سالمت

2 
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دستیاری تخصصی و دکتری تخصصی 

 (براساس شرح وظایف پیوست)



 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی
پاسخگویی به کاربران و نیز تنظیم و آماده سازی  

سیستم سما جهت ثبت نمرات و حذف اضطراری و 
 نیزانتخاب واحد و حذف و اضافه  

 بازه زمانی فعالیت  
  20تا  9بازه 

  2بهمن ماه و 
   اسفندماه 5تا 

الکترونیکی و  )پیگیری و آماده سازی سیستم ثبت نام 
 * اقدامات انجام شده دانشجویان مقاطع مختلف( غیر الکترونیکی

  
اصالح و ثبت انتخاب واحد دروس معارف، دروس هم  

از سوی مسئولین  )نیاز و دروس دارای مجوز ثبتی 
که دانشجویان از طریق وب قابلیت ( آموزش دانشکده

 .ثبت را ندارند

 بازه زمانی فعالیت  
  20تا  9بازه 

  2بهمن ماه و 
 اسفندماه 5تا 

  
ثبت و تغییر دروس در پی ایجاد رشته و مقطع جدید  

 فیزیک پزشکی -رشته کارشناسی پرستاری  2 (حسب مورد)تعداد  و یا تغییر در سرفصل دروس

ثبت نام و تخصیص شماره دانشجویی به دانشجویان 
 58 تعداد انتقالی و مهمان

  
پس از وصول از )ثبت نمرات دانشجویان مهمان 

، ثبت نمرات معادل سازی و تطبیقی  (دانشگاه مقصد
دانشجویان، ثبت کارنامه و یا تصحیح معدل فارغ  

 التحصیالن قدیمی

 26+75 تعداد
مورد اصالح   26+مورد نقل و انتقاالت 75

 کارنامه دانشجویان سیستم قدیم

 ثبت نمرات گزارش نشده مربوط به نیمسال های قبل
تعداد لیست های  

 ارسالی
4 

  

 تایید و رفع نواقص فرم ها در پورتال دانش آموختگان
گزارش پیغام های  

 وزارت
20 

  

 مرکز کامپیوتر

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
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 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی
پیگیری مصوبات شورای آموزشی، اعمال در سیستم 

 سما و مکاتبات مربوطه با دانشکده ها
تعداد مصوبات  

 اقدامی
16 

  
تصحیح و رصد کلی بانک اطالعات سما و ارسال  

 پشتیبان به وزارت متبوع
تعداد دفعات در  

 سال
3 

و نیمسال اول  94/95اصالحیه نیمسال دوم 
 مرحله 3طی  95/96

 تهیه و تنظیم آمار و نامه های دانشجویان مشروط
تعداد دانشجوی  

 مشروط
* 

  
پیگیری ارتقا و رفع نواقص کلیه سامانه های آموزشی 

اعم از سما، سما وب، سبا، ارزشیابی اساتید، پورتال 
 دانش آموختگان  

تعداد تماس با  
 شرکت سما

18 
 پیگیری رفع نواقص و ارتقاء سامانه های سما

کارشناسی آموزشی پرونده دانشجویان جهت ارجاع به  
کمیسیون های موارد خاص و منطقه ای و برگزاری  

 کمیسون موارد خاص

تعداد ارجاعات به  
 کمیسیون ها

12 
  

تخصیص اساتید راهنما به دانشجویان جدیدالورود  
 19 تعداد اساتید راهنما ،انتقالی و ستاد شاهد و ایثارگر در سیستم جامع سما

  

اعم از اعمال مرخصی تحصیلی،  )کارشناسی آموزشی 
تمدید یا لغو دوره آموزشی، تایید مستندات آموزشی  

همکاران جهت ارتقاء، تغییرات نمره، تعریف فرایند 
آموزشی جدید برای گروهها و دوایر خدمات آموزشی،  

 ...(تقویم آموزشی، ابالغ قوانین و مقررات و 

تعداد نامه های  
کارشناس 

(  کارشناسان)
 مربوطه

77   

خانم مهندس  )مکاتبات مربوط به دانشجویان انصرافی 
 (نعمتی

تعداد دانشجوی  
 انصرافی

31 
  



 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی

خانم مهندس  )پیگیری ازمون ها و امتحانات 
 (نعمتی

آزمون های صالحیت بالینی، علوم پایه و پره  4 تعداد مکاتبه
 انترنی و طراحی سواالت این آزمون ها

نامه های صادره ویژه شاغل به تحصیالن اعم از 
گواهی معدل، تایید رتبه، معرفی به مراکز،  

 ...معرفی استعداد درخشان و 

تعداد نامه های صادره  
(  کارشناسان)کارشناس 

 مربوطه
79 

  

 پاسخگویی به آمارهای درخواستی وزارت
تعداد نامه های صادره  

(  کارشناسان)کارشناس 
 مربوطه

2 

  

ITامور مربوط به  مهندس  )معاونت  
 (فرهادپور

 عنوان فعالیت

رفع نواقص روتین ، پیگیری خرید سخت افزار الکترونیکی 
مورد نیاز مسئولین بسته های طرح تحول آموزش، خرید  
سامانه حق التدریس، راه اندازی سامانه امور مالی پردیس،  

 پیگیری سامانه لوگ بوك الکترونیک

 فعالیت های بدیل

 عنوان فعالیت
راه اندازي سامانه مالي در پرديس خودگردان، پيگيري 

راه اندازي سامانه لوگ بوک الكترونيك، نظارت و 
 پيگيري برگزاري ازمون پره انترني بصورت الكترونيك
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 اداره فارغ التحصیالن

 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی

   180 تعداد صدور دانشنامه تحصیلی

   180 تعداد صدور مجوز تحصیلی دانش آموختگان

   148 تعداد صدور گواهی موقت تحصیلی

   109 تعداد ثبت فراغت از تحصیل دانشجویان

   198 تعداد صدور تاییدیه تحصیلی

لغو معافیت تحصیلی دانشجویان پسر دانش 
 آموخته شده

 20 تعداد
  

پاسخگویی به نامه های خارجی دانش 
آموختگان نامه های صادره اعم از قبولی 

 مقاطع باالتر، تسویه حساب
مقاطع باالتر و پاسخگویی به نامه های وزارت 

 ...متبوع و 

تعداد نامه های صادره 
( کارشناسان)کارشناس 

 مربوطه
25+200+50=275    

   عنوان فعالیت فعالیت های بدیل



 نقل و انتقاالت

 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی
مکاتبه با دانشگاه مقصد جهت اعالم  )میهمان به سایر دانشگاهها 

موافقت و نیز ارسال واحدهای پیشنهادی، مکاتبه با دانشکده جهت  
 (تطبیق و یا معادلسازی ریزنمرات مهمانی دانشجو 

 74 تعداد

  

مکاتبه با دانشکده جهت اعالم موافقت و )مهمان از سایر دانشگاهها 
نیز ارسال واحدهای پیشنهادی، مکاتبه با دانشگاه مبدا جهت ارسال  

 (ریزنمرات دانشجوی مهمان 

 56 تعداد

  

مکاتبه با دانشگاه مقصد جهت اعالم  )انتقال به سایر دانشگاهها 
 (موافقت و نیزارسال ریزنمرات گذرانیده دانشجو 

 45 تعداد
  

مکاتبه با دانشکده جهت اعالم موافقت، )انتقال از سایر دانشگاهها 
مکاتبه با دانشگاه مبدا جهت ارسال ریزنمرات دانشجو، مکاتبه با  

 (دانشکده جهت تطبیق ریزنمرات دانشجو 

 47 تعداد

  

مکاتبه با دانشکده جهت اعالم  )میهمان از دانشگاه آزاد اسالمی 
موافقت و نیز ارسال واحدهای پیشنهادی، مکاتبه با دانشگاه مبدا 

 (جهت ارسال ریزنمرات دانشجوی مهمان 

 13 تعداد

  

     تعداد ارسال درخواست اتباع بورسیه متقاضی تحصیل در دانشگاه

   عنوان فعالیت فعالیت های بدیل

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
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 مرکز تحصیالت تکمیلی بالینی

 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی

برگزاری جلسات شورای تخصصی تحصیالت تکمیلی 
 دانشگاه

تعداد *تعداد جلسات
 مصوبات

3*8  
  

پیگیری وضعیت آموزشی دانشجویان تحصیالت 
 تکمیلی با شرایط خاص

   تعداد دانشجو
  

پیگیری دستیاری قلب و    تعداد مکاتبه پیگیری تاسیس رشته جدید
 فلوشیپ اطفال

 70 تعداد مکاتبه اقدام براساس نامه های داخلی
  

پاسخگویی به نامه های خارجی دانش آموختگان نامه  
 های صادره اعم از قبولی مقاطع باالتر، تسویه حساب

مقاطع باالتر و پاسخگویی به نامه های وزارت متبوع و 
... 

تعداد نامه های صادره 
( کارشناسان)کارشناس 

 مربوطه
99   

   عنوان فعالیت فعالیت های بدیل



 ...(بورس، اتباع خارجی، نظام وظیفه و )خدمات آموزشی 

 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی
پیگیری احکام حقوقی دانشجویان بورس 

ارسال به دفتر ریاست، پیگیری ارسال به  )
 (وزارت

   3 تعداد

پیگیری حقوق و احکام عقب افناده دانشجویان 
 بورس

   9 تعداد

 اطالع رسانی تغییرات جدید در فرایند بورس
تعداد نفرات اطالع رسانی 

 شده
3   

ارسال پرونده متقاضیان بورس به دانشکده  
 جهت اعالم صالحیت علمی

 تعداد
پرونده به هیئت  3نفر و تعداد  35

   اجرایی جذب حجهت گزینش عمومی

     تعداد بررسی درخواست تمدید بورسیه ها

 برگزاری جلسات شورای آموزشی
تعداد  *تعداد جلسات
 مصوبات

49*8   

   10 تعداد درخواست ثبت درخواست تحصیل اتباع
   25 تعداد صدور اشتغال به تحصیل اتباع
   1 تعداد پیگیری وضعیت آموزشی اتباع

   70 تعداد صدور معافیت تحصیلی

 24 تعداد اعالم انتقال به نظام وظیفه
همراه با سفرهای  

 خارج از کشور

 عنوان فعالیت سایر فعالیت ها
انجام امور مربوط به حق التدریس و محاسبات مالی مربوط  

 به حق التدریس گروههای متمرکز  
   عنوان فعالیت فعالیت های بدیل

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
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 بايگانی

 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی
اسکن پرونده دانشجویانی که دانشنامه دریافت می 

 کنند
 180 تعداد

  

 تعداد نامه های بایگانی شده
تعداد نامه های وارده به 

 کارتابل بایگان
229
0   

   150 تعداد صدور کارت دانشجویی برای دانشجویان
   عنوان فعالیت فعالیت های بدیل

 فعالیت های شاخص

 عنوان فعالیت ردیف

 براساس مبانی منطقه آمایشی 1404سند توسعه علمی دانشگاه در سال  1

 راه اندازی سامانه مالی در پردیس خودگردان و ساماندهی امور مالی پردیس 2

 پیگیری راه اندازی لوگ بوك الکترونیک گروه های دستیاری 3



 دبیرخانه

 توضیحات آمار شاخص سنجش عنوان فعالیت شغلی

ثبت و شماره نامه وارده، 
 ارجاع نامه های داخلی

تعداد ارجاع جهت 
 دستور

(1505*3+)300
=4815  

 3با توجه به اینکه کلیه مکاتبات داخلی حداقل 
ارجاع یکی جهت دستور و یکی به بایگانی و یکی به 

 3دانشکده مربوطه دارند تعداد ارجاعات داخلی در 
در ازای رونوشت ها و % 20و تعداد . ضرب می شوند

 .نامه های چند عنوانی به ارجاعات اضافه می شود

 ارسال نامه های صادره
رزرو + صادره)تعداد 

 (صادره
(1109*4+)110

=4546  

 4با توجه به اینکه کلیه مکاتبات داخلی حداقل 
ارجاع یکی جهت دستور و یکی به بایگانی و یکی به 
دانشکده ویکی جارجاع به دبیرخانه وزارتی مربوطه 

.  ضرب می شوند 4دارند تعداد ارجاعات داخلی در 
که البته با یک ضریب تقریبی نیمی از این نامه ها 
پستی و نیم دیگری ارسالی از اتوماسیون وزارت 

در ازای ارجاع ناشی از رونوشت ها % 10تعداد . است
 .به تعداد اضافه می شود

اقدامات مربوط به صدور 
 گواهی ها

   148 تعداد گواهی ها

   عنوان فعالیت فعالیت های بدیل

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
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 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره  کد برنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد  امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد 
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای 
 برنامه

 17/1/95 173176 39302013 دارو درمانی غدد درون ریز 1
دکترعلیرضا 

 عابد
3 3 3 3 

صبح 
25/1/95 

دارو درمانی سرطان و  2
 بیماریهای خونی

39302016 173177 17/1/95 
دکترعلیرضا 

 عابد
3 54 54 2 

عصر 
25/1/95 

دارو درمانی بیماریهای قلب  3
 و عروق

39302006 173173 18/1/95 
دکترعلیرضا 

 عابد
3 57 57 3 

صبح 
1/2/95 

دارو درمانی درد و  4
 اختالالت روماتوئیدی

39302011 173175 18/1/95 
دکترعلیرضا 

 عابد
3 - - 1 

عصر 
1/2/95 

کنفرانس علمی ادواری  5
 بیماریهای زنان و زایمان

182249504 173186 
18/12/9

4 
دکتر زهرا 
 واحدی پور

25/1 13 13 1 7/2/95 

کنفرانس علمی ادواری  6
 مبانی طب سنتی

182249432 170578 30/9/94 
دکتر مهدی 

 برهانی
25/1 4 4 1 7/2/95 
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 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

7 
کنفرانس علمی یک روزه 

 ایمپلنت
182249503 173444 9/1/95 

دکتر مسعود 
 گلشاه

3,5 30 30 3 10/2/95 

8 
کنفرانس علمی یک روزه 

 شکم حاد
182249429 168551 

18/8/9
4 

دکتر حسین 
 طاهری نساج

25/1 14 14 1 9/2/95 

9 
کنفرانس علمی ادواری 

 مبانی طب سنتی
182249432 170579 

30/9/9
4 

دکتر مهدی 
 برهانی

25/1 7 7 1 14/2/95 

10 
کنفرانس علمی ادواری  
 جامعه و سالمت روان

182249509 175248 14/2/95 
دکتر افشین 

 احمدوند
5/1 2 2 1 19/2/95 

11 
کارگاه کنترل عفونت 

 بیمارستانی
292249502 174336 21/1/95 

دکتر منصوره 
 مومن هروی

5 30 30 5 19/2/95 

12 
کنفرانس علمی ادواری  

 مبانی طب سنتی
182249432 170580 30/9/94 

دکتر مهدی  
 برهانی

25/1 3 3 1 21/2/95 

13 
کنفرانس علمی یک 

 روزه بیماری های چشم
182249434 169314 30/9/94 

دکتر 
 آقادوست

25/1-
1 

14 14 1 23/2/95 
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 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

14 
کنفرانس علمی ادواری  
 جامعه و سالمت روان

182249509 176715 14/2/95 
دکتر افشین 

 احمدوند
5/1 - 26/2/95 

15 
کنفرانس علمی ادواری  
 جامعه و سالمت روان

182249509 176716 14/2/95 
دکتر افشین 

 احمدوند
5/1       27/2/95 

16 
کنفرانس علمی ادواری  

 مبانی طب سنتی
182249432 170581 30/9/94 

دکتر مهدی  
 برهانی

25/1 3 3 1 28/2/95 

17 
کنفرانس علمی ادواری  
 بیماریهای زنان و زایمان

182249504 173789 
18/12/9

4 

دکتر زهرا  
واحدی پور  

 فرد

25/1 16 16 1 28/2/95 

18 
کنفرانس علمی یک 

 روزه برخورد با پنومونی
182249426 168246 7/10/94 

دکتر رضا 
 رزاقی

5/1-
1-
75%/ 

10 10 1 30/2/95 

19 
مدون دارو درمانی درد و 

 اختالالت روماتوئیدی
39302011 175617 30/1/95 

دکتر علیرضا 
 عابد

5 54 54 3 2/3/95 

ش 
آموز

داوم
م

-
ت

خس
ش ماه ن

ش
 

120 

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا

 



 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

 1/2/95 175540 39302013 دارو درمانی غدد درون ریز 20
دکتر علیرضا 

 عابد
5 55 55 3 3/3/95 

21 
کنفرانس علمی ادواری 

 مبانی طب سنتی

18224943
2 

170582 
30/9/9

4 
دکتر مهدی 

 برهانی
1/25 3 3 1 4/3/95 

22 

کنفرانس علمی یک روزه 
عفونت های دستگاه 

 تنفس

18224942
0 

167092 
25/8/9

4 
دکتر محمد 

 علی صبا

3,75-
2,75-

2-
1,25 

55 55 8 5/3/95 

23 
کنفرانس علمی یک روزه 

 هپاتیت

18224950
8 

173299 8/2/95 
دکتر منصوره 
 مومن هروی

75/3-
75/2-
2 

61 61 6 8/3/95 

24 
کنفرانس علمی ادواری 
 جامعه و سالمت روان

18224950
9 

176717 
14/2/9

5 
دکتر افشین 

 احمدوند
5/1 4 4 1 9/3/95 

25 
کنفرانس علمی ادواری 

 مبانی طب سنتی

18224943
2 

170583 
30/9/9

4 
دکتر مهدی 

 برهانی
25/1 7 7 1 11/3/95 
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 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

26 

کنفرانس علمی یک روزه 
تازه های بیماری های 

 اتوایمیون

18224950
7 

173821 26/2/95 
دکتر احمد 

 پیروزمند

3,5-  
2,5 

35 35 6 12/3/95 

27 
کنفرانس علمی ادواری 

 مبانی طب سنتی

18224943
2 

170584 30/9/94 
دکتر مهدی 

 برهانی
25/1 6 6 1 18/3/95 

28 
کنفرانس علمی ادواری 
 بیماریهای زنان و زایمان

18224950
4 

173790 
18/12/9

4 

دکتر زهرا 
واحدی پور 

 فرد

25/1 13 13 1 18/3/95 

29 
کنفرانس علمی ادواری 

 مبانی طب سنتی

18224943
2 

170585 30/9/94 
دکتر مهدی 

 برهانی
25/1 12 12 1 25/3/95 

30 
کنفرانس علمی ادواری 

 مبانی طب سنتی
18224943

2 

170586 

  
30/9/94 

دکتر مهدی 
 برهانی

25/1 12 12 1 1/4/95 

31 
کنفرانس علمی ادواری 
 بیماریهای زنان و زایمان

18224950
4 

17379
2 

18/12/9
4 

دکتر زهرا 
 واحدی پور

25/1 19 19 1 8/4/95 
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 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

32 
کنفرانس علمی ادواری 

 جامعه و سالمت روان

18224950
9 

17671
8 

14/2/95 
دکتر افشین 

 احمدوند
 27/4/95 تشکیل نشد 5/1

33 
کنفرانس علمی ادواری 
 بیماریهای زنان و زایمان

18224950
4 

17379
2 

18/12/9
4 

دکتر زهرا 
 واحدی پور

25/1 12 12 1 29/4/95 

34 
سمینار تشخیص و 
 درمان فشارخون باال

18224950
1 

17353
0 

16/1/95 
دکتر فریبا 

 رایگان
75/6-
75/4 

    12 

29/4/95 
لغایت 

30/4/95 

35 
کنفرانس علمی یک 

 روزه استرس
18224942

4 

16807
0 

4/9/94 
دکتر عبداله 

 امیدی
5/1 

 تشکیل نشد
  

31/4/95 

36 

کنفرانس علمی یک 
روزه تشخیص و درمان 
 آریتمی های شایع قلبی

18224950
6 

17361
1 

5/2/95 
دکتر فریبا 

 رایگان
75/3

- 2  
44 44 6 6/5/95 

37 
کنفرانس علمی یک 

 روزه سینوزیت
18224951

1 

17588
1 

11/2/95 
امیر حسین 

 احسنی
3,5 45 45 5 13/5/95 
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 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد 
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

38 
کفرانس علمی ادواری 
 جامعه و سالمت روان

182249509 176719 14/2/95 
دکتر افشین 

 احمدوند
5/1 11 11 1 17/5/95 

کنفرانس علمی ادواری 
بیماریهای زنان و 

 زایمان
182249504 173793 18/12/94 

دکتر زهرا 
 واحدی پور

25/1 20 20 1 19/5/95 

39 
کنفرانس علمی ادواری 
 جامعه و سالمت روان

182249509 176720 14/2/95 
دکتر افشین 

 احمدوند
5/1 12 12 1 7/6/95 

40 

کنفرانس علمی ادواری 
بیماری های زنان و 

 زایمان
182249504 173794 18/12/94 

دکتر زهرا 
 واحد پور

25/1 23 23 1 9/6/95 

41 

کنفرانس های علمی 
ادواری بیماریهای 
 شایع در کودکان

182249513 181906 26/5/95 

دکتر 
محمدرضا 

 شریف

5/1 13 13 1 11/6/95 

42 
کنفرانس علمی ادواری 
 جامعه و سالمت روان

182249509 176721 14/2/95 
دکتر افشین 

 احمدوند
 11/6/95 تشکیل نشد 5/1

43 

کنفرانس های علمی 
ادواری بیماریهای 
 شایع مغز واعصاب 

182249513 182044 26/5/95 
دکتر سید 
 علی مسعود

 18/6/95 تشکیل نشد 5/1

ش 
آموز

داوم
م

-
ت

خس
ش ماه ن

ش
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ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا

 



 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

44 

کنفرانس های علمی 
ادواری مروری بر بیماری 

 های عفونی

182249513 182307 14/6/95 
دکتر زهرا 

 سلیمانی
5/1 4 4 1 1/7/95 

45 
کنفرانس علمی ادواری 
 بیماریهای زنان و زایمان

182249504 173795 18/12/94 
دکتر زهرا 

 واحد پور
1/25 22 22 1 6/7/95 

1برنامه مدون ترمیمی  46  39303009 181938 27/5/95 
دکتر رها  

 صالحی
4 78 78 1 7/7/95 

 26/5/95 181788 192249502 سمینار احیاء نوزادان 47
دکتر احمد 

 صفری

12-
8/5 

110 110 1 

7/7/95 
لغایت 

8/7/95 

48 
بیماریهای دهان و دندان 

(2 ) 
39303015 181954 26/5/95 

دکتر سمیه 
 مزارعی

4 71 71 1 8/7/95 

49 
رادیولوژی دهان و فک و 

 صورت
39303001 181953 31/5/95 

دکتر مهران 
 صفایی

5 77 77 2 9/7/95 
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 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

2)دندانپزشکی کودکان 50 ) 39303013 181749 1/6/95 
دکتر مسعود 

 گلشاه
4 63 63 1 10/7/95 

4پروتزهای دندانی 51  39303025 181957 26/5/95 
دکتر محمد 

 هادی تیموری
4 77 77 1 12/7/95 

52 
اصول تشخیص و 

2)درمانهای ارتودنسی ) 
39303029 181956 31/5/95 

سیدمرتضی 
سعادت 

 مصطفوی
4 74 74 1 13/7/95 

53 

آشنائی با (4)جراحی 
بیماریهای فک وصورت 
 در جراحی دندانپزشکی

39303008 181752 1/6/95 
دکتر مسعود 

 گلشاه
4 72 72 1 14/7/95 

54 
کنفرانس علمی ادواری 

 مطالعات اعتیاد
182249523 182450 27/6/95 

دکتر 
حمیدرضا 

 بنفشه

5/1-
25/1 

19 19 1 14/7/95 

55 

کنفرانس های علمی 
ادواری بیماریهای شایع 

 در کودکان

182249513 182272 24/5/95 

دکتر 
محمدرضا 

 شریف

5/1-  
25/1 

10 10 1 15/7/95 

ش 
آموز

داوم
م

-
ش ماه دوم

ش
 

126 

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا

 



 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

56 

تشخیص در اندودانتیکس 
حوادث +آماده کردن کانال

 ابزار و وسایل جدید
39303020 181758 26/5/95 

دگتر گلسا 
 صالحی مهر

4 75 75 2 15/7/95 

57 
کنفرانس علمی یک روزه 

 کبد چرب
182249513 177614 15/6/95 

سید محسن 
 رضوی زاده

4-3-
2 

48 48 5 15/7/95 

58 
نفرانس علمی ادواری 

 بیماریهای زنان و زایمان
182249504 173796 18/12/94 

دکتر زهرا  
 واحد پور

25/1 19 19 1 27/7/95 

59 

کنفرانس های علمی 
ادواری پیشگیری و درمان 

 سوء مصرف مواد

182249513 182277 15/6/95 

دکتر فاطمه 
سادات  

 قریشی

5/1-
25/1 

22 22 1 27/7/95 

60 
کنفرانس علمی ادواری 

 مطالعات اعتیاد
182249523 183537 27/6/95 

دکتر 
حمیدرضا 

 بنفشه

5/1-
25/1 

13 13 1 28/7/95 

61 

کنفرانس علمی یک 
روزه خونریزی های 0

 گوارشی

182249513 177736 18/5/95 
دکتر عباس 

 ارج
4-3  49 49 4 29/7/95 
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ف
ردی

شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 
 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

62 

کنفرانس های علمی 
ادواری بیماریهای شایع 

 مغز و اعصاب
182249513 182289 26/5/95 

دکتر سید 
 علی مسعود

5/1-
25/1 

7 7 1 29/7/95 

کنفرانس علمی ادواری 
 جامعه و سالمت روان

182249509 176722 14/2/95 
دکتر افشین 

 احمدوند
5/1 13 13 1 2/8/95 

63 
کنفرانس علمی ادواری 

 مطالعات اعتیاد
182249523 183538 27/6/95 

دکتر 
حمیدرضا 

 بنفشه

5/1-
25/1 

29 29 1 5/8/95 

 39303002 پریودانتیکس 64

65 181528  27/5/95 

دکتر 
مسعود 

 گلشاه

8 75 75 3 

7/8/95 
لغایت 

8/8/95 

66 

کنفرانس های علمی 
ادواری بیماریهای شایع 

 در کودکان

182249513 182273 24/5/95 

دکتر 
محمدرضا 

 شریف

5/1-  
25/1 

6 6 1 12/8/95 

67 
کنفرانس علمی ادواری 

 مطالعات اعتیاد
182249523 183538 27/6/95 

دکتر 
حمیدرضا 

 بنفشه

5/1-
25/1 

16 16 1 12/8/95 

 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

ش 
آموز

داوم
م

-
ش ماه دوم

ش
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ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا

 



 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

68 
کنفرانس علمی یک روزه 

 شناسایی طب سنتی
292249501 173512 15/6/95 

دکتر مهدی 
 برهانی

4-3  52 52 1 13/8/95 

69 

کنفرانس علمی یک روزه 
نظام مراقبت از خون 

هموویژیالنس) ) 

182249524 185783 1/8/95 
دکتر حسن  

 احترام
5/4-

25/3 
22 22 6 13/8/95 

70 

کنفرانس های علمی 
ادواری پیشگیری و 

 درمان سوء مصرف مواد

182249513 183099 15/6/95 
دکتر فاطمه  

 سادات قریشی

5/1-
25/1 

8 8 1 18/8/95 

71 
کنفرانس علمی ادواری 
 بیماریهای زنان و زایمان

182249504 173797 
18/12/9

4 

دکتر زهرا  
 واحد پور

25/1 16 16 1 18/8/95 

72 
کنفرانس علمی ادواری 

 مطالعات اعتیاد
182249523 183540 27/6/95 

دکتر 
حمیدرضا 

 بنفشه

5/1-
25/1 

7 7 1 18/8/95 

73 

کنفرانس های علمی 
ادواری مروری بر بیماری 

 های عفونی

182249513 183009 14/6/95 
دکتر زهرا 

 سلیمانی
5/1     1 20/8/95 

74 
کنفرانس علمی یک روزه 

 اورژانس های مامایی
182249513 176647 19/2/95 

دکتر طیبه 
 هاشمی آرانی

25/4 67 67 7 20/8/95 
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 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

75 
کنفرانس علمی ادواری 

 مطالعات اعتیاد
182249523 183541 27/6/95 

دکتر 
حمیدرضا 

 بنفشه

5/1-
25/1 

19 19 1 25/8/95 

76 
کنفرانس علمی یک روزه 
 بیماری آرتریت روماتوئید

182249507 173787 31/5/95 
دکتر بتول 

 زمانی
4-2      8 27/8/95 

77 
کنفرانس علمی ادواری 

 مطالعات اعتیاد
182249523 183542 27/6/95 

دکتر 
حمیدرضا 

 بنفشه

5/1-
25/1 

    1 2/9/95 

78 

کنفرانس های علمی 
ادواری بیماریهای شایع 

 مغز و اعصاب
182249513 182290 26/5/95 

دکتر سید 
 علی مسعود

5/1-
25/1 

    1 4/9/95 

79 

کنفرانس علمی یک روزه 
پیشگیری از سوء مصرف 

 الکل
182249525 185632 29/8/95 

دکتر سید 
علیرضا 
 مروجی

75/3 45 45 5 4/9/95 

80 
کارگاه آموزشی روش 

 های آموزش بالینی
292249507 186417 29/8/95 

دکتر نگین 
مسعودی 

 علوی
5 22 22 1 11/9/95 

81 

کنفرانس های علمی 
ادواری پیشگیری و 

 درمان سوء مصرف مواد

182249513 183100 15/6/95 
دکتر فاطمه  

 سادات قریشی

5/1-
25/1 

    1 16/9/95 

ش 
آموز

داوم
م

-
ش ماه دوم

ش
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ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا

 



 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی تاریخ مجوز
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

82 
کنفرانس علمی ادواری 
 بیماریهای زنان و زایمان

182249504 173798 18/12/94 
دکتر زهرا  

 واحد پور
25/1       16/9/95 

83 

کنفرانس های علمی 
ادواری بیماریهای شایع 

 در کودکان

182249513 182274 24/5/95 

دکتر 
محمدرضا 

 شریف

5/1-  
25/1 

    1 18/9/95 

84 

کنفرانس علمی یک روزه 
اصول تجویز منطقی 

 داروهای آنتی بیوتیک ها

182249527 186693 13/9/95 

دکتر 
حمیدرضا 

 بنفشه
6     5 18/9/95  

85 

کنفرانس علمی یک روزه 
تازه های نوین تشخیص 

و درمان تومور های 
 مغزی

182249526 186601 29/8/95 

دکتر 
اسماعیل 
 فخاریان

5/4-
25/3

-
25/2 

21 21 7 18/9/95 

86 

کنفرانس علمی یک روزه 
بیماریهای مشترك انسان 

 و حیوان
182249513 179309 5/5/95 

دکتر منصوره 
 مومن هروی

4-3      7 21/9/95 

87 
کنفرانس علمی ادواری 

 جامعه و سالمت روان
182249509 176723 14/2/95 

دکتر افشین 
 احمدوند

5/1     1 21/9/95 

88 
سمینار علمی آشنایی با 

 داروهای گیاهی
192249505 186746 15/9/95 

دکتر 
حمیدرضا 

 بنفشه

5/7-
25/7 

      

24/9/95 
لغایت 

25/9/95 
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 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

89 

کنفرانس های علمی 
ادواری مروری بر بیماری 

 های عفونی

182249513 183010 14/6/95 
دکتر زهرا 

 سلیمانی
5/1     1 2/10/95 

90 
کنفرانس علمی یک روزه 

ریوی –احیای قلبی   
182249528 186772 24/9/95 

دکتر مهدی  
 رجبی 

6 55 55 7 2/10/95 

91 
کارگاه آموزشی اختالالت 

 شایع روانپزشکی
186126 186126 24/9/95 

دکتر سید 
 علیرضا مروجی

5       2/10/95 

92 
کارگاه پزشکی مبتنی بر 

 شواهد
292249503 177285 28/2/95 

دکتر مجتبی 
 صحت

10-7  24 24 2 

ل6/10/95
غایت 

7/10/95 

93 
کنفرانس علمی ادواری 
 بیماریهای زنان و زایمان

182249504 173799 
18/12/9

4 

دکتر زهرا  
 واحد پور

25/1 13 13 1 7/10/95 

94 

کنفرانس های علمی 
ادواری پیشگیری و 

 درمان سوء مصرف مواد

182249513 183101 15/6/95 
دکتر فاطمه  

 سادات قریشی

5/1-
25/1 

14 14 1 7/10/95 

95 
کنفرانس علمی ادواری 

 جامعه و سالمت روان
182249509 176724 14/2/95 

دکتر افشین 
 احمدوند

5/1     1 12/10/95 

ش 
آموز

داوم
م

-
ش ماه دوم

ش
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 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

96 

کنفرانس های علمی 
ادواری بیماریهای شایع 

 مغز و اعصاب
182249513 182291 26/5/95 

دکتر سید علی 
 مسعود

5/1-
25/1 

    1 16./10/95  

97 

کارگاه آموزشی 
اختالالت شایع 

 روانپزشکی
292249506 186132 24/9/95 

دکتر افشین 
 احمدوند

5     5 16/10/95 

 6/6/95 182508 192249503 سمینار احیاء نوزادان 98
دکتر احمد 

 صفری
12     2 

22/10/95 
لغایت 

23/10/95 

99 

کنفرانس های علمی 
ادواری بیماریهای شایع 

 در کودکان

182249513 182275 24/5/95 

دکتر 
محمدرضا 

 شریف

5/1-  
25/1 

    1 23/10/95 

100 

کنفرانس های علمی 
ادواری مروری بر بیماری 

 های عفونی

182249513 183010 14/6/95 
دکتر زهرا 

 سلیمانی
5/1 2 2 1 2/10/95 

101 

کنفرانس علمی یک 
 –روزه احیای قلبی 

 ریوی
182249528 186772 24/9/95 

دکتر مهدی  
 رجبی 

6 55 55 7 2/10/95 
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 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

102 

کارگاه آموزشی 
اختالالت شایع 

 روانپزشکی
186126 186126 

24/9/9
5 

دکتر سید 
 علیرضا مروجی

5 17 17 5 2/10/95 

103 
کارگاه پزشکی مبتنی بر 

 شواهد
292249503 177285 

28/2/9
5 

دکتر مجتبی 
 صحت

10-7  25 25 2 

لغا6/10/95
یت 

7/10/95 

104 
کنفرانس علمی ادواری 
 بیماریهای زنان و زایمان

182249504 173799 
18/12/

94 

دکتر زهرا  
 واحد پور

25/1 13 13 1 7/10/95 

105 

کنفرانس های علمی 
ادواری پیشگیری و 

 درمان سوء مصرف مواد

182249513 183101 
15/6/9

5 
دکتر فاطمه  

 سادات قریشی

5/1-
25/1 

14 14 1 7/10/95 

106 
کنفرانس علمی ادواری 

 جامعه و سالمت روان
182249509 176724 

14/2/9
5 

دکتر افشین 
 احمدوند

5/1 8 8 1 12/10/95 

107 

کنفرانس های علمی 
ادواری بیماریهای شایع 

 مغز و اعصاب
182249513 182291 

26/5/9
5 

دکتر سید علی 
 مسعود

5/1-
25/1 

9 9 1 16./10/95  

108 

کارگاه آموزشی 
اختالالت شایع 

 روانپزشکی
292249506 186132 

24/9/9
5 

دکتر افشین 
 احمدوند

5 23 23 5 16/10/95 

ش 
آموز
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م

-
ش ماه دوم

ش
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 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

ف
ردی

شماره   کدبرنامه عنوان برنامه 
 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد   امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد  
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای  
 برنامه

109 
کنفرانس های علمی ادواری 
 بیماریهای شایع در کودکان

182249513 182275 24/5/95 

دکتر 
محمدرضا 

 شریف

5/1-  
25/1 

6 6 1 23/10/95 

 6/6/95 182508 192249503 سمینار احیاء نوزادان 110
دکتر احمد 

 صفری
12 110 110 1 

29/10/95 
لغایت 

30/10/95 

111 
کنفرانس علمی ادواری 

 جامعه و سالمت روان
182249509 176725 14/2/95 

دکتر افشین 
 احمدوند

5/1 7 7 1 3/11/95 

112 

سمینار علمی قوانین و 
حقوق حرفه ای جامعه 

 پزشکی
192249506 186664 6/10/95 

دکتر مجتبی 
 صحت

  122 122 10 

4/11/95 
لغایت 

5/11/95 

113 

کنفرانس های علمی ادواری 
مروری بر بیماری های 

 عفونی
182249513 183011 14/6/95 

دکتر زهرا 
 سلیمانی

5/1 2 2 1 7/11/95 

114 
کنفرانس علمی یک روزه 

 چاقی
182249513 17779 30/3/95 

دکتر سید 
محسن 

 رضوی زاده
4-3  52 52 7 7/11/95 

115 

کنفرانس های علمی ادواری 
پیشگیری و درمان سوء 

 مصرف مواد
182249513 183102 15/6/95 

دکتر فاطمه 
سادات  

 قریشی

5/1-
25/1 

7 7 1 12/11/95 
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 :جدول توزیع فراوانی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه
ف

ردی
شماره  کدبرنامه عنوان برنامه 

 مجوز

تاریخ 
 مجوز

تعداد  امتیاز دبیرعلمی
شرکت 
 کنندگان

تعداد 
دریافت 
 گواهی

 تعداد

 سخنران

تاریخ 
اجرای 
 برنامه

116 
کارگاه پزشکی مبتنی بر  

 شواهد
292249504 177198 28/2/95 

دکتر مجتبی   
 صحت

10-7  23 23 2 

13/11/95 
لغایت  

14/11/95 

117 
کنفرانس های علمی ادواری 
 بیماریهای شایع مغز و اعصاب

182249513 182292 26/5/95 
دکتر سید علی  

 مسعود
5/1-

25/1 
9 9 1 14/11/95 

118 
کنفرانس های علمی ادواری 
 بیماریهای شایع در کودکان

182249513 182276 24/5/95 
دکتر محمدرضا  

 شریف

5/1- 
25/1 

8 8 1 21/11/95 

119 
کنفرانس علمی ادواری جامعه 

 و سالمت روان
182249509 176726 14/2/95 

دکتر افشین 
 احمدوند

5/1 5 5 1 24/11/95 

120 

کنفرانس علمی یک روزه 
سلولهای بنیادی ، کاربردها،  
 پتانسیل ها و چشم اندازها

182249529 186808 29/9/95 
دکتر منصوره 

 صمیمی

25/4-
3-25/2  

90 90 8 28/11/95 

121 
کنفرانس های علمی ادواری 
 بیماریهای شایع مغز و اعصاب

182249513 182293 26/5/95 
دکتر سید علی  

 مسعود
5/1-

25/1 
 28/11/95 برگزار نشد

122 

کنفرانس علمی یک روزه 
پارکینسون و حرکتهای غیر 

 طبیعی

182249530 187101 23/11/95 
دکتر ابراهیم  

 کوچکی

5/3-
5/2 

32 32 6 5/12/95 

123 

کنفرانس های علمی ادواری 
پیشگیری و درمان سوء 

 مصرف مواد
182249513 183103 15/6/95 

دکتر فاطمه  
 سادات قریشی

5/1-
25/1 

    1 17/12/95 

124 
کنفرانس های علمی ادواری 
 مروری بر بیماری های عفونی

182249513 183012 14/6/95 
دکتر زهرا 
 سلیمانی

5/1     1 19/12/95 

ش 
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 :صدور گواهی

جلسات کمیته   تعداد
 تخصیص امتیاز

تعداد گواهی نهایی   مشمولین
 صادر شده

 6کمیته ماده  گواهی 6کمیته ماده 

4 3172 362 1 24 

 : تعداد برنامه های آموزش مداوم
کل برنامه های  

 آموزش اجرا شده
 کارگاه ادواری برنامه مدون سمینار کنفرانس

 6 65 15 5 23 114 تعداد

تعداد دریافت 
 گواهی  

3172 996 492 890 654 140 

ش 
وز

آم
وم

دا
م

 

 :  پیشنهاد می گردد 

 نفره جهت برگزاري برنامه ها آموزش مداوم  250نفر يا  200سالن ساخت 
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ساماندهی امتحانات پايان ترم 
 نظارت بر شروع و پایان هرترم بر اساس برنامه ابالغی آموزش کل( الف
 تشکیل کمیته امتحانات و صدور ابالغ برای مراقبین( ب
 صدور کارت ورود به جلسه برای کلیه دانشجویان علوم پایه( ج
دریافت سواالت از سوی حوزه آموزش یک یا دوروز قبل از امتحانات و چاپ و تکثیر سواالت (د

 در دایره امتحانات و الك و مهر کردن اوراق
 
اجرای جشن روپوش سفید در شروع دوره کاراموزی 

 :هدف
 توجیه دانشجویان در خصوص قوانین و مقررات بخشهای بالینی 

 مسئولیت پذیری 
 ....نحوه پوشش و

 تحویل روپوش سفید با  اتیکت به رنگ سبز
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 تعداد اينترن در بخشهای بیمارستانساماندهی 

 تعیین استاندارد برای هر بخش

 جلو گیری از هرگونه جابجایی در بخش ها

 ممنوعیت مهمانی در شش ماه اول اینترنی 

 اورژانسدادن اینترن مستقل جهت طب 

 
 بالینیبرگزاری آزمون صالحیت 

 دریافت بانک سواالت از قطب
 تشکیل کمیته و انتخاب سواالت بر اساس دستور العمل 

تشکیل چهار جلسه با مدیران گروهها و اعضاء هیئت علمی در خصوص توجیه نحوه آزمون و 
 سواالت

 مشارکت بیش از چهل عضو هیئت علمی در فرایند برگزاری آزمون صالحیت بالینی
 استیشن برای آزمون در دو طبقه دانشکده پزشکی 26طراحی و جانمایی 

استیشن به صورت همزمان از  13قابل ذکر است دو الین مستقل و هر الین شامل )
 (دانشجویان امتحان به عمل می آوردند

 تصحیح اوراق و ارسال نمرات به وزارت متبوع و صدور گواهی برای دانشجویان

 



 برگزاری کارگا هCPR برای کارورزان 

تدوين نحوه پرداخت کارانه رزيدنتها 

 تهیه چک لیست بازديد از رزيدنتها و اينترنها 

 برگزاری کارگاه توجیهی جهت رزيدنتها و کارگاهRAT 

برگزاری جلسه توجیهی جهت دانشجويان جديد الورود پزشکی و تغذيه 

برگزاری آزمون علوم پايه و پره اينترنی 

جلسه تکريم جناب آقای دکتر فخاريان 

ايجاد سالن امتحانات به صورت ديجیتالی 

 طراحی، ساخت و اجرای میزهای کامپیوتر به صورت استیشن و قابل دمونتاژکردن  
 کاربر 90طراحی سالن برای 

برگزاری  -برگزاری کلیه آزمونها به صورت دیجیتال)طراحی سالن به منظور فعالیتهای مختلف 
 ...(برگزاری کالسهای زبان و -کارگاههای آموزشی که نیاز به کامپیوتر دارد

 

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا

 

142 

ي
ده پزشك

دانشك
-

ش ماه 
ش

ت
خس

ن
 



شان
ي كا

ن ي ردما
شت ا بهد ت 

خدما
ي و 

شك م زپ
علو اگشنه 

ا د
 

143 

ي
شك

پز
ه 

د
شك

دان
-

ه 
ما

ش 
ش

ت
خس

ن
 

 داشجويان کدام ده نفر برای هر ساخت و تجهیز چهار کالس درس با ظرفیت
PHD 

 آزمون کارشناسی ارشد برگزاری 
برگزاری جشن فارغ التحصیلی 
برگزاری آزمون ارتقاء 
برگزاری آزمون اسکی 
 دادن کارت بانکی به دانشجويان پزشکی اجتماعی به جای دادن آذوقه 

 :هدف
 رضایت مندی بیشتر دانشجویان

 مراوده بیشتر دانشجویان با مردم در روستا
 صرفه جویی در هزینه ها 

 فلوچارت سازمانی دانشکده پزشکی تدوين 

 



 پايهبرگزاری پنج سمینار تخصصی گروههای علوم 
 برگزاری سمینارDNA  توسط جناب آقای دکتر قاسمیواکسین 
 توسط جناب آقای  "تغییرات غشاء گلبول های قرمز در بیماریهای شریان کرونر قلب برگزاری سمینار

 دکتر نمازی
 ژن های چرخه فوالت و ناباروری ایدیو پاتیک در مردان توسط آقای دکتر کریمیان  برگزاری سمینار 
برگزاری سمینار زندگی هوشیارانه توسط جناب آقای دکتر امیدی  
 برگزاری سمینارPhysicul   fitnees   in health  and   disease  توسط آقای دکتر سیاح 

 جلسه با مدیران و اعضاءهیئت علمی با حضور ریاست محترم دانشگاه و مدیران بالینی  8برگزاری بیش
 پیرو بازدید تیم ارزیاب وزارت از رشته های دستیاری

 برگزاری جلسه ریاست محترم دانشگاه با مدیران محترم علوم پایه 
 برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشگاه 
 برگزاری جلسات کمیته اخالق 
برگزاری جلسات کمیته ارتقاء اعضاء هیئت علمی 
برگزاری شورای تحصیالت تکمیلی 
  برگزاری جلسات کمیته مدیران دانشکده 
 برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده 
(دو بار)سلولی ملکولی  -تغذیه -بازدید تیم های ارزیاب  وزارت، از گروههای بهداست روان 
نشست سرپرست محترم دانشکده پزشکی با دستیاران گروه بیهوشی 
 برگزاری جلسه با گروه ارتوپدی پیرو بازدید گروه ارزیاب از آن گروه در خصوص پذیرش رزیدنت

 ارتوپدی
 علمیبرگزاری جلسه کمیته جذب هیئت 
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 چالشها
 کمبود و فرسوده بودن تجهیزات آزمایشگاهی

 فرسوده بودن تجهیزات کمک آموزشی کالسها و تاالرها از قبیل کامپیوتر و ویدئو پرژکتور 
 فرسوده بودن کابینتها و کف پوش  آزمایشگاهها

 کمبود و فرسودگی موالژهای مرکز مهارتهای بالینی با توجه به آزمون صالحیت بالینی  

 phdکمبود فضای فیزیکی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد و 

 دستگاه کامپیوتر و ملحقات آن جهت تکمیل نمودن سالن امتحانات دیجیتال  40کمبود 
 عدم تخصیص مناسب بودجه جهت رفع نیاز های ابتدایی  

 مناسب نبودن تعداد اعضاء هیئت علمی 
بازدید تیمهای برد از گروهها و جذب هیئت علمی در بعضی از رشته ها به صورت 

 (ارتوپدی-تغذیه -روانشناسی بالینی)فوری
 کمبود کارشناس با توجه به توسعه رشته ها و افزایش ظرفیت دانشجو 

 پایین بودن انگیزه و همچنین سالمت روان دانشجویان

 کاهش انگیزه کارمندان و اساتید 
 



 دومسه ماهه 

 برگزاری جلسات شورای آموزشی

 برگزاری جلسه کمیته مدیران( 2

تعداد کل پروپوزال های ) برگزاری جلسه کمیته اخالق و بررسی پروپوزال های دانشجویان ( 3
 .(عدد می باشد 27عدد و تعداد پروپوزال های تصویب شده  58مطرح شده 

تعداد کل )برگزاری جلسه شورای پژوهشی هرهفته و بررسی پروپوزال های دانشجویان ( 4
 .( عدد می باشد 32عدد و تعداد پروپوزال های تصویب شده  66پروپوزال های مطرح شده 

 20عدد ، تصویب شده  37تعداد پروپوزال های تحصیالت تکمیلی علوم بالینی مطرح شده  –
 3عدد، تصویب شده  3عدد و تعداد پروپوزال های تحصیالت تکمیلی علوم پایه مطرح شده 

 .عدد می باشد

برگزاری جلسه با گروه های آموزشی جراحی و قلب با حضور سرپرست و مدیران دانشکده و ( 5
 اعضای محترم هیئت علمی و بررسی فعالیت های گروههای آموزشی و مشکالت آنان
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برگزاری جلسه ریاست محترم دانشگاه و مدیران دانشکده با اعضای گروه سلولی کاربردی و بررسی  (6
 مشکالت آن  

برگزاری کمیته نقل و انتقاالت با حضور سرپرست ، مدیران و کارشناسان مربوطه و بررسی بیش از  (7
 .چهل درخواست دانشجویان جهت مهمانی یا انتقالی به دانشگاه های دیگر

برگزاری آزمون پره انترنی به صورت آزمون الکترونیک همچنین برگزاری آزمون علوم پایه برای  (8
 اولین گروه دانشجویان دانشکده پردیس بین الملل

 .رشته مطالعات اعتیاد PHDبرگزاری آزمون  (9

.  داوطلبان در پنج ایستگاه به سؤاالت اساتید پاسخ می دادند. نفر شرکت کننده داشت 9این آزمون   -
دقیقه به پرسش از داوطلبان می  10در هر ایستگاه دو یا سه استاد مستقر بودند که در مدت زمان 

با ارزیابی انجام شده از داوطلبان در مورد نحوه برگزاری آزمون و برخورد کادر اجرایی، . پرداختند
 .  رضایت خودرا ابراز نمودند

   CPRبرگزاری کارگاه توانمندسازی ( 10

این کارگاه با  . این کارگاه به مدت دو روز برنامه ریزی شده که به آموزش اینترن ها پرداخته می شود -

 .مشارکت گروه قلب، مهارت های بالینی و گروه بیهوشی هرساله برگزار می گردد



  fitness in health and diseaseبرگزاری سمینار تخصصی با موضوع (  11

 برگزاری جشن فارغ التحصیلی   ( 12

 همکاری در خصوص اعتباربخشی مؤسسه ای (  13

برگزاری جلسه با مدیران و کارشناسان گروه های آموزشی علوم پایه در خصوص جمع آوری  –الف
همچنین تهیه گزارش طبق پروتکل وزارت خانه و تهیه عکس و . مستندات اعتباربخشی مؤسسه ای 

منابع و امکانات و ارئه آنها به معاونت آموزشی  / آموزش دانشجو/ مستندات مورد نظر در حوزه مدیریت

 .دانشکده EDOدانشگاه توسط واحد 

کاربرد دستگاه، : تهیه شناسنامه دستگاه های آزمایشگاههای گروه های مختلف آموزشی شامل –ب
 روش نگهداری و نصب آن در باالی هر دستگاه

 بازدید کمیته نظارت اعتباربخشی مؤسسه ای از آزمایشگاه های گروههای آموزشی دانشکده –ج 

 تکمیل سالن آزمونهای الکترونیک  (  14

در این . دستگاه توسعه پیدا کند 90دستگاه رایانه می باشد که میتواند به  50این سالن مجهز به  –
سالن تمامی رایانه ها به دستگاه تین کالینت مجهز می باشد که در صدد است کلیه آزمونهای مقطع 

برای این مجموعه حدود دویست و پنجاه میلیون تومان  .فیزیوپاتولوژی نیز در این سالن برگزار گردد
 .هزینه شده است
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برگزاری جلسه ای با مدیران محترم گروه های داخلی، اطفال، زنان و پزشکی اجتماعی در خصوص ( 15

( برنامه پزشکی پاسخگو ) تدوین و بازنگری برنامه چرخش بالینی کارورزان در مراکز جامع مراقبت سالمت 
 دانشکده EDOتوسط واحد 

 برگزاری کمیته ارتقاء اعضای هیئت علمی( 16

 دانشکده  EDOبرگزاری جشن روپوش سفید ویژه کارآموزان رشته پزشکی توسط دفتر ( 17
در این جشن ابتدا سرپرست محترم دانشکده جناب آقای دکتر کوچکی در خصوص رفتار حرفه ای  -  

در خصوص معرفی  EDOسپس جناب آقای دکتر متینی مدیر محترم دفتر . دانشجویان سخنرانی نمودند
گروههای آموزشی و قوانین و مقررات کارآموزی توضیحاتی بیان کرده و در پایان سرکار خانم دکتر رایگان 

در این جشن به تمامی . مدیر محترم گروه قلب میثاق نامه ورود به دوره استیجری را قرائت فرمودند
 .دانشجویان اتیکت و روپوش تحویل داده شد

 EDOهمکاری با واحد استعداد درخشان توسط واحد ( 18

 به روز کردن طرح درس های گروه های آموزشی (19
 EDOدرجه تعدادی از اساتید دانشکده توسط واحد  360ارزشیابی ( 20

 برگزاری و نظارت بر امتحانات پایان ترم (21
 EDOتصحیح پاسخنامه های امتحانی گروه های آموزشی دانشکده های مختلف دانشگاه توسط واحد ( 22

 دانشکده پزشکی
 انعقاد قرارداد با دانشگاه کاشان و دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص آموزش دانشجویان مربوطه( 23
 .همکاری در خصوص تدوین برنامه طرح تحول آموزش خصوصا برنامه دانشگاه های ثروت آفرین( 24

 



 توضیحات    تعداد مصوبات   تعداد جلسات  جلسات وشوراهای دانشکده

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده1.
 11: ارشد 15 4

 4: دستیاری 

   41 2 شورای آموزشی دانشکده   1.

   19 9 شورای پژوهشی دانشکده1.

   5 1 شورای گروههای آموزشی دانشکده1.

 سایر فعالیتها

 پروپوزال 19 پروپوزالهای مصوب و ارسال شده به معاونت پژوهشی  1.

 اقدامات انجام شده در جهت توسعه نقش اساتید راهنما1.

 اختصاص یک کارشناس نیمه وقت برای واحد اساتید مشاور -

 صدور ابالغ جهت اساتید مشاور -

 معرفی دانشجویان به اساتید مشاور   -

 بازنگری فرم جمع بندی -

 .به صورت فردی و حضوری با دانشجویان مصاحبه گردیده است برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان1.

 پایان نامه   19 پایان نامه های دفاع شده1.

 .آمار مربوط به این بند دراختیار معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد مقاالت منتشر شده در نشریات داخلی و خارجی1.

 .آمار مربوط به این بند دراختیار معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد شرکت اعضای هیات علمی در همایشهای خارجی1.

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا

 

150 

ي
ده پزشك

دانشك
-

ش ماه دوم
ش

 



شان
ي كا

ن ي ردما
شت ا بهد ت 

خدما
ي و 

شك م زپ
علو اگشنه 

ا د
 

151 

ي
شك

پز
ه 

د
شك

دان
-

وم
 د

اه
ش م

ش
 

 برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود1.

درهرسال تحصیلی برای دانشجویان پزشکی و تغذیه جدیدالورود جلسه  
ابتدا سرپرست محترم دانشکده و سپس معاونین . معارفه گذاشته می شود

 .محترم درخصوص اهداف و آئین نامه های آموزشی مطالبی را بیان می کنند

 .آمار مربوط به این بند دراختیار معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد تالیف یا ترجمه کتاب و نشریه، چاپ مجله1.

اقدامات انجام شده جهت طرح تکریم ارباب  1.
 (هیئت علمی، کارکنان)رجوع 

 استخراج شرح وظایف کلیه پرسنل-

 تهیه تابلوی شرح وظایف برای کلیه پرسنل-

تهیه تابلو برای اعضا محترم هیئت علمی در خصوص برنامه های روزانه -
 خود ونصب در درب ورودی دفتر   

در صورت عدم اشاره در کل )دیگر موارد 1.
 (گزارش، موارد بصورت مجزا قید گردد

 برگزاری جشن روپوش سفید-

 تشکیل کمیته بین المللی سازی -

 برگزاری آزمون صالحیت بالینی -

 برگزاری جلسه شورای مدیران -

 برگزاری جلسه کمیته اخالق -

 برگزاری جلسه با گروههای آموزشی اطفال و داخلی   -

 خرید تجهیزات آموزشی برای گروهها -

 برنامه ریزی جهت بازدید دانش آموزان از واحدهای دانشکده پزشکی -

 همکاری در برگزاری کارگاه دانشگاههای نسل سوم -

 برگزاری امتحانات پایان ترم   -



 توضیحات عنوان
 - تاسیس گروه
 - تاسیس رشته

دکتر  -دکتر امیرعباس شریف -دکتر علیرضا عابد -دکتر سیدمهدی رسولی منش جذب هیات علمی
 زهرا زنجانی

دفتر جلسات کمیته برنامه ریزی درسی علوم پایه و علوم بالینی تحت نظارت  بازنگری و توسعه برنامه های آموزشی
EDO تشکیل گردیده است. 

 . در کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده در حال بررسی است ارتقاء روش های آموزشی

 - برگزاری همایش در سطح ملی و بین المللی
پیشنهادات در جهت بهبود کیفی و کمی  

 آموزش

پس از برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی درسی جمع بندی و تصویب نظرات  
 .کارشناسی متعاقبا اعالم خواهد شد

 عدم وجود برنامه مدون در خصوص افزایش سالمت روان دانشجویان - چالش ها در عرصه آموزش دانشکده

 افت تحصیلی دانشجویان -

 عدم وجود برنامه مدون در خصوص افزایش انگیزه کارکنان -

 و عدم وجود فضای فيزيکی مناسب افزایش تعداد دانشجویان  -

 عدم وجود کارشناسهای آموزشی به تعداد کافی در گروههای آموزشی –

 عدم وجود ردیف بودجه ای مناسب  -

 درج اخبار در سایت دانشکده  1. خالصه گزارش عملکرد پورتال

درج اخبار  دفاع از پایان نامه های دانشجویان مقاطع دکترای تخصصی  2.
 ،پزشکی و کارشناسی ارشد

 بروز رسانی اطالعات موجود در سایت3.

 لینک سامانه پژوهان به اسامی اعضای هیئت علمی دانشکده  4.

 .آمار مربوط به این بند دراختیار معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد خالصه گزارش عملکرد کتابخانه
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 جلسات وشوراهای دانشکده
تعداد 

 جلسات 

تعداد 
 مصوبات  

 توضیحات   

شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده 

مورد پروپوزال پایان نامه دانشجویان  2ارسال  6 1
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی و فناوری  

اطالعات سالمت جهت تائید نهایی به شورای  
 تحصیالت تکمیلی  

  شورای آموزشی دانشکده 

بررسی درخواست دانشجویان دانشکده - 6 2
 انتقالی و تغییر رشته / مبنی برمیهمانی

اعالم برنامه امتحانی به همراه قوانین و -
مقررات دایره امتحانات دانشکده به  
 دانشجویان براساس گروه آموزشی 

شورای پژوهشی دانشکده - -   

  شورای گروههای
 آموزشی دانشکده

گروه علوم 
 آزمایشگاهی

1 3   

گروه مدیریت و 
فناوری اطالعات  

 سالمت

   مصوبه 29 جلسه 3

   5 1 گروه هوشبری

 -گروه فیزیک پزشکی
 رادیولوژی

4 4   
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  پروپوزالهاي مصوب و ارسال شده به معاونت پژوهشي - 

  برگزاري جلسات
پرسش و پاسخ 

 با دانشجويان

 با دانشجويان كارشناسي هوشبري با اعضاي بورد هوشبريجلسه  1برگزاري  -

جلسه با دانشجويان كارشناسي ارشد فناوري اطالعات سالمت با موضوع گزارش پيشرفت پايان  1رگزاري ب -
 نامه

 پايان نامه هاي
 دفاع شده

  

بررسي  پايان نامه خانم مظاهري دانشجوي ارشد فيزيك پزشكي به استاد راهنمايي دكتر سليميان با عنوان-
در پالكتهاي تيمار شده با  CD62Pتاثير نيتريك اكسايد بر ميزان تشكيل ميكروپارتيكل و بيان آنتي ژن 

     هايپرترمي

در تاريخ  1393ارزيابي امنيت سيستم هاي  اطالعات بيمارستاني منتخب در برابر تهديدات امنيتي، در سال -
15/2/95 

  مقاالت منتشر
شده در نشريات 
 داخلي و خارجي

 خانم فخر السادات ميرحسيني عضو هيئت علمي گروه آموزشي هوشبري

1- investigation the relationship between internet addiction and academic achievement of 

medical student  .  iranian journal of health safety and environment   

2- A review on laboratory tests’ utilization: A trigger for cutting costs and quality 

improvement in health care settings. Zahra Meidani, Mehrdad Farzandipour, Alireza Farrokhian, 

Masomeh Haghighat. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI). Published: 8 May 

2016. رابط كاربر وب سايت هاي كتابخانه هاي ديجيتال ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مقايسه 
پژوهشنامه پردازش و . زهرا ميداني، غالمعباس موسوي، سميه نادي، خديجه كياني. به روش تحليل محتوا

14/1/95. مديريت اطالعات  

 شركت اعضاي
هيات علمي در 

همايشهاي  
 داخلي  –خارجي 

شركت خانم ميرحسيني در سومين همايش ملي مرجعيت علمي توسط انجمن آموزش علوم پزشكي جمهوري  
 6/3/95اسالمي ايران مورخ 

 95شركت خانم ميرحسيني در هفدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي در ارديبهشت ماه 

 95اعضاي هيئت علمي در همايش آموزش پزشكي ارديبهشت شركت 



شان
ي كا

ن ي ردما
شت ا بهد ت 

خدما
ي و 

شك م زپ
علو اگشنه 

ا د
 

157 

ي
شك

پز
را

 پي
ده

شك
دان

-
ه 

ما
ش 

ش
ت

خس
ن

 

 سایر فعالیت ها

 فعالیت آقای اصغر الهی  به عنوان عضو کمیته تالیف و ترجمه کتاب: تالیف یا ترجمه کتاب و نشریه، چاپ مجله 1.

 (هیئت علمی، کارکنان)اقدامات انجام شده جهت طرح تکریم ارباب رجوع 1.

در )دیگر موارد 1.
صورت عدم 

اشاره در کل 
گزارش، موارد 
بصورت مجزا 

 (قید گردد

 95برگزاری چهارمین همایش خانواده و دانشگاه اردیبهشت  -

 95خرداد  بازدید ادواری اعضاء بورد گروه کارشناسی هوشبری وزارت بهداشت -

در دانشکده با حضور مدیران و کارشناسان  و  برگزاری هفت جلسه خود ارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی -
 کارکنان دانشکده همراه با جمع آوری مستندات مربوطه

 :آموزشی هوشبریگروه   
 :شركت خانم ميرحسيني در كارگاه هاي1.
 ارديبهشت ماه      دانشگاه علوم پزشكي كاشان      endnotكارگاه -

       1/2/1395 10كارگاه تحليل داده هاي كيفي با استفاده از نرم افزار مكس كيودا     دانشگاه تهران      -

 در پورتال دانشكده پيراپزشكي توسط خانم ميرحسيني SOTLراه اندازي 1.

 خالصه مقاله به هفدهمين همايش آموزش پزشكي توسط خانم ميرحسيني با عناوين 3ارسال 2.

بررسي ارتباط انگيزه پيشرفت تحصيلي و مديريت زمان با موفقيت تحصيلي دانشجويان كارشناسي دانشكده -
 پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران  

مقايسه فعاليت اعضاي هيئت علمي علوم باليني و پايه بر اساس بانك اطالعات اعضاي هيئت علمي دانشگاه طي -
 يكسال تحصيلي

طراحي كارنامه هاي عملكردي براي استفاده در سيستم آموزشي ارزشيابي اعضاي هيئت علمي بر مبناي بانك -
 اطالعات

 (خانم ميرحسيني)انجمن آموزش علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران در دانشگاه علوم پزشكي كاشان نماينده . 4
 (    خانم ميرحسيني)انجمن آموزش علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران عضو . 5

 95دوره اي بورد هوشبري از گروه هوشبري خردادماه بازديد . 6

 95سومين جشنواره هوشبري خردادماه برگزاري . 7
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در صورت عدم )دیگر موارد 1.
اشاره در کل گزارش، موارد 

 (بصورت مجزا قید گردد

 :مدیریت و فناوری اطالعات سالمتگروه 
 

شرکت آقای دکتر فرزندی پور در جلسه هیئت ممتحنه، ارزشیابی و 1.
 95برنامه ریزی رشته مدیریت اطالعات و انفورماتیک پزشکی اردیبهشت 

شرکت مدیر پروژه و چندتن از اعضای هیئت علمی گروه در  نشست 2.
دبیرخانه کالن منطقه هفت آمایش آموزش عالی سالمت کشور با حضور  

 23/2/95پ اصفهان مورخ .ع.معاون اموزشی وزارت متبوع در  د

  95شرکت در جلسه هماهنگی اجرای آیین نامه مصاحبه دکترای سال 3.
 26/2/95در تاریخ 

شرکت در جلسه هماهنگی مصاحبه دکترای رشته مدیریت اطالعات  4.
   29/3/95سالمت در تاریخ 

و روش طراحیی   Google driveبرگزاری کارگاه آشنایی با اپلیکیشین  5.
  4/3/95پرسشنامه اینترنتی در آن مورخ 

 Systematic review)برگزاری کارگاه آشنایی با مطالعات مرور نظام مند 

of the literature ) 5/3/95مورخ 
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 توضیحات عنوان
   تاسیس گروه
 تاسیس مقطع دکترای تخصصی رشته مدیریت اطالعات سالمت تاسیس رشته

   جذب هیات علمی
   بازنگری و توسعه برنامه های آموزشی

   ارتقاء روش های آموزشی
   برگزاری همایش در سطح ملی و بین المللی
   پیشنهادات در جهت بهبود کیفی و کمی آموزش

 کمبود فضای فیزیکی و عدم وجود اعتبارات الزم جهت خرید و تکمیل تجهیزات کمک آموزشی1. چالش ها در عرصه آموزش دانشکده

عدم پرداخت به موقع حق التدریس اساتید همکاری کننده در تدریس دروس تئوری و عملی 2.
 کارآموزی

 پورتال حفظ و وبومتریکس فاکتورهای رعایت با دانشکده پورتال درSOTL  جدید صفحات ساخت خالصه گزارش عملکرد پورتال
  های کلیدواژه انتخاب شامل  فاکتورها این : گوگل جستجوی موتور اول صفحه در دانشکده
 برای مناسب های واژه کلید ،انتخاب صفحات عناوین برای گوگل در سرچ از استفاده با تخصصی

 صفحه محتوای از مختصری شرح و ، جستجو موتورهای در شده ایجاد صفحات بیشتر و بهتر  سرچ
 .باشند می

ویرایش اطالعات صفحات به تناسب نیاز 

برای هر خبر جدید  در حوزه دانشکده و دانشگاه یک عنوان ، خالصه  : درج خبر و اطالع رسانی
 .قرار داده می شود خبر، متن خبر 

برای هر خبر تنظیم و آپلود یک تصویر کوچک جهت نمایش در  : درج تصاویر و فایل های الحاقی
صفحه اصلی و الحاق یک تصویر بزرگ جهت نمایش در متن خبر ضروری است و در صورت نیاز 

انتخاب کلیدواژه های مناسب و مرتبط برای  . الحاق فایل ضمیمه به خبر نیز می تواند انجام شود
بمنظور افزایش تعداد نتایج سرچ فایلهای دانشکده در   کلیه تصاویر و فایل های الحاقی

تصاویر برای داشتن حجم مناسب و تنظیم نوع فایل و در . موتورجستجوها نیز انجام می گیرد
صورت نیاز الحاق اسالید به متن خبر ابتدا با برنامه فتوشاپ توسط نماینده پورتال تنظیم و تغییر 

 .داده می شوند



160 

ي
ده پيراپزشك

دانشك
-

ش ماه 
ش

ت
خس

ن
 

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا

 
 توضیحات عنوان

خالصه گزارش  
عملكرد 

 aپورتال

 :محتوای کادرهای پویا مدیریت 
 بروز رسانی قسمت رویدادها 

 متن متحرك پوسته وب سایت  تغییر 

 تغییر در قسمت های دسترسی سریع 

 لینک های مرتبط  
 اطالعات آموزش دانشکده و ... 

 :شامل  بروزرسانی اطالعات پورتال
 برنامه امتحانی و نکات برگزاری امتحانات و اطالعیه های آموزش، : درج اطالعات آموزشی دانشکده... 

 درج طرح دروس 

 و پاسخ به نامه های واحد فن آوری اطالعات تغییر و بروزرسانی اطالعات مربوط به کارکنان و اعضای هیئت علمی

خالصه گزارش  
عملكرد 
 كتابخانه

  

  

  

  

  

  

  

 شرح فعالیت عنوان فعالیت
خرید کتاب از نمایشگاه بین 

 المللی کتاب تهران 
انتخاب کتاب پیگیری  ،(جلد 72) عنوان انگلیسی 72،(جلد 402)عنوان فارسی  195

در شرکت  ،مرتبطکتاب فارسی از سایت های انتخاب  ،علمیانگلیسی توسط اعضاء هیئت 
فاکتور و تهیه بررسی  ،کتابو سفارش خرید  ،آنبا ناشران و پیگیری تماس  ،کتابنمایشگاه 

عناوین خریداری شده در ثبت  ،کتابخانهبرگه های درخواست کتابخانه، کمیته خرید و رسید 
 دفتر ثبت کتابخانه

 Scopus, Pubmed, Iranmedex, Google های اطالعاتیکارگاه آموزشی پایگاه های آموزشی برگزاری کارگاه

Scholar, Google Drive, Proquest, ScienceDirect, ISI  و آموزش طراحی
 ...پرسشنامه الکترونیکی، جستجوی پیشرفته در گوگل و 

 نویسیهای اطالعاتی و مقالهراهنمایی دانشجویان جهت جستجوی مقاالت از پایگاه راهنمایی موردی دانشجویان

 کتاب انگلیسی  621                                             فارسیکتاب  3085 امانت کتاب

 کتاب انگلیسی 670                                              فارسیکتاب  3528 تحویل کتاب

فهرستنویسی، ورود اطالعات و 
 سازی کتابآماده

 عنوان کتاب  120

پیگیری امور مرتبط با بازدید 
 هیئت بورد از کتابخانه

 هیئت بورد گروه هوشبری
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 سه ماهه دوم     فعالیتهاسایر 

 تصویب پروپوزال آقای صفایی دانشجوی ارشد فیزیک پزشکی پروپوزالهای مصوب و ارسال شده به معاونت پژوهشی  1.

   اقدامات انجام شده در جهت توسعه نقش اساتید راهنما1.

   برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان1.

   پایان نامه های دفاع شده1.

 خانم کرمی–اثر پانسمان پالکتی بر بهبود زخم های دیابتی  مقاالت منتشر شده در نشریات داخلی و خارجی1.

   شرکت اعضای هیات علمی در همایشهای خارجی1.

 برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود1.
برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی علوم آزمایشگاهی در 

 11/7/95تاریخ 

   تالیف یا ترجمه کتاب و نشریه، چاپ مجله1.

هیئت )اقدامات انجام شده جهت طرح تکریم ارباب رجوع 1.
 (علمی، کارکنان

 حضور مستمر مدیر گروه و سایر اعضا در گروه آموزشی

در صورت عدم اشاره در کل گزارش، موارد )دیگر موارد 1.
 (بصورت مجزا قید گردد

 -شرکت آقای دکتر سلیمیان در فرآیند بهبود کیفیت آزمایشگاه مرکزی کاشان
 -به روش فلورسنت ANAراه اندازی آزمایش 

 :انجام فرآیند های اعتبار بخشی در آزمایشگاه شامل
 تهیه لیست تجهیزات آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی .1

 تهیه فرم نظافت دستگاه ها.2

 مکتوب نمودن تمامی فرآیندهایی که در آزمایشگاه انجام می شود.3

 تهیه دستورالعمل های فنی تجهیزات آزمایشگاه.4

 تهیه فرم های سرویس و تعمیر تجهیزات.5

 تهیه فرم اطالعات ایمنی مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه.6

 تهیه شناسنامه کلیه تجهیزات آزمایشگاه.7

 لیست نمودن و شماره گذاری تمامی مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه.8
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 توضیحات   تعداد مصوبات  تعداد جلسات   جلسات وشوراهای دانشکده

   9 2 گروه هوشبری شورای گروههای آموزشی دانشکده1.

 ساير فعالیتها

پایان نامه های دفاع 1.
 شده

  

بررسی بار ترومای ترافیکی منجر به بستری منطقه کاشان در : آقای دکتر مهرداد مهدیان
 1391سال 

بررسی تاثیر پیالتس بر سالمت عمومی بیماران تحت درمان : خانم رحیمی مقدم
 همودیالیز

 (خانم میرحسینی)پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد  2استاد مشاور 

مقاالت منتشر شده 1.
در نشریات داخلی و 

 خارجی

:آقای دکتر مهدیان  

Life expectancy at birth in Aran-Bidgol region, Iran, 2012: A 

study based on corrected Health Houses data (International 

journal of epidemiologic research) 

:زهرا رحیمی مقدم  

Effects of Pilates exercise on general health of hemodialysis 

patients(Journal of Bodywork and Movement Therapies) 

شرکت اعضای هیات 1.
علمی در همایشهای 

 داخلی  –خارجی 

خانم میرحسینی، )هفدهمین کنگره پژوهشی ساالنه دانشجویان علوم پزشکی کشور 
و ارائه خالصه مقاله با عنوان ارتباط اعتیاد با اینترنت و پیشرفت در ( خانم رحیمی مقدم

 (خانم میرحسینی)دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 (خانم میرحسینی)آنالین  AMEEشرکت در کنگره 

 هوشبری در سه ماهه دومگزارش عملکرد گروه  

http://ijer.skums.ac.ir/article_17777.html
http://ijer.skums.ac.ir/article_17777.html
http://ijer.skums.ac.ir/article_17777.html
http://ijer.skums.ac.ir/article_17777.html
http://ijer.skums.ac.ir/article_17777.html
http://ijer.skums.ac.ir/article_17777.html
http://ijer.skums.ac.ir/article_17777.html
http://ijer.skums.ac.ir/article_17777.html
http://ijer.skums.ac.ir/article_17777.html
http://ijer.skums.ac.ir/article_17777.html
http://ijer.skums.ac.ir/article_17777.html
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13608592
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در صورت )دیگر موارد 1.
عدم اشاره در کل 

گزارش، موارد بصورت 
 (مجزا قید گردد

 شرکت  در کارگاه دانش افزایی آقای سیدی، آقای دکتر مهدیان1.

 (آقای سیدی)عضو کمیته اعتبار بخشی دانشگاه 2.
 :فعاليت هاي خانم ميرحسيني-

 (خانم رحیمی مقدم: خانم میرحسینی، عضو کمیته اجرایی:دبیر اجرایی)برگزاری کارگاه استدالل بالینی ویژه پزشکان 1.

 End noteشرکت در کارگاه 2.

 MAXQDAشرکت در کارگاه 3.

 HSRشرکت در کارگاه داوری طرح 4.

 ISIشرکت در کارگاه 5.

 حیطه جانبی استدالل بالینی. همکاری با تیم علمی المپیاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان 6.

 همکاری با کمیته برگزاری آزمون دکتری دانشگاه  7.

 ویژه دانشجویان پزشکی CPRهمکاری در برگزاری ششمین دوره کارگاه 8.

 نماینده انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه علوم پزشکی کاشان 9.

 انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایرانعضو  .10

 شناسیویروس  Phdارزیابی کوریکولوم ویروس شناسی برای دانشجویان طراحی . 11

 LFCملی و به عنوان برگزار کننده مصاحبه در کلیه دوره های  LFCفاز دوم پروژه مدرس   .12

 شورای سیاستگذاری آموزش در دانشگاهعضو . 13

 کارگروه مجازی سازی دانشگاهعضو . 14

 (خانم میرحسینی)کارگروه برنامه توسعه و ارتقا زیرساختهای آموزش علوم پزشکیعضو . 15
 اجرایی کارگاه آشنایی با دوره های مجازی دانشگاه علوم پزشکی کاشاندبیر . 17

 :ناظر طرح پژوهشی با عنواناستاد . 18
 تاثیر الگوی تعدیل شده یادگیری در حد تسلط بر صالحیت بالینی دانشجویان اتاق عملبررسی . 19

 سواالت چند گزینه ای و تاثیر یک دوره آموزش تاکسونومیطراحی . 20

 کارگاه طراحی آموزش ویژه دوره های آموزشی کارشناسان هالل احمر ایرانبرگزاری  .21

 در بازنگری کوریکولوم هوشبریهمکاری . 22

 هاي آقاي دكتر مهديانفعاليت . 23

 در جلسات هیئت تحریریه مرکز تحقیقات تروماشرکت . 24

 در شورای تخصصی مرکز تحقیقات تروماشرکت . 25

 مورد مقاله 6داوری . 26
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 توضیحات   تعداد مصوبات  تعداد جلسات   جلسات وشوراهای دانشکده

   70 13 گروههای آموزشی دانشکدهشورای . 1

 تاسیس مقطع دکترای تخصصی رشته مدیریت اطالعات سالمت تاسیس رشته. 2

 سایر فعالیت ها

 : شرکت اعضای هیات علمی در همایشهای داخلی1.

 :تبریز – 2/7/95لغایت  31/6/95 -همايش كشوري مديريت اطالعات سالمتخالصه مقاالت ارائه شده در  
 بررسی مقایسه ای سامانه های طبقه بندی ملی نئوپالسم در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای نظام ثبت سرطان در ایران1.

 1394-تعیین میزان مهارت دانشجویان کارشناسی فناوری اطالعات سالمت در کارآموزی در عرصه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در حوزه فناوری اطالعات2.

 بررسی مقایسه ای علل خارجی تصادفات در سامانه های طبقه بندی منتخب3.

 لمیزان اجرای دستورالعمل های کدگذاری صدمات، سوختگی و مسمومیت در بیمارستانهای آموزشی امام خمینی و فاطمی دانشگاه علوم پزشکی اردبی4.

 بررسی مقایسه ای کدگذاری صدمات در کتابهای طبقه بندی منتخب 5.

 الزامات عملکردی واحد رادیولوژی در سیستم اطالعات بیمارستانی از دیدگاه کاربران6.

 تاثیر بکارگیری فناوری اطالعات در بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان7.

 (در صورت عدم اشاره در کل گزارش، موارد بصورت مجزا قید گردد)دیگر موارد 
 :دکتری تخصصی رشته مدیریت اطالعات سالمت( مصاحبه)خالصه گزارش عملکرد گروه برای برگزاری آزمون مرحله دوم 

 شرکت اعضای گروه در کارگاه توجیهی آزمون مصاحبه در معاونت آموزشی دانشگاه  1.

 جلسه در گروه جهت تدوین چک لیست های ارزیابی و روش اجرای آزمون  12برگزاری 2.

 کاشان، اصفهان و دانشگاه کاشان .پ . تشکیل تیم مصاحبه کننده با لحاظ شرایط مندرج در آیین نامه مصاحبه از اعضای هیئت علمی دانشگاه ع 3.

 تشکیل تیم اجرایی مصاحبه از کارشناسان دانشکده4.

 تشکیل جلسه توجیهی برای تیم اجرایی 5.

 26/4/95-شرکت تیم مصاحبه کننده در کارگاه توانمندسازی در اصفهان 6.

 2/5/95 -شرکت مسئول تیم مصاحبه در جلسه مسئولین تیم مصاحبه کننده منطقه هفتم آمایش آموزش عالی سالمت7.

 18/5/95-طراحی سواالت با رعایت کامل شرایط حفاظتی و قرنطینه و نظارت کامل نماینده حراست 8.

  1/6/95 –مانور 9.
  2/6/95 –تکثیر سواالت با نظارت نماینده حراست  01.
  6/6/95 –برگزاری آزمون مصاحبه 11.
 ...انجام امور اجرایی شامل تهیه راهنمای داوطلبین، کارت قرعه کشی، جدول چرخش ایستگاهها، چیدمان ایستگاهها و راهنمای ایستگاهها و 21.

 فناوری اطالعات سالمت در سه ماهه دومگزارش عملکرد گروه  



 ها فعالیتسایر 

در صورت عدم )دیگر موارد 1.
اشاره در کل گزارش، موارد 

 (بصورت مجزا قید گردد

 :مدیریت و فناوری اطالعات سالمتگروه 
 

شرکت آقای دکتر فرزندی پور در جلسه هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه 1.
 95ریزی رشته مدیریت اطالعات و انفورماتیک پزشکی اردیبهشت 

شرکت مدیر پروژه و چندتن از اعضای هیئت علمی گروه در  نشست 2.
دبیرخانه کالن منطقه هفت آمایش آموزش عالی سالمت کشور با حضور  

 23/2/95پ اصفهان مورخ .ع.معاون اموزشی وزارت متبوع در  د

در   95شرکت در جلسه هماهنگی اجرای آیین نامه مصاحبه دکترای سال 3.
 26/2/95تاریخ 

شرکت در جلسه هماهنگی مصاحبه دکترای رشته مدیریت اطالعات سالمت 4.
   29/3/95در تاریخ 

و روش طراحیی   Google driveبرگیزاری کارگیاه آشینایی بیا اپلیکیشین      5.
  4/3/95پرسشنامه اینترنتی در آن مورخ 

 Systematic review of)برگزاری کارگاه آشنایی با مطالعات مرور نظام مند 

the literature ) 5/3/95مورخ 
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ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب

ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
 

 توضیحات    تعداد مصوبات   تعداد جلسات  جلسات وشوراهای دانشکده

 - 10 4 شورای گروههای آموزشی دانشکده1.
 سایر فعالیتها

تصویب پروپوزال طرح تحقیقاتی دکتر مهران   پروپوزالهای مصوب و ارسال شده به معاونت پژوهشی  1.
 محسنی

   اقدامات انجام شده در جهت توسعه نقش اساتید راهنما1.

   برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان1.

   پایان نامه های دفاع شده1.

 3 مقاالت منتشر شده در نشریات داخلی و خارجی1.

   شرکت اعضای هیات علمی در همایشهای خارجی1.

   برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود1.

   تالیف یا ترجمه کتاب و نشریه، چاپ مجله1.

هیئت علمی، )اقدامات انجام شده جهت طرح تکریم ارباب رجوع 1.
 (کارکنان

حضور مستمر مدیر گروه و سایر اعضا در گروه 
 آموزشی

در صورت عدم اشاره در کل گزارش، موارد بصورت )دیگر موارد 1.
 (مجزا قید گردد

شرکت آقای دکتر مهرآور رفعتی در کارکاه 
planning بخش رادیو تراپی 

  

 گزارش عملکرد گروه فیزيک پزشکی 



 توضیحات   تعداد مصوبات  تعداد جلسات   جلسات وشوراهای دانشکده

   3 1 شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده1.

     25 6 شورای آموزشی دانشکده  1.

   8 3 شورای پژوهشی دانشکده1.

شورای گروههای  1.
 آموزشی دانشکده

   3 1 گروه علوم آزمایشگاهی

   64 11 گروه مدیریت و فناوری اطالعات سالمت

   8 2 گروه هوشبری

   8 5 رادیولوژی -گروه فیزیک پزشکی

     4    2 هسته پیشرفت1.

.1EDO  2   5   

     4 (:آیین نامه ها و مقررات آموزشی )مهارت های ورودی 1.

 فعالیتهاساير             

 پروپوزالهای مصوب و ارسال شده به معاونت پژوهشی1.

بررسی میزان دوز دریافتی غدد لنفاوی سوپراکالویکل و بافت های نرمال در پرتودرمانی پستان  "پروپوزال کارشناسی ارشد تحت عنوان 
 "الکترون و ارزیابی یک روش جدید –پس از جراحی بوسیله تکنیک درمانی ترکیب فوتون 

 "6Mevویژگی های دزیمتری میدانهای نامتقارن در رادیوتراپی با فوتون "پروپوزال کارشناسی ارشد تحت عنوان 

ارسال )طراحی و ارزیابی پرونده الکترونیکی سالمت فردی مبتنی بر وب برای بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی در شهرستان کاشان
 (شده از سوی مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت

 1394طراحی نظام ثبت بیماری آرتریت روماتویید در مرکز تحقیقات بیماری های اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

طراحی و ارزیابی پرونده الکترونیکی سالمت فردی مبتنی بر وب برای بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلبی در شهرستان کاشان" 

 شان 1395طراحی سیستم اطالعات مراقبت کودك در دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال
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ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب

ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
 

 سایر فعالیتها  

 تاثیر آموزش به روش بحث گروهی و ویدیویی بر سطح استرس، اضطراب و خودکارآمدی بیماران تحت تعبیه ضربان ساز مقایسه
(Pacemaker )و دفیبریالتور کاشتنی قلبی 

1395-طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن همراه جهت آموزش کنترل اضافه وزن زنان باردار در شهرستان کاشان 

1395-طراحی و ارزیابی برنامه کاربردی مبتنی بر تلفن هوشمند جهت ارتقاء خودمراقبتی بیماران مبتال به آسم در شهرستان کاشان 

1396-ارزیابی کاربردپذیری سامانه اطالعاتی یکپارچه بهداشت در شهرستان کاشان 

اقدامات انجام شده در جهت توسعه نقش 1.
 اساتید راهنما

دانشجویان تمام برای راهنما اساتید تعیین   
راهنما اساتید ارزیابی   
راهنما اساتید برای توجیهی جلسه 

 جلسه توجیهی کارآموزی دانشجویان کلیه رشته های دانشکده برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان1.

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی و پیگیری مشکالت مطرح 
 شده 

پایان نامه 1.
های دفاع 

 شده

 بررسی ریسک مطلق ناشی از  "پایانامه خانم فهیمه امین الرعایایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی با عنوان
رادیوگرافی نوزادان بستری در بخش مراقب ت های ویژه نوزادان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 18/08/95درتاریخ  "1394بهداشتی درمانی اصفهانو کاشان در سال 

 طراحی پایگاه  "دفاعیه پایان نامه خانم  عاطفه این دانشجوی رشته فن آوری اطالعات سالمت مقطع کارشناسی ارشد با عنوان
   " 1394داده ترمادر مرکز تحقیقات ترما دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 

 30/11/95روز شنبه مورخ 

 بررسی تأثیر مداخله ممیزی و بازخورد  "نگین بنار دانشجوی رشته فن آوری اطالعات سالمت مقطع کارشناسی ارشد با عنوان
پنج " 1394بر میزان درخواست تست های آزمایشگاهی توسط پزشکان بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 

 21/11/95شنبه مورخ 

 بررسی عوامل همراه با بیماری  "زهرا شهابی نیا دانشجوی رشته فن آوری اطالعات سالمت مقطع کارشناسی ارشد با عنوان
 17/07/95چهارشنبه مورخ  " 94ایسکمی قلبی با استفاده از داده کاوی سال 



 سایر فعالیتها  

 مقاالت منتشر شده در نشریات داخلی و خارجی1.

 Information Technology-Based Interventions to Improve Drug-Drug Interaction 

Outcomes: A Systematic Review on Features and Effects. Ehsan Nabovati, et al. 

JMedSyst (2017) 41:12  
پیاورد . مهتاب کرمی ، رضا صفدری. ابزاری برای خلق ارزش از سرمایه های هوشی بیمارستان: مروری بر داشبورد

 330-320( :4) 10 ;1395. سالمت

 چاپ مقاله بررسی ارتباط بین سطح الکتات سرم و پیامدهای بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران تحت
بای پس قلبی ریوی حسن شیری فاطمه، پورعباسی محمدصادق، موسوی سید غالمعباس، فتاحی مژده، کیانفر 

بررسی ارتباط بین سطح الکتات سرم و پیامدهای بعد از عمل جراحی پیوند .. امیرعباس، سیدی حمیدرضا، و همکاران
 524-518( :6) 20 ;1395. دوماه نامه علمی ی پژوهشی فیض .عروق کرونر در بیماران تحت بای پس قلبی ریوی

 Platelet activation and function in response to high intensity interval exercise and 

moderate continuous exercise in CABG and PCI patients / Ahmadizad S, Nouri-

Habashi A, Rahmani H, Maleki M, Naderi N, Lotfian S, Salimian M.Journal Clinical 

Hemorheology and Microcirculation - 2016/10/12  

 هفته فعالیت تناوبی با شدت باال و تداومی بر سطح پایه بیان پی سلکتین و شاخص های پالکتی در  8مقایسه تاثیر
مرتضی , اکبر نوری حبشی, هیوا رحمانی, نسیم نادری, مجید ملکی, سجاد احمدی زاد  –عروقی  -بیماران قلبی

 1395سارا لطفیان مجله فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی , سلیمیان
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https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=3jUtpNoAAAAJ&citation_for_view=3jUtpNoAAAAJ:qxL8FJ1GzNcC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=3jUtpNoAAAAJ&citation_for_view=3jUtpNoAAAAJ:qxL8FJ1GzNcC
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmadizad S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmadizad S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ahmadizad S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nouri-Habashi A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nouri-Habashi A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nouri-Habashi A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nouri-Habashi A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nouri-Habashi A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahmani H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahmani H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahmani H[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maleki M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maleki M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maleki M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naderi N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naderi N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naderi N[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lotfian S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lotfian S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lotfian S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salimian M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salimian M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salimian M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27802217
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 سایر فعالیتها  

 دکتر فاطمیه رنگرزحیدی، شیهرزاد     -ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات بر بهبود پیامدهای خود مراقبتی بیماران کلیویتاثیر
 سخنرانی – 1395بهمن  29لغایت  28 -اولین کنگره انفورماتیک پزشکی ایران. امیرعضدی، احسان نبوتی

مهیرداد  . مرور نظام مند: تاثیر استفاده از برنامه های کاربردی مبتنی بر تلفن همراه بر پیامدهای اقتصادی بیماران مبتال به اسم
 بهمن  29لغایت  28 -اولین کنگره انفورماتیک پزشکی ایران. فرزندی پور، ریحانه سادات شریف، احسان نبوتی

مهرداد فرزندی پور، زهرا مییدانی، حسیین ریاضیی،    . الزامات عملکردی واحد داروخانه در سیستم اطالعات بیمارستانی در ایران
 پوستر . 1395بهمن  29لغایت  28 -اولین کنگره انفورماتیک پزشکی ایران. منیره صادقی جبلی

فاطمیه رنگرزجیدی، شیهرزاد    . تعیین اقالم داده ای جهت طراحی پرونده سالمت فردی مبتنی بر وب برای بیماران تحت دیالیز
 پوستر – 1395بهمن  29لغایت  28 -اولین کنگره انفورماتیک پزشکی ایران. امیرعضدی، احسان نبوتی

   دکتیر فاطمیه رنگرزحیدی، شیهرزاد     . دییدگاه پرسیتاران  : ضرورت استفاده از پرونده سالمت فردی برای بیمیاران تحیت دییالیز
 پوستر - 1395بهمن  29لغایت  28 -اولین کنگره انفورماتیک پزشکی ایران. امیرعضدی، احسان نبوتی

مهیرداد فرزنیدی پیور،    . مرور نظام مند: ویژگی های مداخالت مبتنی بر سالمت همراه جهت کنترل اضافه وزن دوران باردادری
 پوستر - 1395بهمن  29لغایت  28 -اولین کنگره انفورماتیک پزشکی ایران. شمیا انوری، احسان نبوتی

فاطمه رنگرزجدی، راضییه فرهیی، سیارا چوپیان     . ارزیابی هیوریستیک سیستم اطالعات ثبت و طبقه بندی علت مرگ در ایران
 پوستر – 1395بهمن  29لغایت  28 -اولین کنگره انفورماتیک پزشکی ایران. نژاد

اولیین کنگیره   .  نسیرین حفیظیی، مهتیاب کرمیی    . کاربرد فناوری اطالعات در ارتقا سطح سالمت جامعیه : مداخالت الکترونیک
 پوستر – 1395بهمن  29لغایت  28 -انفورماتیک پزشکی ایران

فاطمه رنگرزجدی، راضییه فرهیی، سیارا چوپیان     . ارزیابی هیوریستیک سیستم اطالعات ثبت و طبقه بندی علت مرگ در ایران
 پوستر – 1395بهمن  29لغایت  28 -اولین کنگره انفورماتیک پزشکی ایران. نژاد

   زهیرا مییدانی، مهیرداد    . مطالعه پایلوت بهبود کیفیت داده ها در نظام ثبت ترومای بیمارستانی دانشگاه علیوم پزشیکی کاشیان
 ...مهدیان، 



 سایر فعالیتها  

 :  شرکت اعضای هیات علمی در همایشهای داخلی1.

دکتر فاطمیه رنگرزجیدی،   . سامانه طبقه بندی بین المللی مراقبت های اولیه در برنامه پزشک خانواده ایران؛ یک ضرورت انکارناپذیر
 95ساری آذر . راهکارهای ارتقای سالمت و چالش ها با محوریت مراقبت مبتنی بر جامعه. زهره مبارك قمصری

دکتر فاطمه رنگرزجدی،  . معرفی جامع ترین سامانه طبقه بندی علل خارجی تصادفات برای نظام ثبت تروما در ایران؛ مطالعه تطبیقی
 95آذر  -تهران. همایش تروما. ریحانه سادات شریف، شیما انوری تفتی

 95آذر  -تهران. همایش تروما. دکتر فاطمه رنگرزجدی. بررسی تصادفات جاده ای بر اساس ترسیم درخت تصمیم

آذر   -تهران. همایش تروما. های داده کاوی دکتر فاطمه رنگرزجدی ای با استفاده از تکنیکبررسی ارتباط بین شغل و تصادف جاده
95 

 95آذر  -تهران. همایش تروما. دکتر فاطمه رنگرزجدی.  94در سالعوامل زمانی موثر بر تصادفات جاده ای شهرستان کاشان 

 نقش تست های روتین آزمایشگاهی در پیش بینی مرگ و میر  "شرکت در دومین کنگره بین المللی تروما و ارائه مقاله با عنوان
 "بیماران دچار شکستگی هیپ

 مقاله در کنگره ملی  به صورت سخنرانی و پوستر 2ارائه 

شرکت در کارگاه مرور سیستماتیک 

شرکت در کارگاه اخالق پزشکی 

 شرکت در کارگاه مبارزه با مواد مخدر اعتیاد 

برگزاری مراسم معارفه دانشجویان 1.
 : جدیدالورود

 معارفه  دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

 95 ورودی 

   تالیف یا ترجمه کتاب و نشریه، چاپ مجله1.

   (هیئت علمی، کارکنان)اقدامات انجام شده جهت طرح تکریم ارباب رجوع 1.
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ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب

ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
 

 فعالیتهاسایر        

 (در صورت عدم اشاره در کل گزارش، موارد بصورت مجزا قید گردد)دیگر موارد 
 ارائه گزارش عملکرد ماموریت ویژه توسعه دانش فناوری اطالعات سالمت از ماموریت های منطقه هفت آمایش آموزش عالی سالمت به این گروه

 اصفهان – 18/9/95اموزشی در جلسه معاونین آموزشی مورخ 

 برگزاری جلسه کارگروه ماموریت ویژه توسعه دانش فناوری اطالعات سالمت با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و یزد مورخ
10/9/95  

ه  تجهیز آزمایشگاه تخصصی گروه در راستای اجرای پروژه راه اندازی آزمایشگاه تخصصی سیستم های اطالعات بالینی از پروژه های ماموریت ویژ
 توسعه دانش فناوری اطالعات سالمت

 مشارکت در کمیته اعتبار بخشی دانشگاه 

 مورد 17داوری مقاالت فارسی و التین 

شرکت در جلسات بورد تخصصی رشته های مربوطه در  وزارت متیوع 

شرکت در جلسات کمیته دایره امتحانات دانشگاه 

  عضویت در انجمن های علمی، تخصصی رشته های مربوطه 

مشارکت درشورای تخصصی دانشگاه 

 داوری جشنواره شهید مطهری 

 برگزاری کارگاه های روش تحقیق 

داوری پایان نامه های دانشجویان پزشکی 

شرکت در شورای تخصصی و هیئت تحریریه مرکز تحقیقات تروما 

مدیر اجرایی مجله تروما 

برگزاری آزمون استعدادیابی برای دانشجویان رشته های مختلف دانشکده 

برگزاری جشن روز رادیولوژی 

 برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان علوم آزمایشگاهی 

 نفر دانشجویان علوم آزمایشگاهی   30فارغ التحصیلی 

 دانشکدهارزیابی عملکرد 



 توضیحات عنوان

   تاسیس گروه

 رشته مدیریت اطالعات سالمت  Ph.D تاسیس رشته

   جذب هیات علمی

 بازنگری کوریکولوم آموزشی رشته فناوری اطالعات سالمت بازنگری و توسعه برنامه های آموزشی

   ارتقاء روش های آموزشی

   برگزاری همایش در سطح ملی و بین المللی

پیشنهادات در جهت بهبود کیفی و کمی 
 آموزش

  

   چالش ها در عرصه آموزش دانشکده

 راه اندازی بخش التین پرتال دانشکده خالصه گزارش عملکرد پورتال

 امانت کتاب خالصه گزارش عملکرد کتابخانه

تحویل کتاب 

 سفارش، خریداری، ثبت، فهرست نویسی، وروداطالعات و
 سازی کتابآماده

 خوانی کتب فارسی کتابخانهرف
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  توضیحات   تعداد مصوبات  تعداد جلسات   جلسات وشوراهای دانشکده

 تصویب پروپوزال  3 3 تعداد جلسات شورای تحصیالت تکمیلی 1.

   25 2 تعداد جلسات شورای آموزشی1.

   4 1 تعداد جلسات شورای امر به معروف ونهی از منکر1.

     3 برگزاری کالسهای تفسیر قرآن جهت اساتید وکارکنان1.

 پروپوزال پایان نامه   3 تعداد پروپوزال های مصوب شده 1.

 پایان  نامه  9 تعداد پایان نامه های دفاع شده 1.

اقدام در خصوص بهبود روند تصویب واجرای پایان نامه 1.
 ها

 گردیده است اجرایی

برگزاری کارگاه قوانین و مقررات آموزشی برای 1.
دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد

کارشناسی پیوسته در دو نوبت و کارشناسی ارشد یک 
 نوبت 

تهیه و تنظیم فرآیند پایان  نامه در مقاطع تحصیالت 1.
 تکمیلی

 یکسان سازی  در دانشکده ها 

 جلسه   3 جلسات اعتبار بخشی  1.
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    تخصص دكتري – اي حرفه دكتري – ارشد كارشناسي مقطع در دانشجويان نامه پايان فرآيند تنظيم و تهيه
 مراحل انجام پايان نامه بانضمام فرمهاي مربوطه 

اقدامات انجام شده جهت طرح تکریم 
هیئت علمی ،کارکنان، )ارباب رجوع

 (دانشجو

برگزاری کالسهای تفسیر قرآن برای  اساتید و کارکنان بمنظور ارتقائ فرهنک تکریم ارباب رجوع  درسه 
 نوبت 

قوانین ومقررات آموزشی وانضباطی و استعدادهای ) برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاهها ویژه  دانشجویان جدیدالورد  

 (رفتار جراتمندانه و قاطعانه  –ارتابط موثر  –راز محبوبیت وسر جذابیت  –جستجوی مقدماتی در اینترنت  –درخشان 
اقدامات انجام شده در جهت توسعه نقش 

 راهنمااساتید 

 نوبت دو نظر سنجی در مورد کیفیت خدمات مشاوره اساتید راهنما بمنظور شناسایی نقاط ضعف در 

جلسات پرسش و پاسخ با برگزاری  
 دانشجویان

 برگزاری پرسش و پاسخ بین مسئولین دانشکده ونمایندگان دانشجویان در هر ترم یک نوبت 

 تحلیلی از مشکالت موجود

  

  

 کمبود فضای فیزیکی جهت برگزاری کالسها 1.

 استاندارد نبودن دفتر کار آموزش 2.

 فعلینا متناسب بودن چارت سازمانی با شرح وظایف 3.

 گسترش نیافتن چارت سازمانی در حوزه آموزش دانشکده 4.

 پیشنهادات 

  

  

 تامین زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری مناسب جهت برگزاری دوره های آموزشی مجازی 1.

 تخصیص اعتبار به میزان الزم  جهت احداث کالس درس 2.

 تخصیص اعتبار به میزان الزم  جهت تکمیل آمفی تئاتر بر اساس الگوی استاندارد  3.

 اجرایی شدن روند آموزشی در دانشکدهها به صورت یکسان 4.

 اجرایی شدن روند اجرایی پایان نامه ها در کلیه دانشکده ها 5.

طراحی فرمهای پایان نامه و روند اجرایی آن  با همکاری مدیر محترم پژوهشی و مدیر ان محترم گروههای  6.
که در صورت تایید آن مقام محترم (  بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط ) پذیرش دانشجوی  تحصیالت تکمیلی

جهت مدیر کل محترم آموزش ارسال گردد تا در شورای آموزشی دانشگاه بررسی و چنانچه نظر مثبت می باشد در 

 .  کلیه دانشکده ها اجرایی گردد 
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عملکرد 
شاخص 

آموزشی انجام 
شده در 

 95سال

  

   (337 )  94-95 دوم نیمسال تحصیل به شاغل دانشچویان تعداد1.

   (3275)  94-95دوم نیمسال  تا التحصیل فارغ دانشچویان تعداد2.

   053/0 دانشجویان به اساتید نسبت3.

 12.44 اساتید تعداد  به نیمسال  یک در شده ارائه واحدهای تعداد نسبت4.

   آزمون 52 اول ماهه سه شده برگزاری  آزمونهای تعداد5.

 0.005 دانشجویان کل به شده مشروط دانشجویان تعداد نسبت6.

 24.76 اساتید به دانشجویی مشاوره جلسات تعداد نسبت7.

 1.8  دانشجویان کل  به دانشجویی مشاوره جلسات تعداد نسبت8.

 0/020 ها دانشگاه سایر به دانشکده این از ومیهمانی انتقالی دانشجویان نسبت9.

 0/121 دانشکده این به میهمانی و انتقالی دانشجویان نسبت01.

   41/0 قبل سال به نسبت دانشجویان  تحصیلی رشد11.
   نفر 3184 تاکنون دانشکده تاسیس از التحصیالن فارغ تعداد  .12
 0,094پایان نامه دفاع شده  به کل دانشجویان ارشد نسبت   -13
 نفر 14ثبت نام از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد   -14
 نفر دوم سال  73ثبت  نام از دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی   .15
 واحد درسی 230 -   94-95کلیه واحدهای درسی برای نیمسال تحصیلی -16
 تاسیس گروه نداشته ایم -17
 تاسیس رشته نداشته ایم -18
 جذب هیات علمی گروه بهداشت محیط یک نفر -19
بازنگری کتابچه قوانین ومقررات آموزشی مقطع : بازنگری در برنامه های آموزشی ودرسی دانشجویان که شامل -20

 کارشناسی و کارشناسی ارشد 
 بازنگری در چینش واحدهای درسی بر اساس ضوابط و  مصوبات وزارت متبوع   -21



عملکرد 
شاخص 

آموزشی انجام 
شده در 

 95سال

  

 عمومی بهداشت پیوسته کارشناسی دانشجویان (2)عرصه در کارآموزی برنامه تدوین و تهیه -22
 93مهر
  دانشجویان ویژه (2)عرصه در کارآموزی اختصاصی آموزشی های کارگاه جهت ریزی برنامه-23

 93مهر عمومی بهداشت پیوسته کارشناسی
 در عمومی بهداشت ناپیوسته کارشناسی دانشجویان علمی سمینار چهارمین و سی برگزاری-24

   مقاله 3 ارائه با بهداشت دانشکده  در مورخ
 (2)عرصه در کارآموزی راهنمای کتابچه اصالح و بازنگری -25
  8 در عمومی بهداشت پیوسته کارشناسی درسی واحدهای تدوین و تنظیم جهت ریزی برنامه -26

 تحصیلی نیمسال
 دانشجویان توسط مقاله 3 ارئه با عمومی بهداشت دانشجویی علمی سمینار چهارمین و سی -27

 1395 /04 /14تاریخ در عمومی بهداشت ناپیوسته کارشناسی
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 سه ماهه دوم

 پژوهش دانشکده

تکمیلی تحصیالت دانشجویان نیاز مورد فرم 14 طراحی 

ارشد کارشناسی دانشجویان نامه پایان انجام فرایند نگارش 

ارشد کارشناسی دانشجویان دفاع جلسات برگزاری روند اصالح 

ارشد کارشناسی دانشجوی 5 دفاع جلسه برگزاری پیگیری 

تکمیلی تحصیالت جلسات برگزاری پیگیری 

 خالصه گزارش عملکرد پورتال

هایفرم و فرایند دستورالعمل، نامه،-آئین) دانشکده پژوهش صفحه اندازی راه  
 (نامهپایان

جدید علمی هیئت عضو دو شخصی صفحه اندازی راه 

دانشکده اخبار بخش در خبر 25 درج 

فاکتورهای اصالح SEO 

 صفحات کلیه روزرسانیبه تاریخ اصالح    

کارکنان دانشکده، شوراهای و کمیته علمی، هیئت اعضاء صفحات روزرسانی به 
 دانشکده هایبخش سایر و دانشکده آموزش ،دانشکده

خالصه گزارش عملکرد 
 کتابخانه

700:امانت کتاب 

820: تحویل کتاب 

کتاب 70: ثبت 

 عنوان کتاب 60:  سازی کتابنویسی، ورود اطالعات و آمادهفهرست 

سنجی و پایگاه های  برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار کتابخانه، علم
 Scopus, Pubmed, Iranmedex, Google scholarاطالعاتی 



 توضیحات تعداد مصوبات تعداد جلسات   جلسات و شوراهای دانشکده  

 جلسه4 شورای گروههای آموزشی دانشکده-1
 جلسه 3

 مصوبه22

 (مصوبه6)17/1/95
 (مصوبه6) 6/2/95
 (مصوبه  4) 11/3/95
 (مصوبه  6) 31/3/95

 مصوبه( 9)

  

 ساير فعالیتها  

پروپوزالهای مصوب و ارسال شده به معاونت -2
 پژوهشی

 95/ 3/  4پروپوزال عطیه سالم 

 31/3/95پروپوزال علیرضا امانتی 

اقدامات انجام شده در جهت توسعه نقش اساتید -3
 راهنما

   برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان  -4

 7/2/95الهه چیمه ای -1 پایان نامه ها دفاع شده -5

بررسی اثر نانوذرات اکسید روی در حذف باکتری های کلیفرم از  پساب  
 فرآیند لجن فعال فاضالب شهری

 14/2/95مجتبی بابایی  -2

بررسی کیفیت آب رودخانه قهرود با استفاده از شاخص کیفیت آب   وبهینه 
 بندی آن با سامانه اطالعات جغرافیایی 
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 توضیحات تعداد مصوبات تعداد جلسات   جلسات و شوراهای دانشکده  

 24/3/95سهیال داوودی  سیده -3 پایان نامه ها دفاع شده -5

از  18مقایسه کارآیی فرآیندهای فنتون و نانوفنتون در حذف رنگ اسید رد 
 فاضالب دست ساز نساجی 

 24/3/95حمید صفری -4

مقایسه میزان جذب فنل از محلول های آبی به وسیله ذرات تهیه شده 
  نانوازکربن فعال درخت تاغ نانو با غیر 

 94بازدید از کارخانه کمپوست کرج دانشجویان ارشد -6

بازدید از ایستگاه انتقال و دفن زباله و کمپوست کاشان -
 93دانشجویان کارشناسی 

 92بازدید از تاسیسات آب برزك دانشجویان کارشناسی -

 بازدید از فیلد حشره شناسی ابوزید اباد و سد قهرود -

18/2/95 

22/2/95 

25/2/95 

 12/3/95و  21/2/95

   شرکت اعضای هیأت علمس در همایشهای خارجی-7

   برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود-8

   نشریه چاپ مجله. تالیف یا ترجمه کتاب  -9

اقدامات انجام شده جهت طرح تکریم ارباب رجوع  -10
 (هیئت علمی کارکنان )

دیگر موارد درصورت عدم اشاره در کل گزارش موارد -11
 بصورت مجزا قید گردد

  

 95اردیبهشت  برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی -12

  

   95/ 3/  4دکتر نظام میرزایی  جذب عضو هیئت علمی -13



 مالحظات  تعداد گروه هدف عنوان رديف

  

1 

  

  

  

 بازدیدهای علمی

  

دانشجویان  
کارشناسی مهندسی  
 بهداشت حرفه ای 

  

 به 93 مهر ورودی دانشجویان( ابزوربشن اتمیک دستگاه– آزمایشگاهی تجهیزات) کاشان دانشگاه-1 2
  درس با ارتباط در بهرامی مهندس آقای گروه علمی هیئت عضو ونظارت همراهی با نفر25 تعداد
  تاریخ در ابزوربشن اتمیک دستگاه کارکرد با آشنایی هدف با کار محیط هوای آلودگیهای نمونه تجزیه

14/2/95  
 و همراهی با نفر22 تعداد به 93 مهر ورودی دانشجویان شهری خدمات و نشانی آتش سازمان-2  

 هدف با 2 کار محیط در ایمنی درس با ارتباط در روحانی حسین مهندس آقای گروه کارشناس نظارت
  3/95//4 تاریخ نشانی آتش خدمات و ایمنی تشکیالت با آشنایی

بازدید ادواری اعضاء  2
محترم هیئت  

ممتحنه ارزشیابی و 
برنامه ریزی رشته 
مهندسی بهداشت  

 حرفه ای 

گروه مهندسی  
 بهداشت حرفه ای 

 ای حرفه بهداشت مهندسی رشته ریزی برنامه و ارزشیابی ممتحنه هیئت محترم اعضاء ادواری بازدید  
 از گلبابایی فریده دکتر خانم سرکار و محمدی گل رستم دکتر ،آقای حبیبی .. احسان دکتر آقای

  17 لغایت8 ساعت از25/2/95 شنبه روز در ای حرفه بهداشت مهندسی گروه بهداشت دانشکده
   :شامل بازدید این پذیرفت صورت

 بهداشت مهندسی گروه علمی هیئت اعضاء و دانشکده سرپرست با پاسخ و پرسش و معارفه جلسه-1
 ای حرفه

 دانشکده و گروه آزمایشگاههای بازدیدازامکانات-2

 دانشجویان با پاسخ و پرسش جلسه-3

  دانشگاه محترم باریاست جلسه-4

   نظرات نقطه وارائه موجود وضعیت بررسی و گزارش-5
جلسات شورای  3

آموزشی گروه 
 بهداشت  حرفه ای 

  12 مصوبات تعداد 3 --------------

سمینار علمی   4
دانشجویان  
 کارشناسی

دانشجویان  
کارشناسی مهندسی  
 بهداشت حرفه ای 

  تاریخ در 91 مهر ای حرفه بهداشت کارشناسی دانشجویان علمی سمینار نوزدهمین برگزاری 1
 شد برگزار دندانپزشکی دانشکده تئاتر آمفی در مقاله 10 ارائه با یکشبنه روز 30/3/95

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
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شت عمومي و آمار   گروه بهدا
 توضیحات تعداد مصوبات تعداد جلسات جلسات و شوراهای دانشکده 

   مصوبه9 جلسه3 شورای گروههای آموزشی دانشکده -1

 ساير فعالیتها  

 پروپوزالهای مصوب و ارسال شده به معاونت پژوهشی -2

  
بررسی شیوع "پروپوزال طرح تحقیقاتی با عنوان 

قلدری سنتی و سایبری در بین دانش آموزان دوره 
اول متوسطه شهر کاشان توسط آقای دگتر علی 

 11/2/95تاریخ تصویب –فخری 

 95اردیبهشت  برگزاری مراسم جشن روز جهانی بهداشت -3

   دانشجویانهمکاری جهت برگزاری کالسهای المپیاد -4

   شرکت اعضاء هیئت علمی در کارگاه علم سنجی -5



 عملكرد کتابخاهن 
 عملکرد کتابخانه دانشکده

 شرح فعالیت عنوان فعالیت ردیف

خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب  1
 تهران 

 (جلد 402)عنوان فارسی  195
 (جلد 72) عنوان انگلیسی 72

 پیگیری انتخاب کتاب انگلیسی توسط اعضاء هیئت علمی

 انتخاب کتاب فارسی از سایت های مرتبط

 شرکت در نمایشگاه کتاب

 تماس با ناشران و پیگیری آن

 خرید و سفارش کتاب

 بررسی فاکتور و تهیه برگه های درخواست کتابخانه، کمیته خرید و رسید کتابخانه

 ثبت عناوین خریداری شده در دفتر ثبت کتابخانه

 Scopus, Pubmed, Iranmedex, Google های اطالعاتیکارگاه آموزشی پایگاه های آموزشی برگزاری کارگاه 2

Scholar, Google Drive, Proquest, ScienceDirect, ISI  و آموزش طراحی
 ...پرسشنامه الکترونیکی، جستجوی پیشرفته در گوگل و 

 نویسیهای اطالعاتی و مقالهراهنمایی دانشجویان جهت جستجوی مقاالت از پایگاه راهنمایی موردی دانشجویان 3

 کتاب فارسی 3085 امانت کتاب 4

 کتاب انگلیسی  621

 کتاب فارسی 3528 تحویل کتاب 5

 کتاب انگلیسی 670

سازی فهرستنویسی، ورود اطالعات و آماده 6
 کتاب

 عنوان کتاب  120

 ای و هوشبریهیئت بورد گروه بهداشت حرفه پیگیری امور مرتبط با بازدید هیئت بورد از کتابخانه 7

ي كاشان ي ردمان هداشت ت ب
ي و خدما وم زپشك اگشنه عل دا
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 عملكرد پوراتل 

 عنوان فعالیت رديف

 خبر در بخش اخبار دانشکده 21درج  1

 SEOاصالح فاکتورهای  2

روزرسانی صفحات شورای آموزشی، پژوهشی، تحصیالت تکمیلی، امر به معروف، دفتر توسعه به 3
 آموزش

 روزرسانی رویدادها در صفحه اول پورتال به 4

 ای و محیطدرج اطالعات سمینارهای دانشجویی گروه بهداشت حرفه 5

مدیریت دانشکده، رزومه اعضاء هیئت علمی، امور : های پورتال از جملهروزرسانی سایر لینکبه 6
های علمی دانشجویی، طرح درس، شماره تماس، اطالعات کارکنان، دانشجویی فرهنگی، انجمن

 ...کمیته تحقیقات دانشجویی، تحصیالت تکمیلی، آموزش، کتابخانه و 
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 گروه مهندسی بهداشت محیط

 توضیحات   تعداد مصوبات  تعداد جلسات  جلسات وشوراهای دانشکده

 شورای گروههای آموزشی دانشکده1.
 جلسه 3

  

 مصوبه 9

 (مصوبه 5) 14/04/95

 (مصوبه 1) 27/04/95

 (مصوبه 3) 18/05/95

  

 سایر فعالیتها

پروپوزالهای مصوب و ارسال   1.
 شده به معاونت پژوهشی

 05/04/95پروپوزال مريم تعظيمي  

  05/05/95پروپوزال عباس زراعتكار  

 پایان نامه های دفاع شده1.

 14/04/95 محدثه نجفی -1

 1394فراوانی آفات بهداشتی و میزان مصرف آفت کش ها در منازل مسکونی شرق شهر تهران 

 22/04/95 محمدرسول گروسی -2

 مقایسه تولید بیومس گیاه مریم گلی در کشت هیدروپونیک با پساب لجن فعال و آب

 05/05/95لیال مسگری  -3

 1394بررسی میزان استفاده از مواد آرایشی توسط زنان در شهر کاشان در سال 

 29/06/95 مهرداد سالمی -4

بررسی میزان آمادگی تیم های عملیاتی بهداشت محیط کشوری در مواجهه با بحران آب آشامیدنی در بالیا در 
 1394سال 
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 توضیحات   تعداد مصوبات  تعداد جلسات   جلسات وشوراهای دانشکده

 مقاالت منتشر شده در نشریات داخلی و خارجی1.

 مقاله 13

 مقاله 9: دكتر روح اله دهقاني

 مقاله 1: دكتر غالمرضا مصطفايي

 مقاله 1: دكتر داورخواه رباني

 مقاله 2: دكتر محمدباقر ميران زاده 

 - شرکت اعضای هیات علمی در همایشهای خارجی1.

 برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود1.

برگزاري جلسه معارفه دانشجويان كارشناسي ارشد مورخ  
04/07/95 

 12/07/95برگزاري جلسه معارفه دانشجويان كارشناسي مورخ 

  

 - تالیف یا ترجمه کتاب و نشریه، چاپ مجله1.

اقدامات انجام شده جهت طرح تکریم ارباب رجوع  1.
 (هیئت علمی، کارکنان)

- 

در صورت عدم اشاره در کل گزارش،  )دیگر موارد 1.
 (موارد بصورت مجزا قید گردد

- 
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ماهه   3گزارش عملکرد  
گروه مهندسی   95دوم سال 

 بهداشت  حرفه ای

 

 :بازدیدهای علمی -

 دانشجویان جدید الورود : کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی -

جلسه     تعداد  3:  جلسات شورای آموزشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای -
  19مصوبات  

دانشجویان : برگزاری کالس توجیهی توسط مدیر گروه برای دانشجویان کارآموز   -
 92کارشناسی مهر 

به منظور آشنایی   27/6/95برگزاری کالس توجیهی توسط مدیر گروه در تاریخ 
 دانشجویان با مقررات و ضوابط کارآموزی 

 :قسمت به شرح زیرمی باشد  7این بخش شامل : برنامه کارآموزی 

 واحد 1/ 25روش تحقیق -1

 واحد 5/1اخالق حرفه ای و نحوه ارتباط با صنعت -2

 واحد/. 75: آشنایی با صنایع -3

 واحد 25/1( برنامه نرم افزاری اتوکد .....)آشنایی با اسول نقشه کشی و -4

 واحد 1....و       GISآشنایی با سامانه جغرافیایی         -5

 واحد 25/1: آشنایی با کامپیوتر  -6

 واحد  1( ادیومتری –اسپیرومتری )معاینات دوره ای -7
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 توضیحات   تعداد مصوبات  تعداد جلسات   جلسات وشوراهای دانشکده

   1 1 شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده1.

   3 1 شورای آموزشی دانشکده   1.

   1 1 شورای پژوهشی دانشکده1.

   68 20 شورای گروههای آموزشی دانشکده1.

 سایر فعالیتها

پروپوزالهای مصوب و ارسال شده به معاونت   1.
 پژوهشی

 یک پروپوزال 

اقدامات انجام شده در جهت توسعه نقش اساتید  1.
 راهنما

 برگزاری یک جلسه با حضور سرکار خانم دکتر جدی  

یک جلسه برای دانشجویان کارشناسی و یک جلسه برای دانشجویان  برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان1.
وزشی و مدیران «کارشناسی ارشد با حضور ریاست دانشکده و معاون آ

 (  دو جلسه  "جمعا) گروهها و اساتید گروهها 

 نداشته ایم پایان نامه های دفاع شده1.

 مقاالت منتشر شده در نشریات داخلی و خارجی1.
آمار  –بهداشت عمومی  –مقاله در گروههای بهداشت محیط  19

 واپیدمیولوژی

 برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود1.

یک جلسه با حضور ریاست دانشکده و معاون آموزشی و گروههای آموزشی 
دانشکده برای داغنشجویان کارشناسی و یک جلسه جداگانه برای  

 (دو جلسه  "جمعا) دانشجویان کارشناسی ارشد 
برای خود بصورت مجزا با اساتید و کارشناسان  "هر گروه مجددا "ضمنا

 گروه برای دانشجویان خود یک جلسه داشته اند  
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 سایر فعالیتها

شرکت اعضای هیات 1.
علمی در همایشهای 

 خارجی

 نداشته 

تالیف یا ترجمه کتاب 1.
 و نشریه، چاپ مجله

  

اقدامات انجام شده 1.
جهت طرح تکریم 

هیئت )ارباب رجوع 
 (علمی، کارکنان

اعضای هیئت علمی و کارشناسان گروه که مایل به شرکت در اولین همایش بین المللی بهداشت محیط در 
 .بودند از مأموریت بدون حقوق بهره مند شدند 03/08/95لغایت  01/08/95تاریخ 

تسهیالت اولیه الزم جهت شرکت دانشجویان در اولین همایش بین المللی بهداشت محیط از جمله وسیله ایاب 
 و ذهاب فراهم گردید

 برگزاری کالسهای تفسیر قرآن جهت اساتید و کارکنان دانشکده ها 

در صورت )دیگر موارد 1.
عدم اشاره در کل 

گزارش، موارد بصورت 
 (مجزا قید گردد

 عمومی بهداشت پیوسته کارشناسی دانشجویان ویژه"(2)عرصه در کارآموزی"اختصاصی آموزشی کارگاه

   گروه علمی هیات اعضای  توسط عمومی بهداشت گروه پژوهشی های اولویت
 دانشجویان توسط 27/7/95 شنبه سه تاریخ در سالمند هفته مناسبت به گالبچی سالمندان آسایشگاه از بازدید

   عمومی بهداشت پیوسته کارشناسی
 92 مهر ورودی عمومی بهداشت کارورزان ویژه 11/8/95 تاریخ در اینترنت در پیشرفته جستجوی آموزشی کارگاه 

   عمومی بهداشت کارورزان ویژه 25/8/95 تاریخ در (END NOTE)نویسی رفرنس افزار نرم آموزشی کارگاه
 علمی فنون با آشنایی هدف با 92 مهر ورودی عمومی بهداشت کارورزان ویژه "نویسی مقاله” آموزشی کارگاه

  تحقیقاتی های پروژه انجام جهت دانشجویان وتوانمندسازی
 دانشجویان پژوهش و آموزش کیفی سطح بهبود و ارتقاء راستای در (مدت بلند مدت، میان مدت، کوتاه) اهداف

 .گردید تدوین گروه علمی هیئت اعضاء توسط 21/9/95 تاریخ در عمومی بهداشت
قوانین ومقررات آموزشی وانضباطی و استعدادهای درخشان :  برگزاری کارگاه  ویژه  دانشجویان جدیدالورد  بدینقرار 

 رفتار جراتمندانه و قاطعانه  –ارتابط موثر  –راز محبوبیت وسر جذابیت  –جستجوی مقدماتی در اینترنت  –



شان
ي كا

ن ي ردما
شت ا بهد ت 

خدما
ي و 

شك م زپ
علو اگشنه 

ا د
 

191 

ت
اش

د
 به

ده
شك

دان
-

وم
 د

اه
ش م

ش
 

 توضیحات عنوان

 نداشته ایم  تاسیس گروه

 رشته مهندسی بهداشت محیط Ph.Dپیگیری در خصوص ایجاد مقطع  تاسیس رشته

که تاکنون مراحل گزینش علمی (آقای حسن رحمانی)اقدام جهت جذب یک نفر نیروی هیئت علمی  جذب هیات علمی
 .و صالحیت مدرسی را پشت سر گذاشته و به تأیید شورای آموزشی دانشگاه رسانده شده است

با طی مراحل مصاحبه علمی و متعاقب دریافت رزومه و ( آقای علی آذری)جذب نیروی بورسیه 
 راستی آزمایی مقاالت ایشان

نظر به اینکه درس اقتصاد مهندسی در مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت محیط جزء دروس  بازنگری و توسعه برنامه های آموزشی
اختصاصی اجباری است و در کلیه دانشگاهها برای دانشجویان ارائه می شود، لذا به دلیل تکراری 

بودن آن مقرر شد در برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد با درس اثرات جهانی آلودگی هوا 
 .جایگزین شود

دانشجویان کارشناسی بهداشت محیط به نیمسال دوم سالتحصیلی   2و 1مقرر گردید  کارآموزی 
 .منتقل شود( 8ترم )

مقرر گردید در برنامه ریزی اصالحی چینش واحدها درس میکروبیولوژی دانشجویان کارشناسی 
 منتقل شود 3به ترم  4و درس هیدرولوژی از ترم  4به ترم  3بهداشت محیط از ترم 

   94 ورودی از  (ترم 8 تفکیک به) عمومی بهداشت پیوسته کارشناسی آموزشی برنامه بازنگری .
  

 اقدام در جهت نوشتن پروپوزال در خصوص پیشرفت تحصیلی دانشجویان  ارتقاء روش های آموزشی

پیشنهادات در جهت بهبود کیفی و 
 کمی آموزش

 تامین زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری مناسب جهت برگزاری دوره های آموزشی مجازی 1.

 تخصیص اعتبار به میزان الزم  جهت احداث کالس درس  و سالن امتحانات 2.

 اجرایی شدن روند آموزشی در دانشکدهها به صورت یکسان 3.

 اجرایی شدن روند اجرایی پایان نامه ها در کلیه دانشکده ها 4.

 تهیه فرآیندهای آموزشی بانضمام شیوه نامه های آن جهت اجرا در کلیه دانشکده ها  5.

 تشکیل جلسه با کارشناسان آموزش ماهانه یک بار در خصوص ارائه و پیشنهادات 6.

 برای بهبود وضعیت  کیفی و کمی آموزش

پروپوزالهای مصوب شده در شورای پژوهشی دانشکده و ارسال شده به : بدینقرار   5اصالح بند -7
 ( دانشجویان و اساتید ) شورای پژوهشی دانشگاه 
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 توضیحات عنوان

 نداشته  برگزاری همایش در سطح ملی و بین المللی

 کمبود فضای فیزیکی جهت برگزاری کالسها 1. چالش ها در عرصه آموزش دانشکده

 نداشتن سالن امتحانات 2.

 استاندارد نبودن دفتر کار آموزش 3.

 نا متناسب بودن چارت سازمانی با شرح وظایف فعلی4.

 گسترش نیافتن چارت سازمانی در حوزه آموزش دانشکده 5.

 استاندارد نبودن برنامه سیستم سما با قوانین و مقررات  آموزشی 6.

 کتابتحویل                                         کتابامانت  خالصه گزارش عملکرد کتابخانه

سازی کتابسفارش، خریداری، ثبت، فهرست نویسی، وروداطالعات و آماده 

خوانی کتب فارسی کتابخانهرف 

عملکرد شاخص آموزشی انجام شده در 
 95سالسوم سه ماهه 

(نفر 327 )  95-96 اول نیمسال تحصیل به شاغل دانشچویان تعداد   
(3275)  94-95دوم نیمسال  پایان تا التحصیل فارغ دانشچویان تعداد   
(0.051 )  دانشجویان به اساتید نسبت   
(13.82) اساتید تعداد  به نیمسال  یک در شده ارائه واحدهای تعداد نسبت 
0.005 دانشجویان کل به شده مشروط دانشجویان تعداد نسبت 

24.76 اساتید به دانشجویی مشاوره جلسات تعداد نسبت 

1.8  دانشجویان کل  به دانشجویی مشاوره جلسات تعداد نسبت 

0.017 ها دانشگاه سایر به دانشکده این از ومیهمانی انتقالی دانشجویان نسبت 

0.071 دانشکده این به میهمانی و انتقالی دانشجویان نسبت 

41/0 قبل سال به نسبت دانشجویان  تحصیلی رشد   
نفر 3275 تاکنون دانشکده تاسیس از التحصیالن فارغ تعداد  
 0,094نسبت  پایان نامه دفاع شده  به کل دانشجویان ارشد   
  نفر 14شروع به تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 

  نفر  73شروع به تحصیل  دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی 

(واحد درسی 235)   95-96کلیه واحدهای درسی برای نیمسال اول سال  تحصیلی 
 بازنگری در برنامه های کتابچه  قوانین و مقررات آموزشی  دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 بازنگری در چینش واحدهای درسی بر اساس ضوابط و  مصوبات وزارت متبوع 

 94بازنگری در خصوص ترم بندی رشته بهداشت عمومی برای وردیهای سال 

 بازنگری در فرآیندهای آموزشی به همراه شیوه نامه آن 
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 ارقام به هزار ريال دانشکده بهداشت      -کتابخانه                      

 کسری/مبلغ مازاد    تعهدات هزينه قطعی تخصیص   رديف

 194749637- 19304749637 405311153 18899438484 19110000000   جبران خدمت کارکنان:فصل اول 

 252568724- 15592568724   15592568724 15340000000 حقوق پرسنل بند واو 1

 9668923 1790331077   1790331077 1800000000 طرحی -قرادادی- 4حقوق پرسنل تبصره  2

 11966885- 341966885 66131880 275835005 330000000 ماهه5-اضافه کار  3

 59612737- 1479612737 339179273 1140433464 1420000000 ماهه5-محرومیت از مطب هیئت علمی 4

 119729786 100270214   100270214 220000000 95-94حق التدریس نیمسال دوم  5

 0 0   0 0 بازخرید مرخصی 6
 0 0   0 0 سایر   7

استفاده از کاال و  : فصل دوم
 خدمات

  663000000 638803702 91300000 730103702 -67103702 

 12818038 13181962   13181962 26000000 ماموریت   8

 50100 7949900 2010000 5939900 8000000 تلفن  9

 29155400- 259155400 23580000 235575400 230000000 لوازم مصرفی اداری   10

 54704500- 224704500 34960000 189744500 170000000 لوازم مصرفی  آزمایشگاهی   11

 4455000- 89455000 14900000 74555000 85000000 تعمیر ونگهداری ساختمانها ولوازم اداری     12

 10720000 69280000   69280000 80000000 قرارداد نقلیه   13

 125260 14874740   14874740 15000000 هزینه پزشکی پاسخگو     14

 150000 15850000 15850000 0 16000000 قرداد چاپ وتکثیر 15

 2345000- 17345000   17345000 15000000 جشن ویژه سالمت  ] 16

 307200- 18307200   18307200 18000000 سایر   17

 1232673631- 2676673631 14760000 2661913631 1444000000   رفاه اجتماعی: فصل ششم

 1234698893- 2274698893   2274698893 1040000000 کسورات بند واو   18

 10389738- 370389738   370389738 360000000 کسورات غیر بند واو   19

 70000 27930000 13530000 14400000 28000000 کار دانشجویی   20

 10000000 0   0 10000000 کمک هزینه ازدواج و فوت 21

 2345000 3655000 1230000 2425000 6000000 مهد کودك 22

 54960568 3477039432 0 3477039432 3532000000   سایر هزینه ها: فصل هفتم

 425568 3471574432   3471574432 3472000000 دیون پرسنلی   23

 54535000 5465000   5465000 60000000 دیون غیر پرسنلی 24

 0 0   0 0 سایر هزینه ها   25
 1494526970- 25677195249   25677195249 24749000000 جمع کل

ریال مربوط به دیون غیرپرسنلی می باشد که طبق هماهنگی با کارشناس   54960568مبلغ ( استفاده از کاال و خدمات )ریال کسری بودجه مربوط به فصل دوم 67103702الزم به ذکر است که از مبلغ 
 محترم بودجه می باست از فصل هفتم به فصل دوم منتقل شود
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 توضیحات   تعداد مصوبات  تعداد جلسات   جلسات وشوراهای دانشکده

   1 1 شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده1.

   2 1 شورای آموزشی دانشکده   1.

   0 0 شورای پژوهشی دانشکده1.

شورای گروههای آموزشی 1.
 دانشکده

   12 4 مهندسی بهداشت محیط 

مهندسی بهداشت حرفه  
 ای  

2 4   

   3 2 بهداشت عمومی  

 سایر فعالیتها

پروپوزالهای مصوب و ارسال شده به معاونت   1.
 پژوهشی

 پروپوزال دانشجویان ارشد محیط و مدیریت سالمت در دست اقدام  

اقدامات انجام شده در جهت توسعه نقش اساتید  1.
 راهنما

تهیه و تنظیم شیوه نامه مشاوره دانشجویی توسط مدیر گروه محیط -
 و خانم مهندس ایرانشاهی جهت طرح رد شورای پژوهشی دانشکده    

 - برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشجویان1.
  

 پایان نامه دو نفر از دانشجویان برای داوری ارسال شده است  پایان نامه های دفاع شده1.

  –مقاله در گروههای بهداشت محیط  11 مقاالت منتشر شده در نشریات داخلی و خارجی1.

 نداشته  شرکت اعضای هیات علمی در همایشهای خارجی1.



شان
ي كا

ن ي ردما
شت ا بهد ت 

خدما
ي و 

شك م زپ
علو اگشنه 

ا د
 

195 

ت
اش

د
 به

ده
شك

دان
-

وم
 د

اه
ش م

ش
 

 سایر فعالیتها

برگزاری مراسم معارفه دانشجویان 1.
 جدیدالورود

  ورودی بهمن دانشجو پذیرش نداریم 

تالیف یا ترجمه کتاب و نشریه، چاپ  1.
 مجله

 SewerCADترجمه راهنمای استفاده از -

اقدامات انجام شده جهت طرح تکریم 1.
 (هیئت علمی، کارکنان)ارباب رجوع 

 برگزاری کالسهای تفسیر قرآن جهت اساتید و کارکنان دانشکده ها  -

در صورت عدم اشاره در )دیگر موارد 1.
کل گزارش، موارد بصورت مجزا قید  

 (گردد

  جدید ، قدیم ) عکس همراه به دانشکده تئاتر آمفی فیزیکی فضای شده سازی بهینه-
) 
   ارشد کالس و هیدرولیک آزمایشگاه سازی بهینه-
 راستای در تقطیران شرکت از ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان بازدیدعلمی-

  صنعتی فنون شناخت و صنایع با آشنایی
 راستای در بوذرجمهر شرکت از ای حرفه بهداشت رشته دانشجویان علمی بازدید-

  صنعتی فنون شناخت و صنایع با آشنایی
کارآموزی در  روستا دانشجویان رشته بهداشت  جهت  برگزاری کارگاه توجیهی-

 عمومی   

تشکیل  جلسه سمینار علمی دانشجویان بهداشت  عمومی  به همراه برنامه ریزی -
 برای سمینار 

 برگزاری سمینار علمی دانشجویی دانشجویان بهداشت عمومی کارشناسی ورودی -

ویژه دانشجویان کارشناسی کار آموزشی  برگزاری کارگاه های آموزشی اخنصاصی  -
 عمومی  بهداشت 


