
        1389138913891389 در سال  در سال  در سال  در سال برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي
)1(  

  معاونت آموزشي دانشگاه

            تاسيس دانشكده دندان پزشكيتاسيس دانشكده دندان پزشكيتاسيس دانشكده دندان پزشكيتاسيس دانشكده دندان پزشكي:    عنوان برنامه

  منطقه اي                       : نوع برنامه

  :اهداف برنامه

  افزايش تعداد فارغ التحصيالن مورد نياز اين رشته در كشور: اهداف كلي

  مك به باال بودن سطح بهداشت دهان ودندان بخصوص در منطقهك

  تجميع امكانات دندانپزشكي ومتخصصان در اين زمينه در كاشان

  

تاسيس اين رشته عالوه براينكه مي تواند در حفظ وارتقاء جايگاه آتي درانـشگاه              :شاخص هاي برنامه  

  مر مي باشدموثر واقع شود در ارتقاء سالمت جانعه تحت پوشش نيز مثمر ث

تاكنون مجوز ساخت دانشكده دريافت شده ودر حال بنا مي باشد ومكاتبات جهـت دريافـت                : وضعيت فعلي برنامه  

  مجوز صورت گرفته است

  

)2(  

  معاونت آموزشي دانشگاه

     ايجاد واحد بين المللي دانشگاه در شهر قمصرايجاد واحد بين المللي دانشگاه در شهر قمصرايجاد واحد بين المللي دانشگاه در شهر قمصرايجاد واحد بين المللي دانشگاه در شهر قمصر: عنوان برنامه

     منطقه اي                    : نوع برنامه

با عنايت به رسالت اصلي دانشگاهها در توسعه علمي وفرهنگي كشور واسـتفاده از پتانـسيل هـاي                    :اهداف برنامه 

موجود در اين راه محدوديت منابع مالي مانع از انجام اين مهم بطور كامل مي گرددلـذا دانـشگاه در نظـر دارد تـا بـا                      

بـصورت خـود   ( اين منظور از طريق خود دانشجويان تـامين نمايـد   پذيرش دانشجو از اين راه كليه منابع الزم را براي 

برنامه ريزي در اين راه حدي است كه نه تنها هيچ بارمالي براي دانشگاه ندارد بلكـه زمينـه را بـراي توسـعه                        ) گردان

  دانشگاه براي استفاده سايرين وهمچنين چرخش منابع مالي بيشتر را در سطح جامعه فراهم خواهد كرد

  افزايش تعداد متخصصان در علوم پزشكي: ف كلياهدا 

  كمك به توسعه علوم پزشكي واستفاده بيشتر از توانايي هاي موجود: اهداف اختصاصي 

  اين برنامه جهت توسعه آموزش پزشكي واستفاده بهينه از امكانات موجود تدوين شده است:شاخص هاي برنامه

  .فته استمكاتبات اداري انجام گر: وضعيت فعلي برنامه

  



)3(  

  معاونت آموزشي دانشگاه

تاسيس و گسترش رشته هاي تحصيالت تكميلـي در علـوم پايـه و بـاليني و                 تاسيس و گسترش رشته هاي تحصيالت تكميلـي در علـوم پايـه و بـاليني و                 تاسيس و گسترش رشته هاي تحصيالت تكميلـي در علـوم پايـه و بـاليني و                 تاسيس و گسترش رشته هاي تحصيالت تكميلـي در علـوم پايـه و بـاليني و                 : عنوان برنامه 

    ارتقاء كيفي رشته هاي موجودارتقاء كيفي رشته هاي موجودارتقاء كيفي رشته هاي موجودارتقاء كيفي رشته هاي موجود

  منطقه اي             : نوع برنامه

  :اهداف برنامه

 بهداشـت   -بافت شناسـي  -رزش تغذيه در و   - تاسيس رشته هاي كارشناسي ارشد بيوشيمي      :علوم پايه  - 1

  حرفه اي وارگونومي

   تالش در جهت جذب و يا تامين دوره هاي بين رشته اي-2

   در رشته هاي علوم پايه واجد صالحيتPhD راه اندازي دوره هاي -3

   چشم پزشكي و قلب –نورولوژي - عفوني-تاسيس رشته هاي تخصصي پاتولوژي:علوم باليني - 1

 وق تخصصي و فلوشيپاقدام جهت تاسيس رشته هاي ف -2

 تالش در جهت راه اندازي رشته هاي تحصيلي جديد متناسب با نيازهاي جامعه - 3

  راه اندازي دوره آموزش مجازي در برخي از رشته ها - 4

  :شاخص هاي برنامه

 فعال تر نمودن گروههاي علوم پايه دانشكده پزشكي در جهت آموزش دانشجو در دوره هـاي كارشناسـي                  

   باليني جهت پذيرش دستيارارشد ونيز گروههاي

 نفر پزشك متخصص در رشـته هـاي         150 در اين دانشگاه تعداد      1372با ايجاد رشته هاي تخصصي از سال        

 نفـر  66 زنان وزايمان وجراحي عمومي به جامعه تقديم شده است وهـم اكنـون تعـداد            – كودكان   –داخلي  

 روان پزشـكي    – جراحـي عمـومي      –ن   زنـان وزايمـا    – كودكـان    –شاغل به تحصيل در رشته هاي داخلي        

  .وبيهوشي را دارا مي باشد

 نفردررشـته انگـل شناسـي       12 در اين دانـشگاه تعـداد        1381با ايجاد رشته هاي كارشناسي ارشد از سال         

 نفر شاغل به تحصيل دررشته هاي انگـل         30وميكرب شناسي به جامعه تقديم شده است وهم اكنون تعداد           

 - پرستاري مراقبتهاي ويژه   – مهندسي بهداشت محيط     - فيزيولوزي –اتومي   آن – ميكرب شناسي    –شناسي  

  مدارك پزشكي دارا مي باشد

 بهبود وضـعيت پـاويون بيمارسـتان شـهيد          -بهبود وضعيت كالسهاي آموزشي وپاويون بيمارستان اخوان      

  بهشتي

 كـردن   APROVE تالش بـراي     –شروع برنامه ريزي آموزشي وشروع دوره بيماريهاي عفوني وگرمسيري          

  رشته پاتولوژي

  برنامه ريزي وهدفمند كردن رشته هاي چشم واعصاب داخلي

 چـشم   –ايجاد وپيشنهاد تاسيس رشته هاي جديد دانشگاه دررشته هـاي پـاتولوژي             :وضعيت فعلي برنامه  

  واعصاب داخلي

 -ولـوژي  راديوبي -ارسال برنامه آموزشي براي كارشناسي ارشد حشره شناسي پزشكي وبهداشت حرفه اي            

    انفورماتيك پزشكي-مامايي



)4(  

  معاونت آموزشي دانشگاه

   دردانشكده ها دردانشكده ها دردانشكده ها دردانشكده هاEdoايجاد ايجاد ايجاد ايجاد : عنوان برنامه

                            منطقه اي : نوع برنامه

طراحي و استقرار واحد هاي مطالعه و توسعه آموزش پزشكي در واحد هاي آموزشي : اهداف برنامه

 )EDO(   

  :اهداف كلي

وظايف مركز مطالعات و توسعه آمـوزش پزشـكي بـه           بخشي از    در دانشكده ها و انتقال       Edoد  ايجا

دانشكده ها به منظور تقويت و كاربردي نمودن راهكارهاي ارتقاء كيفيت آمـوزش پزشـكي و ارتقـاء                  

    سيستم هاي ارزيابي

������� 	�
��:  

 در دانشكده هـا و  EDOفراهم نمودن فضاي مناسب در مراكز آموزش جهت استقرار واحد      �

  بيمارستانهاي آموزشي 

شناسائي ، جدب و تربيت و آموزش كارشناسان عالقمند به آمـوزش علـوم پزشـكي جهـت                   �

   EDOواحد هاي 

   EDOتدوين اهداف ، وظايف ، ساختار پرسنلي براي واحد هاي  �

   EDOجذب نيروهاي كار آمد و داراي مدرك آكادميك آموزش پزشكي جهت مراكز  �

   EDOآگاهي مديران آموزش در خصوص اهداف و وظايف واحد هاي افزايش  �

   :شاخص هاي برنامه

EDCارتقاي آنها  شوند و ها محسوب مي هاي ايده و نوآوري در دانشگاه ها به عنوان اتاق فكر و كانون

  .باشد فرصت بزرگي براي ارتقاي آموزش علوم پزشكي در كشور فراهم مي

  : وضعيت فعلي برنامه

  

  

  

  

  

  

  

  



)5(  

  معاونت آموزشي دانشگاه

   بهينه سازي امكانات و تجهيزاتبهينه سازي امكانات و تجهيزاتبهينه سازي امكانات و تجهيزاتبهينه سازي امكانات و تجهيزات: عنوان برنامه

                          نطقه ايم: نوع برنامه

 ادغام آزمايشگاههاي تخصصي هر رشته و استقرار آن در يكـي از             -تجهيز آزمايشگاههاي دانشكده ها   : اهداف برنامه 

  دانشكده ها

       IT توسـعه  -اطالع رساني به منظور اطالع رسـاني بهتـر بـه اعـضاء علمـي و كاركنـان              توسعه سيستم    :اهداف كلي 

  د ركليه مراكز دانشگاه

 تحت وب نمودن بانك اطالعاتي اعضاء هيئت -به روز نمودن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري: اهداف اختصاصي

  علمي

  :شاخص هاي برنامه

  در حال اقدام: وضعيت فعلي برنامه

) 6(  

   معاونت آموزشي دانشگاه

برگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري همراه با تقدير از اساتيد بازنشسته و اساتيد             برگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري همراه با تقدير از اساتيد بازنشسته و اساتيد             برگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري همراه با تقدير از اساتيد بازنشسته و اساتيد             برگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري همراه با تقدير از اساتيد بازنشسته و اساتيد              :عنوان برنامه   

  نمونهنمونهنمونهنمونه

  منطقه اي   ×  :نوع برنامه 

  :اهداف برنامه 

   شناسايي فرايندهاي مطلوب دانشگاهي-1 

   ارتقاء فرايندهاي جاري آموزشي در دانشگاهها-2

   تجهيزات در دستگاهها و لوازم كمك آموزشي- ابداع اصالح فرايندها-3

   توجه به فرايندهاي آموزشي در حال اجراء در دانشگاه و قدرداني از آنها-4

   شناسايي و طراحي فرايندهاي جديد آموزشي و معرفي آن به عنوان الگو در سطح دانشگاهها-5

   در عرصه توليد علم و دانش ايجاد فضاي مناسب جهت حضور مناسب اساتيد-6

   ايجاد فضاي رقابت سالم در عرصه توليد علم در سطح كشور-7 

   ايجاد فرصت هاي جديد شغلي براي اساتيد دانشگاه-8

   ايجاد بازار فرايندهاي آموزشي جهت جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاري در راستاي توليد علم-9

  وزشي ايجاد بازار ارائه و تبادل خدمات آم-10



  

   :شاخص هاي برنامه

  .براي نخستين بار توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع اجرا خواهد شد: وضعيت فعلي برنامه

  

  

)7(  

   معاونت آموزشي دانشگاه

 تحقيقـاتي گروههـاي آموزشـي بخـصوص تحـصيالت            تحقيقـاتي گروههـاي آموزشـي بخـصوص تحـصيالت            تحقيقـاتي گروههـاي آموزشـي بخـصوص تحـصيالت            تحقيقـاتي گروههـاي آموزشـي بخـصوص تحـصيالت           –تامين و تجهيز آموزشي     تامين و تجهيز آموزشي     تامين و تجهيز آموزشي     تامين و تجهيز آموزشي      :عنوان برنامه   

  تكميليتكميليتكميليتكميلي

   منطقه اي    :نوع برنامه 

 دستياران و دانشجويان تحصيالت تكميلي از –امكان استفاده بيشتر اعضاء هيئت علمي  :كلي اهداف 

  خدمات الكترونيك و دسترسي به ابزارهاي تحقيقاتي و آموزش الزم

افزايش تعداد كامپيوتر هر گروه براساس تعداد هيئت علمي و رزيدنت يـا كارشناسـي     : برنامه شاخص هاي 

   ابزارهاي تحقيقاتي بر اساس پژوهشها و پايان نامه هاي در دست اقدامارشد و تجهيز گروهها به

  تحقيقاتي-تجهيز بودن نسبي گروهها به تجهيزات آموزشي :وضعيت فعلي برنامه

  

        

)8(  

   معاونت آموزشي دانشگاه

  فراخوان جهت جذب اعضاء هيئت علمي مورد نيازفراخوان جهت جذب اعضاء هيئت علمي مورد نيازفراخوان جهت جذب اعضاء هيئت علمي مورد نيازفراخوان جهت جذب اعضاء هيئت علمي مورد نياز :عنوان برنامه 

   منطقه اي   :نوع برنامه 

  تكميل كادر اعضاء هيئت علمي دانشگاه :كلي اهداف 

  جذب نيرو بر اساس نيازهاي كنوني و برنامه هاي آينده دانشگاه : برنامهشاخص هاي

  نظر سنجي از دانشكده ها در مورد اعضاي هيئت علمي مورد نياز :وضعيت فعلي برنامه

  

        

        

        

        

        

        



)9(  

   معاونت آموزشي دانشگاه

   هاي آموزشي از نظر امكانات علميهاي آموزشي از نظر امكانات علميهاي آموزشي از نظر امكانات علميهاي آموزشي از نظر امكانات علميارتقاء گروهارتقاء گروهارتقاء گروهارتقاء گروه :عنوان برنامه 

   منطقه اي   :نوع برنامه 

  تجهيزگروههاي آموزشي به امكانات پيشرفته آموزشي  :اهداف كلي 

    ويژيوااليزر-ويدئو پروژكتور- پرينتر-مجهز شدن گروههاي آموزشي به كامپيوتر :شاخص هاي برنامه

  ادي براي رفع نيازها صورت گرفته استطي دو سال گذشته اقدامات زي : وضعيت فعلي برنامه

  

        

)10(  

    معاونت آموزشي دانشگاه–دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

  آموزش تخصصي پرسنل و كارشناسان آموزشآموزش تخصصي پرسنل و كارشناسان آموزشآموزش تخصصي پرسنل و كارشناسان آموزشآموزش تخصصي پرسنل و كارشناسان آموزش :عنوان برنامه 

   منطقه اي      :نوع برنامه 

   مهارت و عملكرد پرسنل آموزش– نگرش –ارتقاء دانش   :اهداف كلي 

     :اهداف برنامه

 - بهبود نگرش و عملكرد پرسـنل آمـوزش  –ارتقاء دانش و مهارت پرسنل آموزش     :اف اختصاصي اهد

   آشنايي با قوانين و مقررات آموزش-تكريم ارباب رجوع

  : برنامهشاخص هاي

  برگزاري دوره آموزشي تخصصي   •

  برگزاري كارگاههاي مهارتي •

   بهبود شاخص هاي آموزشي ورضايت ارباب رجوع •

  .آموزش دوره هاي تخصصي جهت پرسنل آموزش نبوده است :امهوضعيت فعلي برن

  

  

  

  

  

  

  

  



) 11(  

   معاونت آموزشي دانشگاه

  ارتقاء علمي اعضاء هيئت علمي دانشگاهارتقاء علمي اعضاء هيئت علمي دانشگاهارتقاء علمي اعضاء هيئت علمي دانشگاهارتقاء علمي اعضاء هيئت علمي دانشگاه :عنوان برنامه 

     منطقه اي :نوع برنامه 

  افزايش توان آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي :اهداف كلي 

عضاء هيئت علمي و آشنايي با مراكز آموزشي و تحقيقاتي داخل           افزايش توان ا  : برنامه شاخص هاي 

  و خارج از كشور

حضور برخي اعضاء هيئت علمي در دوره هاي كوتاه مدت فرصت مطالعاتي و  :وضعيت فعلي برنامه

  بورسهاي آموزش داخل و خارج كشور و نيز حضور در كنگره  هاي علمي داخل و خارج از كشور

  

) 12(  

   ي دانشگاهمعاونت آموزش

  برگزاري مراسم تشويق دانشجويان برتربرگزاري مراسم تشويق دانشجويان برتربرگزاري مراسم تشويق دانشجويان برتربرگزاري مراسم تشويق دانشجويان برتر :عنوان برنامه 

              منطقه اي          ×  :نوع برنامه 

  :اهداف برنامه 

  افزايش انگيزه در دانشجويان  -

     ايجاد رقابت سالم-        

    علمقدرداني از دانشجويان برتر به منظور ارج نهادن به مقام : برنامهشاخصهاي عمده

  . مجددا برنامه ريزي خواهد شد89جهت برگزاري مراسم مذكور در سال  :وضعيت فعلي برنامه
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   معاونت آموزشي دانشگاه

  بروز شدن اطالعات مربوط به حوزه معاونت آموزشي در وببروز شدن اطالعات مربوط به حوزه معاونت آموزشي در وببروز شدن اطالعات مربوط به حوزه معاونت آموزشي در وببروز شدن اطالعات مربوط به حوزه معاونت آموزشي در وب :عنوان برنامه 

  منطقه اي   ×  :نوع برنامه 

  تكميل اطالعات :اهداف كلي 

  در راستاي دولت الكترونيك :ف برنامهاهدا

  دسترسي آسان به اطالعات :اهداف اختصاصي 

  تبادل اطالعات در سريعترين زمان با واحدهاي متقاضي : برنامهشاخص هاي

  مي شوداجراي  :وضعيت فعلي برنامه

        

)14(  

        

  معاونت آموزشي دانشگاه

  جام كارجام كارجام كارجام كاربهبود در ساختار تشكيالت و روندهاي انبهبود در ساختار تشكيالت و روندهاي انبهبود در ساختار تشكيالت و روندهاي انبهبود در ساختار تشكيالت و روندهاي ان:  عنوان برنامه

  ملي                          : نوع برنامه

 شناسـايي و    -جذب و ترسيم هرم نيـروي انـساني       -مستند سازي فعاليتها  : اهداف برنامه 

 ترسيم واضح فرآيندهاي موجودتقويت نيروي      -تدوين وضع و گردش كار در كليه واحدها       

  انساني مورد نياز

  :شاخص هاي برنامه

  در حال اجرا: وضعيت فعلي برنامه
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  معاونت آموزشي دانشگاه

  بازنگري آيين نامه هابازنگري آيين نامه هابازنگري آيين نامه هابازنگري آيين نامه ها:  عنوان برنامه

  منطقه اي                         : نوع برنامه

 تعيـين تـيم اجرايـي       -نياز سنجي در زمينه لزوم بازنگري آيين نامـه هـا          : اهداف برنامه 

 زمينه سازي الزم براي اجراي      -د نظر  تدوين و تصويب آئين نامه هاي مورد مور        -تخصصي

  مصوبات 

  :شاخص هاي برنامه

  در حال اقدام: وضعيت فعلي برنامه
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  معاونت آموزشي دانشگاه

  توسعه و تامين فضاهاي فيزيكي مورد نيازتوسعه و تامين فضاهاي فيزيكي مورد نيازتوسعه و تامين فضاهاي فيزيكي مورد نيازتوسعه و تامين فضاهاي فيزيكي مورد نياز:  عنوان برنامه

  منطقه اي                         : نوع برنامه

  زيكي مورد نيازنيازسنجي فضاهاي في: اهداف برنامه

 توسعه فضاهاي آموزشي و پژوهـشي       -تكميل طرح جامع دانشكده ها    : اهداف اختصاصي 

   افزايش بهره وري از فضاهاي موجود-مورد نياز توسعه فضاهاي دانشجويي مورد نياز

  :شاخص هاي برنامه

  كمبود فضاي آموزشي مي باشد: وضعيت فعلي برنامه
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  معاونت آموزشي دانشگاه

   ارتقاء سيستم آموزشيارتقاء سيستم آموزشيارتقاء سيستم آموزشيارتقاء سيستم آموزشي: وان برنامهعن

  منطقه اي                        : نوع برنامه

  ارتقاء كيفي رشته هاي موجود : اهداف برنامه

تالش در جهت نظـارت بيـشتر و ارزيـابي دقيـق تـر در زمينـه ارزيـابي                 : اهداف كلي 

ژي  ارتقاء سيـستم هـاي سـمعي و بـصري و تكنولـو             -فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي   

 راه انـدازي مركـز تحقيقـات بهداشـت          -آموزشي جهت تسهيل فرآيندهاي يادگيري    

  مناطق كويري ايران



  :شاخص هاي برنامه

  در حال اقدام وبرنامه ريزي: وضعيت فعلي برنامه
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  معاونت آموزشي دانشگاه

    شناسايي، جذب و ارتقاء اعضاء هيئت علمي متعهدشناسايي، جذب و ارتقاء اعضاء هيئت علمي متعهدشناسايي، جذب و ارتقاء اعضاء هيئت علمي متعهدشناسايي، جذب و ارتقاء اعضاء هيئت علمي متعهد: عنوان برنامه

  نطقه اي                       م: نوع برنامه

 -برنامه ريزي استراتژيك بلند مدت جهت جذب هيئت علمي در رشته هاي مختلـف             : اهداف برنامه 

 – هـدايت    - شناسـايي  -تالش در جهت لرتقاء مرتبه علمي و افزايش سطح دانش اعضاء هيئت علمي            

عضاء هيئت علمي بيـشتر   تشويق و ترغيب ا–جذب بكارگيري اعضاي هيئت علمي متعهد و متخصص  

 همكـاري و    - تشويق و ترغيب اعضاء هيئت علمي بـراي عـضويت          -از كتب و منابع مرجع بين المللي      

 تكنيكهـاي   - برگزاري كارگاههاي آموزشـي    -شركت فعال در انجمن هاي علمي كشوري و بين المللي         

 توجه بـه تقويـت      –تخصصي و به روز در علوم پزشكي براي اعضاء هيئت علمي و كارشناسان مربوطه               

 -توانمندي و تسلط اساتيد و كاركنان دانشگاه به زبانهاي خارجي با برنامه ريزي دراز مـدت و مـستمر       

بـراي  ...) تـدريس، ارزشـيابي و      (طراحي كارگاههاي ويژه جهت كسب تقويت مهارتهاي الزم آموزشي        

  .دخيل هستند.. اساتيد و كاركناني كه در آموزش جامعه و پرسنل و

  : هاي برنامهشاخص

  در حال اجرا: وضعيت فعلي برنامه
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  معاونت آموزشي دانشگاه

   استقالل گروههاي علوم پايه و بالينياستقالل گروههاي علوم پايه و بالينياستقالل گروههاي علوم پايه و بالينياستقالل گروههاي علوم پايه و باليني: عنوان برنامه

  منطقه اي                          : نوع برنامه

- پـاتولوژي  - فيزيولـوژي  -تـالش در جهـت مـصوب نمـودن گروههـاي آنـاتومي            : اهداف برنامه 

  وژي بيوشيمي تغذيهفارماكول

   قلب و عروق–نورولوژي : در گروههاي باليني: اهداف كلي

 طي اين برنامه برخي از بخشهاي آموزشي كه درحال حاضردر هـم             :شاخص هاي برنامه  

  ادغام هستند مستقل مي شوند

در حال حاضر در برخي موارد چند بخش آموزش مجـزا در قالـب              : وضعيت فعلي برنامه  

   فعاليت مي كننديك گروه آموزشي
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  معاونت آموزشي دانشگاه

  برنامه هاي اجرايي بانك اطالعات اعضاي هيئت علميبرنامه هاي اجرايي بانك اطالعات اعضاي هيئت علميبرنامه هاي اجرايي بانك اطالعات اعضاي هيئت علميبرنامه هاي اجرايي بانك اطالعات اعضاي هيئت علمي: عنوان برنامه

  منطقه اي: نوع برنامه

  :اهداف برنامه

  :اهداف كلي

  ارتقاء سيستم ثبت ، ضبط و گزارش گيري اطالعات اعضاي هيئت علمي -

 رنامه عملكرد اعضاي هيئت علميارتقاء امور مربوط به اعطاي پايه و صدور كا -

 ارتقاء هماهنگي هاي بين بخشي -

  :اهداف اختصاصي

   براي مبادله اطالعات با معاونت پژوهشيXmlطراحي خروجي  -1

  از معاونت پژوهشيXmlهماهنگي جهت دريافت ورودي اطالعات بصورت  -2

روههـاي  تهيه برنامه زمانبندي جهت بازبيني چگونگي نصب و استفاده از نرم افـزار در گ               -3

 آموزشي

 طراحي و اجراي فرآيند حذف ضبط و نگهداري اطالعات بصورت كاغذي -4

 ارتقاء برنامه فعلي اعطاء پايه ساليانه اساتيد و رفع مشكالت موجود -5

 ثبت و ورود اطالعات اعضاي هيات علمي بصورت مستمر -6

 صدور كارنامه عملكرد اعضاي هيات علمي و محاسبه درصد فولتايمي -7

  با اعالم به كارگزيني88اي معوقه و تكميل پرونده مربوط به سال پيگيري پايه ه -8

 Up-to-dateاجراي فرآيند ارتقاء پايه ساليانه بصورت مستمر و  -9

 بررسي چگونگي تحت وب نمودن برنامه بانك اطالعات ، بودجه مورد نيـاز و امكانپـذير                 -10

 بودن برنامه

 بـا   89عـضاي هيئـت علمـي در سـال          بازنگري دستور العمل معادل سـازي فعاليتهـاي ا        -11

 هماهنگي مديران و اعضاي هيئت علمي

 پيگيري جهت رفع نواقص فعلي در ثبت و ضبط و گزارشگيري نرم افزار بانك اطالعـات                -12

  با هماهنگي واحد پشتيبان
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  معاونت آموزشي دانشگاه



آموزش فـارغ التحـصيالن رشـته هـاي پزشـكي ، پرسـتاري و مامـايي ،        آموزش فـارغ التحـصيالن رشـته هـاي پزشـكي ، پرسـتاري و مامـايي ،        آموزش فـارغ التحـصيالن رشـته هـاي پزشـكي ، پرسـتاري و مامـايي ،        آموزش فـارغ التحـصيالن رشـته هـاي پزشـكي ، پرسـتاري و مامـايي ،         :عنوان برنامه  

   برنامه هاي مدون وسمينارهاي علمي برنامه هاي مدون وسمينارهاي علمي برنامه هاي مدون وسمينارهاي علمي برنامه هاي مدون وسمينارهاي علمي– كارگاهها  كارگاهها  كارگاهها  كارگاهها –پيراپزشكي با اجراي كنفرانس ها پيراپزشكي با اجراي كنفرانس ها پيراپزشكي با اجراي كنفرانس ها پيراپزشكي با اجراي كنفرانس ها 

   منطقه اي � ملي                                                      � :نوع برنامه 

  :  اهداف برنامه

  :اهداف كلي 

  قانون ، ) 1(سطح دانش و مهارتهاي شغلي موضوع ماده ارتقاي  -1

   درماني كشور و–بهينه سازي خدمات بهداشتي 

 دستيابي به استانـداردهاي كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكي و حرفه هاي وابستـه منطبق با 

  نيازهاي جامعـه 

  .نون  افزايش سطح آگاهيهاي علمي ، دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشموالن قا-2

 به هنگام كردن دانش پزشكي مشموالن قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي -3

  .حرفه مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه

 درماني كشور – آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها ، جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي -4

  .و جلب مشاركت آنها

  .ه هاي درست قبلي  تقويت و تحكيم آموخت-5

   خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته  آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب-6

   اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش مداوم -7

   برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم-8

 دانش مشمولين  تهيه و توليد مواد و مطالب آموزشي به صور مختلف به منظور ارتقاء سطح-9

  قانون آموزش مداوم 

 چاپ كتب و نشريات ادواري مربوط به آموزش مداوم جامعه پزشكي و اطالع رساني به كليه -10

  مشمولين قانون جهت شركت در برنامه هاي آموزش مداوم 

   تهيه فهرست كامل مشخصات مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي -11

 و تجهيز آنها به وسايل پيشرفته تكنولوژي آموزش و رگزاري برنامه هاب توسعه و تقويت مراكز 12

  خريد تجهيزات جهت تقويت مراكز

 تهيه و تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقاتي جهت شناسائي نيازهاي آموزشي مشمولين و -13

 شيوه هاي نوين آموزشي و راهكارهاي ارزشيابي دانش ، نگرش و عملكرد -معرفي اثرات 

آموزش مداوم و اعضاء هيات علمي و گردآوري اطالعات جديد در خصوص برنامه هاي مشمولين 

  آموزش مداوم از كتب داخلي و خارجي 

 بررسي و ارائه راه حل هاي مطلوب و كارشناسي شده جهت درخواست هاي برگزاري كليه -14

جامعه پزشكي برنامه ها از طرف مراكز آموزشي مجاز و تطابق با ضوابط اجرائي آموزش مداوم 

  كشور



   صدور مجوز و تخصيص امتياز به مشمولين و سخنرانان برنامه هاي آموزش مداوم -15

   اجراي ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم قبل و بعد از برگزاري برنامه ها -16

   بررسي و اظهارنظر بر نحوه اجراي برنامه ها به دو صورت نهائي و آشكار-17

 مناسب بمنظور تاثير برنامه هاي آموزش مداوم بر ارتقاء سطح ارائه تهيه و تدوين روش -18

  خدمات بهداشتي و كاهش 

  هزينه هاي درماني 

 روزآمد كردن بانك اطالعاتي بمنظور نگهداري و ارائه اطالعات و آمار صحيح و دقيق برنامه -19

  هاي آموزش مداوم ، سخنرانان ، مشمولين قانون و شركت كنندگان 

  قاء كيفي جنبه هاي علمي اجرائي برنامه ها در كشورارت -20

  در امر پژوهش در آموزش مداوم يت فعال -21

  :اهداف اختصاصي

   تعيين وضعيت موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي -1-1

   تعيين نظرات مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي -2-1

   جامعه پزشكي  تعيين مشكالت و موانع موجود در آموزش مداوم-3-1

   شناسائي نياز در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي -4-1

   معرفي روشهاي موثرتر در اجراي برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي -5-1

   تعيين اثرات برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي -6-1

  شگاهها تعيين موانع و مشكالت در اجراي پژوهشهاي آموزش مداوم در دان-7-1

   ارتقاء سطح كاركردهاي سامانه آموزش مداوم دانشگاه-8-1

   انجام كليه فرآيندهاي جاري دفتر آموزش مداوم دانشگاه از طريق الكترونيكي-9-1

  1389 صدور گواهي هاي آموزش مداوم بصورت الكترونيكي از ابتداي سال -10-1

بمنظور رفاه حال مشمولين  ايجاد حساب اعتباري آموزش مداوم واقع در سامانه -11-1

  وجلوگيري از انجام اقدامات غير ضرور وسرعت بخشيدن به فرآيندهاي مربوطه

   انجام نياز سنجي الكترونيكي-1 -12

   انجام حضور وغياب شركت كنندگان بصورت الكترونيكي وبدون نياز به فرم هاي كاغذي-13-1

  

 يمدون  و خود آموزبرنامه ، كنفرانس ,اه كارگ -سميناربرنامه 70  برگزاري :شاخص هاي برنامه

  1388در سال 

  :وضعيت فعلي برنامه

  وارتقاءدر حال برنامه ريزي و اجرا 
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  معاونت آموزشي دانشگاه

  راه اندازي آزمايشگاه ويروس شناسيراه اندازي آزمايشگاه ويروس شناسيراه اندازي آزمايشگاه ويروس شناسيراه اندازي آزمايشگاه ويروس شناسي: عنوان برنامه

                         منطقه اي: نوع برنامه

  : اهداف برنامه

  امين لوازم آزمايشگاهي مربوط به آزمايشگاه ويروس شناسيت: اهداف كلي

  :شاخص هاي برنامه

با توجه به پيشرفت روزافزون اين رشته وجود دانشجويان كارشناسي ارشـد            : وضعيت فعلي برنامه  

 بايد اين درس را بگذرانند ووجود طرحهاي تحقيقاتي در اين زمينـه كـه         "وديگر دانشجويان كه الزاما   

 مجبورند آزمايشات خود را به تهران ارسال كنند يا اينكه به دليل عـدم وجـود چنـين                   مجريان طرح 

آزمايشگاهي راغب به طراحي چنين طرحهايي نيـستند دانـشكده پزشـكي برخـود الزم مـي دانـد                   

  آزمايشگاه ويروس شناسي را راه اندازي نمايد

  

)23(  

 معاونت آموزشي دانشگاه

بسته در كالسهاي درسي و سالن مهارتهاي بـاليني در          بسته در كالسهاي درسي و سالن مهارتهاي بـاليني در          بسته در كالسهاي درسي و سالن مهارتهاي بـاليني در          بسته در كالسهاي درسي و سالن مهارتهاي بـاليني در          نصب دوربين مدار    نصب دوربين مدار    نصب دوربين مدار    نصب دوربين مدار    : عنوان برنامه 

 دانشكده پزشكيدانشكده پزشكيدانشكده پزشكيدانشكده پزشكي

 منطقه اي                                    : نوع برنامه

  : اهداف برنامه

  بررسي فرآيند ياد دهي و يادگيري و بازخوراند به هر دو گروه: اهداف كلي

 ارتقاء فرآيند آموزش: اهداف اختصاصي

 :شاخص هاي برنامه

  اكنون مجهز به سيستم هاي فوق نمي باشد: وضعيت فعلي برنامه

با توجه به ماموريت دانشكده نسبت به بررسي وضعيت تدريس و بازخوراند به آنـان در               

راستاي ارتقاي اثر بخشي آموزش اين دانشكده بنا دارد در كليه كالسهاي و تاالرهـاي               

تدريس اساتيد و بازخورد اساتيد و      خود دوربين مدار بسته نصب نمايد كه با ضبط فيلم           

 .دانشجويان بتوانيم با شناساندن نقاط ضعف و قوت ، كيفيت تدريس را افزايش دهيم

  

  

  



)24(  

 معاونت آموزشي دانشگاه

 توسعه كالسهاي درسي در دانشكده پزشكيتوسعه كالسهاي درسي در دانشكده پزشكيتوسعه كالسهاي درسي در دانشكده پزشكيتوسعه كالسهاي درسي در دانشكده پزشكي: عنوان برنامه

 منطقه اي                          : نوع برنامه

  : اهداف برنامه

  توسعه فضاهاي آموزشي جهت دانشجويان پزشكي و كارشناسي ارشد: اف كلياهد

 ايجاد فضاهاي مناسب تر جهت دانشجويان: اهداف اختصاصي

 :شاخص هاي برنامه

  : وضعيت فعلي برنامه

باتوجه به پـذيرش دانـشجوي كارشناسـي ارشـد و گـسترش آن همچنـين تفكيـك              

و از طـرف ديگـر اسـتقرار واحـدهاي          دانشجويان پزشكي به ورودي هاي مهر و بهمن         

مختلف در دانشكده پزشكي همچون معاونت دانشجويي، نهاد رهبري، سلف سرويس و            

لذا با  . كانونها، اين دانشكده با كمبود مكان براي ايجاد كالس درس مواجه گرديده است            

توجه به انتقال سلف سرويس به ساختمان جديد دانشكده اين فرصت را غنيمـت مـي                

تا با طراحي كالس درس براي دانشجويان پزشكي و ارشد همچنين ايجاد سـالن       شمارد  

 شرايط فضاهاي آموزشي خود را بهبود بخشيده و رضايت منـدي            -1امتحانات در طبقه    

 .دانشجويان و به دنبال آن اثر بخشي آموزش را افزايش دهيم

)25(  

 معاونت آموزشي دانشگاه

 ي در سالن هاي دانشكده پزشكيي در سالن هاي دانشكده پزشكيي در سالن هاي دانشكده پزشكيي در سالن هاي دانشكده پزشكينصب تابلوهاي آموزشنصب تابلوهاي آموزشنصب تابلوهاي آموزشنصب تابلوهاي آموزش: عنوان برنامه

 منطقه اي                          : نوع برنامه

  : اهداف برنامه

  افزايش سطح آگاهي دانشجويان در زمينه پزشكي و تاريخ طب: اهداف كلي

  : اهداف اختصاصي

  افزايش سطح آگاهي دانشجويان در زمينه هاي مختلف پزشكي -

  افزايش سطح دانشجويان در زمينه طب -

زيبا سازي محيط دانشكده در راستاي بهداشـت روان و متناسـب بـا رسـالت                 -

 دانشكده

 :شاخص هاي برنامه



  : وضعيت فعلي برنامه

دانشكده وظيفه خود مي داند كه از هر طريق ممكن دانشجويان را در معرض اطالعـات                

 با توجه بـه تجربـه صـورت       . بيشتر در زمينه هاي حوزه هاي مختلف پزشكي قرار دهد         

گرفته در زمينه نصب تصاوير و زندگي نامه مشاهير همچنين تصاوير آناتومي در طبقات       

دانشكده و استقبال دانشجويان از آن قصد داريم با همكاري شوراي صـنفي و كميتـه                

  .علمي تابلوهاي دانشكده را توسعه دهيم

 

  

)26(  

 معاونت آموزشي دانشگاه

   تكميل بايگاني ديجيتالتكميل بايگاني ديجيتالتكميل بايگاني ديجيتالتكميل بايگاني ديجيتال:  عنوان برنامه

  منطقه اي                          -ملي: نوع برنامه

  :اهداف برنامه

  ضبط و ثبت ديجيتال اطالعات دانشجويان: اهداف كلي

 صرفه جويي در فضاي فيزيكي و كاربرد        -تسهيل دسترسي به اطالعات   : اهداف اختصاصي 

 امكانات فيزيكي

 توسـط كاربرهـاي     lAnدسترسي تـسريع بـه اطالعـات در شـبكه           : شاخص هاي برنامه  

 دانشكده ها و عدم نياز به بايگاني دستي

تصويب در هيئت رئيسه و اختصاص بودجه و عقد قرارداد و شـركت             : وضعيت فعلي برنامه  

 مربوطه و شروع اوليه آن

        

)27(  

 معاونت آموزشي دانشگاه

   ثبت متمركز اطالعات مربوط به كنترل كالسهاي درسثبت متمركز اطالعات مربوط به كنترل كالسهاي درسثبت متمركز اطالعات مربوط به كنترل كالسهاي درسثبت متمركز اطالعات مربوط به كنترل كالسهاي درس:  عنوان برنامه

 منطقه اي                         : امهنوع برن

  :اهداف برنامه

  پايش آسان و گزارش گيري برنامه هاي تشكيل كالسهاي درس اساتيد: اهداف كلي

اخذ گزارش تشكيل كالسها در حوزه معاونت سـريع و اسـان و پـايش               : اهداف اختصاصي 

 كالسهاي دانشكده ها



وص تعداد كالسهاي تشكيل شده و كنترل       ارتقاء كمي و كيفي در خص     : شاخص هاي برنامه  

 آنها

 برنامه نرم افزاري نوشته شده و ارائه شده است: وضعيت فعلي برنامه

  

)28(  

 معاونت آموزشي دانشگاه

 تجهيز اداره كل به پرينتر كارت زنتجهيز اداره كل به پرينتر كارت زنتجهيز اداره كل به پرينتر كارت زنتجهيز اداره كل به پرينتر كارت زن:  عنوان برنامه

 منطقه اي                        : نوع برنامه

  :اهداف برنامه

  هيل صدور كارت هاي دانشجوييتس: اهداف كلي

 - پژوهـشي -تسريع در صدور كـارت چنـد منظـوره بـراي آموزشـي           : اهداف اختصاصي 

 دانشجويي

  : شاخص هاي برنامه

  تكريم ارباب رجوع  •

  صرفه جويي  در هزينه خريد كارت دانشجويي  •

 تسريع در صدور كارت •

 پيشنهاد خريد وتهيه پيش فاكتور : وضعيت فعلي برنامه

        

)29(  

 معاونت آموزشي دانشگاه

 پيگيري راه اندازي نسخه جديد سماء از وزارت متبوعپيگيري راه اندازي نسخه جديد سماء از وزارت متبوعپيگيري راه اندازي نسخه جديد سماء از وزارت متبوعپيگيري راه اندازي نسخه جديد سماء از وزارت متبوع:  عنوان برنامه

 ملي                : نوع برنامه

  :اهداف برنامه

  ارتقاء قابليت هاي برنامه سماء جهت كاربران: اهداف كلي

 رفع مشكالت موجود در سماء واستفاده از اطالعات ثبت شده: اهداف اختصاصي

  سهولت دسترسي به اطالعات دانشجو: شاخص هاي برنامه

 استفاده چند منظوره از برنامه بخصوص در فرآيند پيشرفت تحصيلي

 پيگيري از طريق معاونت آموزشي وزارت متبوع: وضعيت فعلي برنامه



  

)30(  

 معاونت آموزشي دانشگاه

  ديدالورودديدالورودديدالورودديدالورودپيگيري ارتقاء نسخه جديد ثبت نام دانشجويان جپيگيري ارتقاء نسخه جديد ثبت نام دانشجويان جپيگيري ارتقاء نسخه جديد ثبت نام دانشجويان جپيگيري ارتقاء نسخه جديد ثبت نام دانشجويان ج:  عنوان برنامه

 منطقه اي                          : نوع برنامه

  :اهداف برنامه

تسريع در ثبت نام دانشجويان جديدالورود بدون حـضور آنهـا در دانـشگاه              : اهداف كلي 

  درروزهاي اول

  : اهداف اختصاصي

  تكريم ارباب رجوع •

  پرهيز از ازدحام دانشجويان درروزهاي ثبت نام •

 تسريع در ثبت نام •

تسريع وتكريم ارباب رجـوع وثبـت آناليـن اطالعـات دانـشجويان             : شاخص هاي برنامه  

 جديدالورود

 اجرا شده بصورت پايلوت وتكميل ان در سال جاري: وضعيت فعلي برنامه

)31(  

 معاونت آموزشي دانشگاه

 اصالح فرآيند امضاء دانشنامه فارغ التحصيالناصالح فرآيند امضاء دانشنامه فارغ التحصيالناصالح فرآيند امضاء دانشنامه فارغ التحصيالناصالح فرآيند امضاء دانشنامه فارغ التحصيالن:  عنوان برنامه

                         منطقه اي  : نوع برنامه

  :اهداف برنامه

  تسريع در روند تائيد دانشنامه فارغ التحصيالن: اهداف كلي

   تكريم ارباب رجوع- افزايش سرعت –كوتاه نمودن فرآيند : اهداف اختصاصي

 تكريم ارباب رجوع: شاخص هاي برنامه

 در حال پيگيري: وضعيت فعلي برنامه

  

  

  

  



  

)32(  

  دانشگاهمعاونت آموزشي

ارائه سامانه پيگيري فارغ التحصيلي دانش آموختگان از طريق تلفن گويا ارائه سامانه پيگيري فارغ التحصيلي دانش آموختگان از طريق تلفن گويا ارائه سامانه پيگيري فارغ التحصيلي دانش آموختگان از طريق تلفن گويا ارائه سامانه پيگيري فارغ التحصيلي دانش آموختگان از طريق تلفن گويا :  عنوان برنامه

 وپيامكوپيامكوپيامكوپيامك

 ملي                          : نوع برنامه

  :اهداف برنامه

  تسهيل تكريم امور دانش آموختگان: اهداف كلي

 –يم ارباب رجـوع   تكر–سهولت دسترسي به اطالعات فارغ التحصيلي   : اهداف اختصاصي 

 جلوگيري از مراجعات مكرر دانش آموختگان

 صرفه جويي در وقت وپرهيز از مسافرت هاي مكرر دانش آموختگان: شاخص هاي برنامه

 پيشنهاد به شركت سماء وپيگيري آن جهت تكميل ورژن جديد: وضعيت فعلي برنامه

)33(  

 معاونت آموزشي دانشگاه

بي حق التدريس اساتيد  و مدرسين دانـشكده هـاي تابعـه در              بي حق التدريس اساتيد  و مدرسين دانـشكده هـاي تابعـه در              بي حق التدريس اساتيد  و مدرسين دانـشكده هـاي تابعـه در              بي حق التدريس اساتيد  و مدرسين دانـشكده هـاي تابعـه در              تمركز ارزيا تمركز ارزيا تمركز ارزيا تمركز ارزيا :  عنوان برنامه 

 حوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشيحوزه معاونت آموزشي

 منطقه اي: نوع برنامه

  :اهداف برنامه

   دسترسي سريع به اطالعات حق التدريس-تجميع اطالعات دانشكده ها: اهداف كلي

 تمركز اطالعات جهت پايش حق التدريسي دانشگاه: اهداف اختصاصي

 ايش اطالعات دانشكده ها وبرنامه ريزي جهت بهره وري بيشترپ: شاخص هاي برنامه

 در حال تكميل وراه اندازي: وضعيت فعلي برنامه

        

)34(  

 معاونت آموزشي دانشگاه

 توانمند سازي اعضاي هيئت علمي دانشگاهتوانمند سازي اعضاي هيئت علمي دانشگاهتوانمند سازي اعضاي هيئت علمي دانشگاهتوانمند سازي اعضاي هيئت علمي دانشگاه:  عنوان برنامه

 منطقه اي: نوع برنامه

  :اهداف برنامه



تـدوين  ( هاي فردي و آموزشي و تهيه طرح درس         كمك به توانمند نمودن اساتيد در مهارت       �

اهداف ، محتواي مواد درسي ، شيوه هاي تدريس ، شيوه هاي ارزشيابي واستفاده از متـون                 

  ..انگليسي و 

  ارائه مشاوره الزم در برنامه ريزي درسي و طراحي برنامه ارائه كنندگان خدمات آموزشي  �

 علمي كار آمد و توانا  بهبود فرآيند جذب و بكار گيري اعضاي هيات   �

هيات علمي و مربيان مربوطه با برگزاري دوره هـاي            افزايش آگاهيهاي علمي و عملي اعضاء      �

  آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت و برگزاري كارگاههاي مختلف در زمينه آموزش پزشكي 

سطح بندي خدمات آموزشي در مركز آموزشي دانشگاه بـا توجـه بـه امكانـات و مدرسـين                    �

  به منظور دستيابي به حداكثر بهره وري موجود

  اعزام اعضاي هيات علمي به خارج ازكشور براي دوره هاي كوتاه مدت  �

فراهم كردن زمينه مناسب جهت استفاده از فرصت هاي مطالعـاتي توسـط اعـضاي هيـات                  �

 علمي 

دانـشگاه از طريـق آمـوزش بـه نيروههـاي موجـود و جـذب                  تقويت مركز مطالعه و توسـعه      �

  اي كارآمد نيروهه

  اصالح مقررات و تسهيل تحصيالت تكميلي براي اعضاي هيات علمي در سطح مربي  �

  تبين ارزش هاي تمام وقتي در دانشگاه و تغيير نگرش هيات علمي به تمام وقت شدن  �

اصالح نظام پرداخت هيات علمي تمام وقت علوم باليني و پايه متناسـب بـا درآمـد بخـش                    �

  خصوصي 

 هيات علمي در زمينه آموزش پزشكي و الزامي نمودن داشتن برنامه           آموزش مستمر اعضاي   �

  ...و طرح درس و 

تشويق اساتيد به انجام پژوهشهاي مرتبط با آموزش و بكارگيري نتايج آن در ارتقاي كيفيت  �

  آموزش 

  استمرار و استقرار ارتقاي كيفيت در فرايند هاي آموزشي  �

  

  علمي در زمينه هاي مختلفباال بردن توانايي هاي هيئت: اهداف كلي

 برخي از موارد ذكر شده بعنوان اهداف مورد اجرا قرارخواهدگرفت: شاخص هاي برنامه

 برخي موارد در حال اجرا است: وضعيت فعلي برنامه

)35(  

 معاونت آموزشي دانشگاه

اساتيد اساتيد اساتيد اساتيد ( ( ( ( بهبود نظام پايش وارزشيابي نظام آموزش در محورهاي مختلف          بهبود نظام پايش وارزشيابي نظام آموزش در محورهاي مختلف          بهبود نظام پايش وارزشيابي نظام آموزش در محورهاي مختلف          بهبود نظام پايش وارزشيابي نظام آموزش در محورهاي مختلف          :  عنوان برنامه 

  واحدهاي آموزشي واحدهاي آموزشي واحدهاي آموزشي واحدهاي آموزشي– برنامه  برنامه  برنامه  برنامه ---- دانشجو دانشجو دانشجو دانشجو–



 منطقه اي: نوع برنامه

  :اهداف برنامه

  انجام ارزشيابي عملكرد اساتيد به منظور اصالح و بهبود تدريس  �

اعتبار بخشي گروه هاي آموزشي و بازنگري و تهيه مالك و شاخـصهاي معتبرتـر و  پايـاتر                    �

  .. )براي ارزشيابي برنامه، اساتيد، دانشجو و 

  شيابي صحيح فرآيند آموزش و يادگيري ارز �

  انجام ارزشيابي دروني و بيروني مبتني بر هدف ويا مبتني بر استاندارد   �

استاندارد سازي بر اساس اسـتانداردهاي ملـي ، بـين المللـي و اعتبـار بخـشي دوره هـاي                      �

  آموزشي 

مونهـاي  توسعه كمي و كيفي نظام ارزشيابي دانشجو از قبيـل ارتقـاي كيفيـت برگـزاري آز                 �

  ... پاياني ، مرحله اي ، تكويني ، علوم پايه ، پره انترني ، دستياري و 

شناسائي نقاط قوت وضعف هر يك از مراكز آموزشي و بررسي وضعيت ارائه خدمات آموزش  �

  .و بازخورد مناسب به واحد هاي آموزشي 

  تعيين و تدوين الگوي نظام پايش و ارزشيابي دانشگاه  �

  سته پايش و ارزشيابي در دانشگاه تشكيل و استقرار ه �

  آموزش نظام ارزشيابي به صد درصد اساتيد و كاركنان واحد آموزش و مراكز توسعه دانشگاه  �

  ايجاد امكانات پشتيباني الزم جهت انجام پايش هاي كارآمد  �

گسترش و تقويت برنامه عمليـاتي در ارتبـاط بـا ارزيـابي و ارزشـيابي واحـدهاي آموزشـي                     �

  دانشگاه 

 يه گزارش از نتايج حاصله از ارزشيابي و ارسال به ذينفع هاته �

 : شاخص هاي برنامه

 در حال اقدام وبرنامه ريزي جامع تر: وضعيت فعلي برنامه

        

 


