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  117  پزشكي

  15  بهداشت

  27  پرستاري و مامايي
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برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با نماينده معاون آموزشي وزارت متبوع جناب آقاي دكتـر ممتـاز مـنش در تـاريخ                   -1

 دبـه تعـدا   (  با دانشجويان ممتاز رتبه هاي اول تا سوم هر دانشكده و نخبگان و اسـتعدادهاي درخـشان                   19/1/88

  ) نفر100

 با حضور رياست محترم دانشگاه و كليه اعـضاي هيئـت علمـي دانـشگاه در خـصوص افـزايش                     برگزاري جلسه اي   -2

 17/1/88 در تاريخ 88امكانات رفاهي دانشگاه و برنامه هاي سال 

 و - عمـومي - نفـر از پزشـكان متخـصص   300 با حضور 6/7/88برگزاري سمينار علمي تازه هاي پزشكي در تاريخ       -3

 عناوين ذيل   با  ماني كاشان و آران وبيدگلكارشناسان رشته هاي بهداشتي در

  GERD دستاوردهاي جديد در مديريت برخورد با -الف

  كانسر سلولهاي بنيادي) ب

  تغييرات ژنتيكي در كانسرهاي انسان) ج

  تراتوژنيستيه و فارماكولوژي در حاملگي، پري ديابت و مقاومت انسوليني در سالمت زنان) د

  لگي در مراحل اوليه پيش گويي خطر ديابت حام-ه

  )Hos pice( مراقبت در انتهاي زندگي-د

  بيماري كانسر كولوركتان ويورتيكوالر) ز

  پيشرفت هاي اخير در جراحي اعصاب و سيستم كنترل تعادلي در جراحي تومورهاي مغز-ح

   مديريت جراحي در كانسرهاي ارولوژي-ط

        تـاريخ  يد مطهري همزامـان بـا بزرگداشـت مقـام معلـم در               برپايي نمايشگاه فرآيندهاي برتر جشنواره آموزشي شه       -4

  . نمونه و صاحبان فرآيندهاي برتر دانشگاه تقدير بعمل آمد-و از هيئت علمي ارتقاء يافته



 ٩

 نفر از دانشجويان در سه حيطه تفكر علمـي در  70 برگزار گرديد كه 17/3/88 اولين آزمون المپياد علمي در تاريخ     -5

 حيطه حل مـسئله و تـصميم گيـري در مـديريت نظـام               - حيطه استدالل باليني   –كر علمي در علوم پايه      علوم پايه تف  

  .سالمت شركت نمودند

   برگزاري كارگاه مهارتهاي فردي ويژه كارورزان و دانشجويان در دانشكده پيراپزشكي-6

 نفـر شـركت     83وبـت صـبح بـا        ن 28/3/88 برگزاري آزمون كارشناسي ارشد در رشته هاي مشروحه ذيل در تاريخ             -7

  . نفر در آزمون شركت نمودند146 -29/3/88 نفر شركت كننده و در تاريخ 176كننده و بعد از ظهر روز پنجشنبه با 

علـوم تغذيـه    - ژنتيك انساني  - حشره شناسي پزشكي   - بيوشيمي باليني  - بينايي سنجي  - ايمني شناسي  -انگل شناسي 

 خون شناسي - ويروس شناسي پزشكي- ميكروب شناسي-قارچ شناسي پزشكي   - فيزيولوژي -علوم بهداشتي در تغذيه   

 - علوم و صنايع غذايي- ارگونومي پرستاري- ريت فن اوري پزشكي - نانو تكنولوژي پزشكي   - سم شناسي  -آزمايشگاهي

 پرسـتاري مراقبتهـاي   - اعضاي مصنوعي- مهندسي بهداشت محيط- مدارك پزشكي- كاردرماني جسماني  -فيزيوتراپي

 بهداشت  – آمار زيستي    - اموزش بهداشت  - اپيدميولوژي - پرستاري مراقبتهاي ويژه نوزادان    - انفورماتيك پزشكي  -ويژه

  مـددكاري  - مامـايي  - مـديريت خـدمات بهداشـتي      - علـوم تـشريحي    – رفاه اجتمـاعي     - روانشناسي باليني  -حرفه اي 

   راديوبيولوژي و حفاظت-ش پزشكي آموز- مهندسي پزشكي- اقتصاد بهداشت- مديريت توانبخشي–اجتماعي 

   89/88 نفر دانشجو در رشته فوريتهاي پزشكي در سال تحصيلي 20 پذيرش -8

  2/3/88 راه اندازي رشته بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي در مقطع كارشناسي پيوسته در تاريخ -9

  6/4/88 راه اندازي دوره دستياري رشته تخصصي بيهوشي در تاريخ -10

   جهت اعضاي هيئت علمي6/5/88ري كارگاه آموزشي تدوين طرح درس در تاريخ  برگزا-11

  3/5/88 راه اندازي رشته فناوري اطالعات و سالمت مقطع كارشناسي پيوسته در تاريخ -12

   بهداشت باروري و بهداشت محيطPh.D فراخوان ثبت نام بورس خارج از كشور جهت دوره -13

 رفتاري ويژه اسـاتيد مـشاوره دانـشگاه در          -ك به دانشجويان داراي مشكالت عاطفي      برگزاري كارگاه راهنماي كم    -14

  30/7/88تاريخ 

  2/3/88 راه اندازي رشته هوشبري مقطع كارشناسي ناپيوسته در تاريخ -15

   برگزاري مراسم روز دانشجو بهمراه تقدير از دانشجويان ممتاز دانشگاه-16

 1388زشي در بين وب سايت هاي واحدهاي تابعه دانشگاه در ارزيابي سال  كسب رتبه اول وب سايت معاونت آمو-17

  ) هم رتبه برتر را كسب نموده است87در سال ( مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه 

   در آموزش ويژه كارشناسان خدمات آموزشي دانشگاه Ict برگزاري دوره آموزشي كاربرد -18

  23/10/88امه آموزشي در تاريخ  برگزاري كارگاه ارزشيابي برن-19
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 برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون آموزشي و مدير كل آموزش دانشگاه با كليه كارشناسان آموزش و                    -20

چـه شـد كـه    چـه شـد كـه    چـه شـد كـه    چـه شـد كـه    حمات آنان با اهداي كتاب زگروههاي آموزشي دانشكده ها و بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه و تقدير از           

  14/11/88در تاريخ چنان شد چنان شد چنان شد چنان شد 

 سان حوزه معاونت آموزشي   زشي و مديران و كاركنان و كارشنا      برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون آمو         -21

  12/11/88  در تاريخ پاسخ به تاريخپاسخ به تاريخپاسخ به تاريخپاسخ به تاريخو تقدير از زحمات آنان با اهداء كتاب 

  20/11/88 برگزاري سومين جلسه هم انديشي اساتيد و نخبگان دانشگاه در تاريخ -22

  88 گروههاي آموزشي دستياري در آبان ماه و در نيمسال اول بهمن Osceآزمون  برگزاري -23

   نفر280 به تعداد 29/11/88زمون سي و هفتمين دوره پذيرش دستياري مورخ آ برگزاري -24

  فه دانشجويان جديدالورود در دانشكده ها و دانشگاهر برگزاري مراسم جشن معا-25

 معـاون  - بـا حـضور رياسـت دانـشگاه    24/10/88د گروههاي آموزشـي در تـاريخ         برگزاري جلسه با دستياران ارش     -26

   مدير تحصيالت تكميلي-آموزشي

   تشكيل كميته استقبال از دانشجويان جديدالورود در سطح ستاد دانشكده ها-27

 تـشخيص صـالحيت     –انجـام مـصاحبه     :  جلسه شـامل   8برگزاري  : 87مهرجذب اعضاي هيئت علمي در     فراخوان   -28

   تكميل و ارسال پرونده به تهران-ي و عمومي داوطلبانعلم

  استعالم -تنظيم و تكميل پرونده متقاضيان شركت در فراخوان       : 87 اسفند  جذب اعضاي هيئت علمي در     فراخوان -29

جلسات هيئت مميزه جهت بررسي پرونده افراد متقاضي تبديل وضـعيت و            از واحدهاي ذيربط و پرسشنامه ها تشكيل        

  تجلسه مربوطه تنظيم صور

   تشكيل دبيرخانه هيئت اجرايي جذب و صدور احكام مربوطه-30

  29/5/88 برگزاري چهل و يكمين دوره آزمون علوم پايه و چهل و چهارمين دوره پيش كارورزي در تاريخ -31

  18/4/88 برگزاري بيست و هشتمين دوره آزمون ارتقاء مورخ -32

  ون تومان در دانشكده بهداشتميلي90 با هزينه Icp خريد دستگاه -33

  3/4/88 برگزاري سمينار دانشجويي بهداشت محيط دوره شبانه در تاريخ -34

   بهداشت عمومي- برگزاري بازديدهاي علمي براي دانشجويان مقطع كارشناسي و كارداني بهداشت حرفه اي-36

  ) ريال000/000/260قريبي ارزش ت-خريد تجهيزات ارزي(  تجهيز آزمايشگاه گروه بهداشت حرفه اي -37

   شنوايي سنجي شغلي در دانشكده بهداشتoccupational Audiometry ترجمه كتاب -38

   برگزاري سمينارهاي علمي دانشجويي ويژه دانشجويان كارشناسي بهداشت عمومي-39

   راه اندازي خانه بهداشت پايلوت گروه در دانشكده بهداشت-40

  علمي فرهنگي بهداشت عمومي در دانشكده بهداشت چاپ دومين شماره از نشريه -41
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  در دانشكده بهداشت) روز جهاني بهداشت (  برگزاري همايش علمي به مناسبت هفته سالمت -42

   برگزاري اولين همايش ازدواج موفق در دانشكده بهداشت-43

   برگزاري اولين كارگاه آموزشي حل مسئله به روش شش سيگما-44

  ارآموزي در عرصه دانشجويان بهداشت عمومي و خانوادهبازنگري سرفصل ك -45

  1/7/88 كارگاه يك روزه جستجوي منابع جهت كارشناسان بهداشت عمومي در تاريخ -46

  2/7/88 جهت كارشناسان بهداشت عمومي در تاريخ Spss كارگاه يك روزه جستجوي -47

  1/7/88 لغايت 31/6/88رخ بهداشت خانواده مو جهت كاردانان Work shop روزه 4 كارگاه -48

  7/7/88 لعايت 4/7/88 جهت كارشناسان بهداشت عمومي مورخ Work shop روزه 4كارگاه  -49

  8/7/88 كارشناسان بهداشت عمومي مورخ Work shop كارگاه يك روزه مسئله يابي جهت -50

   انجام پروژه محوطه سازي دانشكده پيراپزشكي و بهداشت-51

 - تفكيـك سـالن مطالعـه خـواهران و بـرادران           – افزايش تعداد قفسه كتاب      –رنگ آميزي   (انه  بهبود فضاي كتابخ  -52

  دانشكده پيراپزشكي و بهداشت) افزايش كامپيوترهاي سايت

   تجهيز سايت هاي آموزشي و تمرين مركز كامپيوتر دانشكده پيراپزشكي و بهداشت-53

  ارك پزشكي و تجهيز آن احداث كالس درس براي دانشجويان كارشناسي ارشد مد-54

 كاركنـان و دانـشجويان در مركـز كـامپيوتر دانـشكده             – كارگاه براي اعضاي هيئـت علمـي         20 برگزاري بيش از     -55

  پيراپزشكي

   راه اندازي آسانسور در دانشكده پيراپزشكي و بهداشت-56

   زمان امتحانات درب سكوريت در سالن دانشكده پيراپزشكي و بهداشت براي جداسازي فضاي سالن در-57

   راه اندازي بوفه دانشكده پيراپزشكي-58

   رنگ آميزي و زيبا سازي فضاي سالن و كالس ها-59

   نصب سيستم آب تصفيه-60

   پزشكي- در سرويس بهداشتي دانشكده پيراپزشكي و بهداشت) دست خشكن برقي(  نصب هود -61

  نشكده پيراپزشكي برگزاري دوره هاي بازآموزي كامپيوتر جهت كاركنان دا-62

   برگزاري مراسم افطاري كاركنان در دانشكده پيراپزشكي و بهداشت-63

   برگزاري جشن به مناسبت ميالدها و مراسم عزاداري در حوزه معاونت آموزشي و دانشكده پيراپزشكي-64

 Co2فريزر انكوبار    يخچال   -سروفيوژ-تحقيقات و كشت سلول و مجهز كردن به سانتريفيوژ         راه اندازي آزمايشگاه     -65

   ميكروسكوپ ايمنوفلورسانس و دستگاه فلورسانس-دار

   تشكيل كالسهاي بازآموزي جهت كارمندان آزمايشگاههاي تشخيص طبي در دانشكده پيراپزشكي-66
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ي آزمايشگاهي در آزمايشگاههاي گروه علوم آزمايشگاهي جهت دانشجويان كارشناسي          د راه اندازي تست هاي جل     -67

  ده پيراپزشكيدر دانشك

  تكميل و تجهيز اتاق تمرين و تقويت مهارتهاي باليني دانشجويان رشته هوشبري -68

   براي كارمندان دانشكده پيراپزشكيCPRبرگزاري كارگاه  -69

   پيگيري و جلوگيري از تعريق ورود اطالعات و صدور كارنامه ها و اعطاي پايه ساليانه-70

   بانك اطالعات Server خريد -71

   تشكيل كارگاه براي روشهاي نوين ارزيابي-72

   تهيه لوگ بوكهاي دستياران باليني-73

   برگزاري كارگاههاي روشهاي نوين ارزشيابي دستياران و اعضاء هيئت علمي-74

   در گروههاي آموزشيDops-CEX-Mini برگزاري آزمون هاي درون بخشي -75

  براي شش گروه آموزشي)  بار24جمعا (تحصيلي  و چهار مرحله در طول سالOSCEبرگزاري آزمون -76

  :88 تجهيزات و وسايل خريداري شده جهت حوزه معاونت آموزشي و بيمارستانهاي آموزشي در سال -77

LABTAP- مانيتور -كامپيوتر – تلفن – بخاري گازي -اسكنر – پرينترLCD- كولر – جاروبرقي – يخچال – سرور-  

   -آنالين دانشجويان جديدالورود -فايل -آبسرد كن -صندوق پيشنهادات -مانيتور -ميز – اكترنالهارد  - پنكه -كپسول آتش نشاني

  دزد گير جهت بايگاني اداره كل آموزش -چاي ساز - ماكروفر

 راه اندازي حساب اعتباري آموزش مداوم كه ارباب رجوع نياز به مراجعه به بانك در هر برنامه نمي باشـد و مبلـغ           -78

  .صورت خودكار پس از ثبت نام از موجودي اعتبار فرد كسر مي گرددثبت نام ب

   برنامه ريزي و ارائه كارشناسي ارشد مراقبت ويژه پرستاري-79

   پرستاري ومامايي سمينار دانشجويي در دانشكده5 برگزاري -80

   جلسه آموزشي براي دانشجويان جديدالورود5 برگزاري -81

  )در حال تامين بودجه(كل آموزش  بايگاني ديجيتال در اداره -82

   برگزاري كارگاه آموزشي كتابخانه ديجيتال-83

   ثبت نام آنالين دانشجويان جديدالورود-84

   تهيه ارزيابي دروني گروه آموزشي و ارسال به وزارت متبوع-85

  ، دستياران دانشگاه و پرسنل بهداشتي درماني برگزاري كارگاه براي اعضاء هيئت علمي -86

   آناليز سئواالت گروههاي آموزشي و بازخورد آنها-88

   تهيه فرم پروپوزال برنامه آموزشي براي گروههاي آموزشي-90

   بازديد از برنامه هاي آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي ساري توسط كميته آموزش باليني-91
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  يته آموزش باليني بازديد از برنامه هاي آموزش باليني دانشگاه از گروه كودكان توسط كم-92

   برگزاري آزمون درون دانشگاهي و معرفي دانشجويان به اولين المپياد كشوري-93

   شركت در كنگره آموزش پزشكي و ارائه مقاله و يك فرآيند برتر از طرف دانشگاه-94

   پيگيري طرح درس گروههاي آموزشي كل دانشگاه-95

  . انجام مي شودOperating Room و Nanotechnology تدريس جزوه زبان پيش دانشگاهي با عناوين -96

  متون انگليسي تهيه و جهت تدريس ديگر و Study Skill وReaders Choice جزوه جديدي از كتابهاي -97

   عدد8تعداد طرح هاي داده شده به مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  -٩٨

   عدد4وزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي  تعداد طرحهاي تصويب شده در شوراي پژوهش در آم-99

   عدد2 تعداد طرحهاي رد شده در شوراي پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي -100

   عدد2 طرحهاي در حال اجرا در شوراي پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي د تعدا-101

  سه كميته پياده سازي استاندارهاي ملي آموزش پزشكي عمومي جل7 برگزاري -102

   - پرسـتاري و مامـايي     - ارتقاء فرم ارزشيابي آموزش مهارت هاي عملي اسـاتيد از ديـدگاه دانـشجويان پزشـكي                -103

   پزشكي اجتماعي- بهداشت محيط– هوشبري -علوم آزمايشگاهي

 استاد راهنماي توانمند  بـه عنـوان       -ن نظام استاد راهنمايي    انتخاب فرآيند ارائه شده توسط دانشكده تحت عنوا        -104

  فرآيند برتر كشوري و كسب لوح تقدير و جايزه از مقام وزارت 

   مكاتبه با دانشگاه كاشان در راستاي راه اندازي رشته مديكال انفورماتيك-105

  برگزاري كالسهاي مهارتهاي ورودي براي دانشجويان جديدالورود -106

   براي دانشجويان علوم آزمايشگاهي  PCRاري كارگاه برگز-107

   براي دانشجويانICDL برگزاري كارگاههاي مهارتهاي -107

   تعيين شاخص هاي انتخاب استاد نمونه آموزشي-109

   شركت اعضاي هيئت علمي با ارائه مقاله در سمينار آموزش پزشكي و همايش هاي مختلف-110

  شته تخصصي بيماريهاي عفوني وگرمسيري راه اندازي دوره دستياري ر-111
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        88888888كارگاههاي برگزار شده در مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه در سال كارگاههاي برگزار شده در مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه در سال كارگاههاي برگزار شده در مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه در سال كارگاههاي برگزار شده در مركز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه در سال 

  رديف

  

  

  تعداد

  

  موضوع دوره آموزش

جهت دانشجويان   تعداد دوره

  تخصص

جهت دانشجويان 

  كارشناسي ارشد

  -  25  1  كارگاه تغذيه با شير مادر  1

ل مستند سازي اطالعات كارگاه اصو  2

  بهداشتي درماني

1  15  -  

كارگاه مراقبتهاي ادغام يافته   3

  )مانا(ناخوشيهاي اطفال

1  10  -  

  -  15  1  كارگاه آموزشي مراقبت كودك سالم  4

  -  18  1  كارگاه مهاتهاي باليني  5

  -  10  1  كارگاه احياء نوزادان  6

  -  25  1  كارگاه اخالق پزشكي  7

  12  20  1  سيكارگاه مقاله نوي  8

    30  1  كارگاه ارزشيابي برنامه آموزشي   9

كارگاه آموزشي توجيهي استادان   10

  مشاور

1  30    

كارگاه آشنايي اعضاي هيئت علمي با   11

  دانش پژوهي آموزشي

1  35    

كارگاه آموزشي راهنماي كمك به   12

 –دانشجويان داراي مشكالت عاطفي 

  رفتاري ويژه اساتيد مشاور دانشگاه

1  30    

كارگاه ارزيابي دروني گروههاي   13

محل برگزاري دانشگاه علوم ( آموزشي

  )پزشكي لرستان

1      
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        ::::88888888سال سال سال سال اقدامات ستاد ثبت نام پذيرفته شدگان در اقدامات ستاد ثبت نام پذيرفته شدگان در اقدامات ستاد ثبت نام پذيرفته شدگان در اقدامات ستاد ثبت نام پذيرفته شدگان در 

 دانشجويان جديدالورودخريد نرم افزار ثبت نام آنالين  •

  تشكيل كميته استقبال در سطح  ستاد دانشگاه •

وب، نصب پالكارد در سطح شهر وشاهراههاي منتهي به شهرو          (اطالع رساني پذيرفته شدگان از طرق مختلف         •

  )بنر 

  نفراهم آوردن فضاي مناسب جهت پذيرايي از همراهان پذيرفته شدگا •

  تشكيل تيم ثبت نام با استفاده از سيستم هاي نرم افزار هاي رايانه اي •

  تشكيل تيم معاينات باليني از دانشجويان جهت سالمت سنجي •

  ارائه اطالعات الزم به پذيرفته شدگان و همراهان آنها جهت راهنمايي و آشنايي با دانشگاه •

به هاي شـهر بـه صـورت تـصويري و افتخـارات             تشكيل نمايشگاه اطالع رساني در خصوص پتانسيل ها و جاذ          •

  كسب شده توسط دانشگاه

  برگزاري مراسم معارفه و آشنايي پذيرفته شدگان با محيط دانشگاه و آموزش در دانشگاه •

  تشكيل تيم هاي تخصصي براي هر رشته جهت راهنمايي و پاسخگويي در خصوص رشته تحصيلي آنها •

  بدو شروع به تحصيل در سطح دانشكده هاتعيين استاد راهنما براي هر دانشجو از  •

  تشكيل كارگاههاي مهارتهاي زندگي براي دانشجويان و خانواده هاي آنان •

تشكيل كارگاههاي آموزشي براي دانشجويان جهت آموزش قوانين و مقررات آموزشي و ارائه جزوه آموزشي در  •

  اين خصوص به آنها

  انشجويان جهت آشنايي آنها با شهر تشكيل تورهاي داخل شهري از طرف دانشگاه براي د •

  

        1389138913891389برنامه ها و اهداف كلي سال برنامه ها و اهداف كلي سال برنامه ها و اهداف كلي سال برنامه ها و اهداف كلي سال 

  توسعه رشته هاي تحصيالت تكميلي متناسب با نيازهاي جامعه نيروي انساني متخصص �

  كمك آموزشيامكانات  در زمينه  هاتوسعه امكانات دانشكده �

و تعامل با دانشجو و همچنـين        كارگاههاي آموزشي و برنامه هاي بازآموزي در زمينه نحوه تدريس            ياجرا �

  مباحث پژوهشي و علمي

  توسعه كمي و كيفي برنامه ژورنال كالب در گروههاي آموزشي �

   پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي-راه اندازي مجله علمي �
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   هادانشكدهعلمي ارتقاء سطح علمي و تخصصصي اعضاء هيات  �

  راه اندازي رشته كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي �

 اندازي رشته كارشناسي ارشد حشره شناسيراه  �

 تاسيس رشته كارشناسي ارشد مديكال انفورماتيك  �

  راه اندازي رشته بهداشت دهان و دندان �

  89 در سال  وعلوم پايهبرگزاري سمينار كشوري دانشجويي توسط گروه عمومي �

 به دوربين براي نظارت و ارزيابي مستمر فرآيند آموزش ها تجهيز آمفي تئاتر �

  گيري تامين كالسهاي مورد نياز دانشكده پزشكيپي �

  تشويق اعضاي هيأت علمي براي تدوين و چاپ درسنامه  �

  پيگيري تغييرات در آموزش دوره پاتوفيزيولوژي و باليني  �

 برگزاري كارگاههاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي �

موگرافي از سازمان انرژي اخذ مجوز كنترل كيفي دستگاههاي راديولوژي وفلورسكوپي وسي تي اسكن وما     �

 اتمي

 اخذ مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژي اتمي �

 راه اندازي آزمايشگاه ، تعمير ونگهداري دستگاههاي تصوير برداري �

        برگزاري جلسات پرسش و پاسخبرگزاري جلسات پرسش و پاسخبرگزاري جلسات پرسش و پاسخبرگزاري جلسات پرسش و پاسخ

آقاي دكتـر ممتـاز مـنش در تـاريخ      برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با نماينده معاون آموزشي وزارت متبوع جناب              -1

 دبـه تعـدا   (  با دانشجويان ممتاز رتبه هاي اول تا سوم هر دانشكده و نخبگان و اسـتعدادهاي درخـشان                   19/1/88

 ) نفر100

برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون آموزشي و مدير كل آموزش دانشگاه با كليه كارشناسان آمـوزش و                     -2

ا و بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه و تقدير از رحمات آنان با اهداي كتاب چه شد كه گروههاي آموزشي دانشكده ه

  14/11/88چنان شد در تاريخ 

برگزاري جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاون آموزشي و مديران و كاركنان و كارشناسان حوزه معاونت آموزشي و  -3

  12/11/88يخ تقدير از زحمات آنان با اهداء كتاب پاسخ به تاريخ  در تار

  برگزاري جلسات پرسش و پاسخ جهت دانشجويان جديدالورود -4

دانشجويان علوم ازمايشگاهي با حضور جناب آقاي دكتر سالمي، آقاي دكتر علـي اصـغرزاده،          اي با   جلسه  برگزاري   -5

 9/3/88تاريخ آقاي مهرداد مهديان و آقاي مرتضي سليميان در 

  19/12/88 در تاريخ اعضاي هيئت علمي گروه علوم آزمايشگاهياهي با جلسه دانشجويان علوم ازمايشگبرگزاري -10
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 براي بررسي مشكالت دانشجويان و تبادل نظر در موارد مختلف آموزشي و پشتيباني مديران دانشكده سه                 88در سال   

        جلسه با شوراي صنفي و سه جلسه با نمايندگان دانشجويان برگزار كرده است

   ::::زه معاونت آموزشيزه معاونت آموزشيزه معاونت آموزشيزه معاونت آموزشيدبيرخانه حودبيرخانه حودبيرخانه حودبيرخانه حونامه هاي نامه هاي نامه هاي نامه هاي آمار آمار آمار آمار 

  14130                                 آمار كل نامه ها

  5360نامه هاي داخلي                                 

  5630              نامه هاي صادره                   

                    3530               نامه هاي وارده                   

        ::::مراسم معارفه دانشجويان جديدالورودمراسم معارفه دانشجويان جديدالورودمراسم معارفه دانشجويان جديدالورودمراسم معارفه دانشجويان جديدالورودبرگزاري برگزاري برگزاري برگزاري 

  جلسه معارفه دانشجويان جديد الورود

 ارائه فيلم    - آموزش وب سايت     – ساعت صبح بصورت سخنراني      4جلسه مذكور در قالب يك برنامه يك روزه در مدت           

 بازديـد از   ساعته بعـدازظهر تحـت عنـوان آشـنايي بـا گروههـاي آموزشـي و          4شهر كاشان و آثارتاريخي و يك برنامه        

 7/7/88آزمايشگاهها ، كاشان گردي و بازديد از آثار تاريخي و فرهنگي جهت دانشجويان جديد در روز سه شنبه مورخ     

  .در سالن اجتماعات دانشكده پزشكي برگزار گرديد

 :جلسات برنامه ريزي و تصميم گيري

ر محترم آموزش دانشكده با مدير آموزش كل جهت اجراي اين برنامه يك روزه از اوايل شهريور ماه جلساتي توسط مدي

دانشگاه براي چگونگي ثبت نام دانشجويان جديد الورود و برگزاري جلسه معارفه تشكيل گرديد وهمچنـين جلـسه اي          

 مالي دانشكده و كارشناسان حوزه آموزش جهت هر چه بهتر برگزار شدن اين برنامه تشكيل گرديـد                  –با معاون اداري    

الوه بر استفاده از تجربيات سالهاي قبل ، نسبت به رفع مشكالت و نواقص برنامه هاي قبلـي بحـث و                 در اين جلسات ع   

 4تبادل نظر گرديد كه نهايتاً در جمع بندي مقرر شد ضروري ترين مباحث مـورد نيـاز دانـشجويان ، در يـك برنامـه                     

 استفاده از وب سايت دانشكده كه در همـه          ساعته ، پيرامون قوانين و مقررات آموزشي ، چگونگي كار با اينترنت جهت            

به آن نياز دارند و مباحث مربوط بـه آشـنايي بـا تحـصيل در رشـته پزشـكي ،                     ........ مراحل ثبت نام ، انتخاب واحد و        

مشكالت پيش رو و تصميم گيري براي چگونگي استفاده از فرصتها و چگونگي مواجهه با مشكالت دوران  دانـشجويي                    

  . ها بودعناوين اين بحث

  :جلسه صبح 

 مسئول اسـاتيد  مـشاور دانـشجويان ، يـك             – مدير آموزش    – معاونين دانشكده    –سرپرست محترم دانشكده پزشكي     

روانپزشك و نماينده شوراي صنفي دانشجويان و نماينده كميته تحقيقات دانـشجويي و مـسئول وب سـايت دانـشكده         

  .رتبط با حوزه كاري براي دانشجويان سخنراني گردند دقيقه پيرامون موضوعات م20پزشكي هر يك بمدت 
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ازجمله موضوعات مهم جلسه تأكيد زياد در مورد قوانين و مقررات آموزشي و اساتيد مـشاور دانـشجويان بـود كـه در                        

خصوص نحوه تعامل دانشجويان بـا اسـاتيد مـشاور ، نقـش مـؤثر آنهـا در راهنمـايي دانـشجويان ، چگـونگي ارتبـاط                           

  .ا اساتيد جهت حل مشكالت آموزشي آنان بوددانشجويان ب

موضوع مهم ديگر چگونگي مواجه با مشكالت دوران دانشجويي كه توسط مدير محترم گروه روانپزشكي دانشگاه ارائـه                  

ارائه كليپ آشنايي با شهر تاريخي كاشان ، صنايع دستي ، آثار فرهنگـي و مـشاهير كاشـان و همچنـين ارائـه                        . گرديد

  . درماني و بهداشتي دانشگاه بصورت ميان برنامه ها پخش گرديد–ي آموزشي كليپ از فضاها

يك بسته آموزشي شامل كتابچه قوانين و مقررات آموزشي رشته پزشكي ، يك كتابچه راهنماي گردشـگري كاشـان و          

قديم آنـان   در ابتداي جلسه ت   » زندگينامه دكتر حسابي  « يك كتاب هديه ويژه به دانشجويان تحت عنوان استاد عشق           

  .گرديد

  :برنامه هاي بعدازظهر

 نفر از كارشناسان 3 گروه دوازده نفره تقسيم و توسط 3        در جلسه بعداز ظهر دانشجويان جديد الورود پزشكي به 

آموزش و نمايندگاني از شوراي صنفي دانشجويان ، از كليه گروههاي آموزشي دانشكده بازديد و برنامه هـاي آموزشـي       

  . ، براي دانشجويان تشريح گرديدگروهها 

  .  ساعته اجرا گرديد2آشنايي با فضاهاي آموزشي ، آزمايشگاهها ، و ساير قسمت هاي مورد نياز طي يك برنامه 

 ساعته در فضايي صميمي جهت آشنايي  دانشجويان با همديگر و آشنايي بـا  2در ادامه جلسه بعد از ظهر  يك ارودي          

با همراهي شوراي صنفي دانشجويان و راهنمائيهاي آنان در باغ تاريخي فين كاشان برگزار              كارشناسان حوزه آموزش و     

  .گرديد

  . به شرح زير برگزار گرديد به شرح زير برگزار گرديد به شرح زير برگزار گرديد به شرح زير برگزار گرديد88888888////11111111////18181818 در روز  يكشنبه  در روز  يكشنبه  در روز  يكشنبه  در روز  يكشنبه 88888888گزارش مراسم معارفه دانشجويان جديد الورود بهمن گزارش مراسم معارفه دانشجويان جديد الورود بهمن گزارش مراسم معارفه دانشجويان جديد الورود بهمن گزارش مراسم معارفه دانشجويان جديد الورود بهمن 

        جلسه معارفه دانشجويان جديد الورودجلسه معارفه دانشجويان جديد الورودجلسه معارفه دانشجويان جديد الورودجلسه معارفه دانشجويان جديد الورود -

 آمـوزش وب سـايت  دانـشكده جهـت اسـتفاده             – ساعته  صبح بصورت سخنراني       2ه  جلسه مذكور در قالب يك برنام     

 ساعته بعدازظهر تحت عنوان آشنايي با گروههاي آموزشي و بازديد از 2دانشجويان و ارائه كليبپ دانشگاه و يك برنامه 

  . برگزار گرديد88آزمايشگاهها جهت دانشجويان پزشكي ورودي بهمن 

        :::: برنامه جلسه صبح برنامه جلسه صبح برنامه جلسه صبح برنامه جلسه صبح----

 مسئول اسـاتيد  مـشاور دانـشجويان ، يـك             – مدير آموزش    – معاونين دانشكده    –رست محترم دانشكده پزشكي     سرپ

 دقيقه پيرامون 20روانشناس و نماينده شوراي صنفي دانشجويان و مسئول وب سايت دانشكده پزشكي هر يك بمدت                

  .موضوعات مرتبط با حوزه كاري براي دانشجويان سخنراني گردند
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وضوعات مهم جلسه تأكيد زياد در مورد قوانين و مقررات آموزشي و اساتيد مـشاور دانـشجويان بـود كـه در                      ازجمله م 

خصوص نحوه تعامل دانشجويان بـا اسـاتيد مـشاور ، نقـش مـؤثر آنهـا در راهنمـايي دانـشجويان ، چگـونگي ارتبـاط                           

  .دانشجويان با اساتيد جهت حل مشكالت آموزشي آنان بود

ي مواجه با مشكالت دوران دانشجويي و چالش ها و مشكالت تحـصيلي در طـول دوره تحـصيلي                    موضوع ديگر چگونگ  

  .پزشكي  كه توسط روانشناس واحد مشاوره و راهنمايي دانشگاه آقاي بيغم  ارائه گرديد

 

يك بسته آموزشي شامل كتابچه قوانين و مقررات آموزشي رشته پزشكي ، يك كتابچه راهنماي گردشـگري كاشـان و          

يك سري پمفلت  آموزشي  تحت عناوين برنامه ريزي تحصيلي و اعتماد بـه نفـس بـه دانـشجويان در ابتـداي جلـسه        

  .تقديم آنان گرديد

        ::::برنامه  بعدازظهربرنامه  بعدازظهربرنامه  بعدازظهربرنامه  بعدازظهر

 نفر از كارشناسان آمـوزش و       3 گروه ده نفره تقسيم و توسط        3        در جلسه بعداز ظهر دانشجويان جديد الورود به         

ي صنفي دانشجويان ، از كليه گروههاي آموزشي دانشكده بازديد و برنامه هاي آموزشي گروههـا  ،                  نمايندگاني از شورا  

  .براي دانشجويان تشريح گرديد

  .  ساعته اجرا گرديد2آشنايي با فضاهاي آموزشي ، آزمايشگاهها ، و ساير قسمت هاي مورد نياز طي يك برنامه 

آموزش دانشجويان توسط مسئول وب سايت دانـشكده در خـصوص           همچنين يك برنامه يك ساعته در روز بعد جهت          

  .چگونگي استفاده از وب سايت بر گزار گرديد

  .در چهارمين روز از ماه مهر جشن معارفه دانشجويان جديدالورود در خانه تاريخي طباطبايي ها برگزار شد

ط بـه دانـشجويان مطـالبي را بيـان          در اين مراسم معاون آموزشي دانشگاه در خصوص ضوابط و مقررات آموزشي مربو            

  .نمودند و دانشجويان را به درس خواندن و تالش در جهت فراگيري علم توصيه كردند

   نفر دوره تخصص22:  بشرح زير است88شده در سال تحصيلي الزم بذكر است آمار دانشجويان پذيرفته 

 نفــر دوره 118 -نفــر دوره كارشناســي 238 - نفــر دوره دكتــراي حرفــه اي67 - نفــر در دوره كارشناســي ارشــد16

   نفر دوره كارداني27 -كارشناسي ناپيوسته
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شـرط  . يفي نيروي انساني و تحويل متخصصان و انديشمندان به جامعـه مـي باشـد   تربيت كمي و ك رسالت عظيم دانشگاه

توفيق دانشگاه در ايفاي اين نقش، هدايت تحصيلي و مشاوره اي دانشجويان در زمينه هاي آموزشـي،  پژوهـشي و فـردي                       

  :ده پزشكيبدين منظور دانشك. است و نقش استاد مشاور در اين مهم از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد
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  . جهت آشنايي اساتيد مشاور با مقررات و آئين نامه مربوطه اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي كرده است .1

، كپي آن براي همه اساتيد پايه و باليني دانـشكده     22/2/1388به منظور آشنايي با آئين نامه استاد مشاور مصوب           .2

 .پزشكي ارسال گرديد

قررات و ضوابط آموزشي، پژوهش و دانشجويي و انضباطي، راهنمـايي هـاي الزم              جهت آشنا كردن دانشجويان با م      .3

 .براي اساتيد مشاور جهت دسترسي به آئين نامه ها صورت گرفت

به منظور ارتباط نزديك اساتيد مشاور با دانشجويان تحت مشاوره فرمي طراحي شده كه دانشجو موظف اسـت در                    .4

 مشاور خود ارتباط برقرار نمايد و حضور دانشجو در امتحانات پايـان هـر                مرتبه با استاد   2هر ترم تحصيلي حداقل     

 .ترم منوط به تكميل اين فرم مي باشد

 .امتيازدهي به اساتيد مشاور در پايان هر نيمسال تحصيلي منوط به گزارش عملكرد خود مي باشد .5

گرفـت و نتـايج آن جهـت اطـالع     ارزيابي ساالنه عملكرد اساتيد مشاور توسط دانشجويان با طراحي فرمي صـورت       .6

   .اساتيد مشاور ارسال گرديد

  17/8/88برگزاري جلسات مشاوره خانواده دانشجويان جديدالورود در دانشكده پيراپزشكي در تاريخ  .7

 7/7/88برگزاري معارفه و آشنايي دانشجويان جديدالورود رشته پزشكي با قوانين آموزشي در تاريخ  .8

 :ر سطح دانشگاه ويژه اساتيد مشاور در دانشكده بهداشت با عناوين زير كارگاه آموزشي د2برگزاري  .9

 ارتبـاط  – جهـت مـشاوره   –بحث و معرفـي آئـين نامـه اسـتاد مـشاور      (كارگاه آموزشي توجيهي استادان مشاوره       .10

 )30/7/88تاريخ (موثر

 انشكده بهداشتبرگزاري جلسات عمومي توسط اساتيد كليه گروهها براي دانشجويان تحت مشاوره خود در د .11

 دانشجويان مشكل دار در صورت صـالحديد اسـاتيد در دانـشكده             خصوصبحث و تبادل نظر با اساتيد مشاوره در          .12

 بهداشت

 هدايت پايان نامه هاي دانشجويي به طرف موضوعات و مشكالت دانشجويي در دانشكده بهداشت .13

 نشكده بهداشتدر دابرگزاري كارگاههاي آموزشي مهارتهاي زندگي براي دانشجويان  .14

برگزاري جلسه برنامه ريزي و تصميم گيري در خصوص چگونگي اجراي آئـين نامـه و چگـونگي انتخـاب اسـاتيد                       .15

 مشاور در دانشكده پزشكي

  در دانشكده پزشكي18/6/88 مشاور در تاريخ دبرگزاري كارگاه توجيهي يك روزه جهت اساتي .16

بـراي اولـين بـار در       (يـژه دانـشجويان دانـشكده پيراپزشـكي       و› خانواده و دانـشگاه   ‹برگزاري گردهمايي يك روزه       .17

 )دانشگاه

 ارائه كارنامه عملكرد به اساتيد مشاور دانشكده پيراپزشكي ومعادل سازي فعاليت مشاوره .18
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دريافت گزارش عملكرد اساتيد مشاور در جمع بندي آن و معادل سازي فعاليـت اسـاتيد مـشاور بعنـوان فعاليـت                       .19

 )در دانشكده پيراپزشكي(دل سازي اامه معآموزشي بر اساس آئين ن

   جلسه آموزشي با موضوعات زير در دانشكده پيراپزشكي8برگزاري  .20

  .نحوه برخورد با دانشجوياني كه درگير مشكالت عاطفي هستند)الف

  شيوه تدريس و نحوه ارتباط در هنگام ارائه) ب

 (PBL) ، (GDL)، )گروه كوچك(ترويج تدريس با روشهاي تعاملي بيشتر همانند )ج

   انو توضيح) تغيير يافته(معرفي آئين نامه اساتيد مشاور ) د

 شايعترين مشكالت دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و نحوه برخورد استاد مشاور) ه

 (HN) خانواده و جامعه در خصوص پندمي - حس مسئوليت در برابر خودنحوه آموزش دانشجويان و ايجاد) و

 پيام مشاور ويژه دانشجويان و معلم مهر ويژه اساتيد از دانـشگاه تهـران و توزيـع بـين دانـشجويان      در خواست ماهنامه 

  پيراپزشكي و اساتيد و برگزاري مسابقه و اهداي جوايز به منظور ترغيب بيشتر به مطالعه آنها

مشاور به منظور مطالعـه و  تيد ا جزوه آموزشي با عناوين زير با همكاري واحد مشاوره دانشكده و ارائه به اس         5تهيه   .21

  استفاده در جلسات مشاوره با دانشجويان در دانشكده پيراپزشكي

  روش هاي تقويت حافظه) الف .22

  روش مطالعه) ب .23

  مقابله با استرس شروع دانشگاه) ج .24

  يژگي هاي ارتباطو) د .25

  دانستني هاي مفيد ويژه اساتيد مشاور)ه .26

  مادگي در تيم استقبال از دانشجويان جديدالورود گروه آموزشي به منظور آ3آموزش دانشجويان هميار  .27

 نحـوه لـزوم تعامـل بـا         -شـايع تـرين مـشكالت دانـشجويي       : برگزاري جلسه توجيهي با والدين با موضوعات كلـي         .28

توضيح اصطالحات خاص و مهـم در آئـين نامـه آموزشـي مربوطـه          ...  معرفي واحدهاي رفاهي و علمي و      -دانشكده

مهارتهاي الزم در ورود (  لزوم تشويق دانشجويان به شركت در دوره آموزشي -ادمشاور لزوم ارتباط با است    -دانشجو

  ........... كه در برنامه درسي هفتگي دانشجو برنامه ريزي شده است، نحوه تعامل و نظارت بر دانشجوو)به دانشگاه

 -آشنايي با مقررات آموزشـي    : اتمهارتهاي الزم در ورود به دانشگاه با موضوع       (برنامه ريزي و اجراي دوره آموزشي        .29

 - مهـارت ارتبـاط بـين فـردي        -MED PUB اينترنـت و     -طرح درس كتابخانه و نرم افزار جستجو در كتابخانـه         

   رفتار جراتمندانه-مديريت استرس مهارت مطالعه و مديريت زمان

   كارگاه جهت اساتيد راهنما در سطح دانشگاه2برگزاري  .30
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 - مهارتهاي ارتباطي- جهت دانشجويان شامل موضوعات ابزار وجودلهاي تحصيلي طول نيمسادر كارگاه 4برگزاري  .31

  آشنايي با مباني و مواد آموزشي-هويت دانشجويي

  ارائه كارنامه عملكرد به اساتيد مشاور دانشكده و معادل سازي فعاليت مشاوره  .32

   ..... با اساتيد مشاور در خصوص امور مشاوره تحصيلي و برگزاري جلسات هفتگي .33

تهيه جزوات آموزشي و بروشورها براي اساتيد مشاور و دانشجويان و تدارك بـورد مـشاوره توسـط دفتـر مـشاوره                        .34

  دانشكده پيراپزشكي

 نفـر از اسـاتيد گـروه علـوم پايـه از دانـشكده               6تيد مـشاور دانـشجويان دانـشكده بـا دعـوت از             اافزايش تعداد اس   .35

  )ويژه دانشجويان علوم ازمايشگاهي(پزشكي

  ري جلسات هسته پيشرفت تحصيلي دانشجويانبرگزا .36

 در دانـشگاه در اسـفند       مهارتهاي ورود به دانشگاه دوره اول بـراي اولـين بـار           (برنامه ريزي و اجراي دوره آموزشي        .37

  .برگزار شد) 1388 و دوره دوم و سوم در مهر و بهمن 1388

  1388فروردين ) هيداخل دانشگا(  فرآيند برتر در جشنواره آموزشي شهيد مطهري 3انتخاب  .38

 به عنوان فرآيند برتـر در جـشنواره شـهيد مطهـري ارديبهـشت                پيراپزشكي مشاور دانشكده انتخاب فرآيند استاد     .39

1388  

        ::::طرح ارزشيابي وپايش عملكرد اعضاي هيئت علميطرح ارزشيابي وپايش عملكرد اعضاي هيئت علميطرح ارزشيابي وپايش عملكرد اعضاي هيئت علميطرح ارزشيابي وپايش عملكرد اعضاي هيئت علمي

بازنگري فرم ارزشيابي ساالنه اساتيد و لحاظ نمودن نمره پژوهشي با هماهنگي معاونت پژوهشي،  نظارت و  -

  ارزشيابي و بانك اطالعات 

 طراحي و اجراي فرايند تكميل و ورود اطالعات اعضاء هيات علمي در نرم افزار بانك اطالعاتي  -

طراحي و اجراي فرآيند تكميل فرم ارتقاء پايه ساليانه اساتيد در جهت افزايش رضايت كاركنان و اعضاي هيات  -

   ده براي فرآيندعلمي و مسئوالن ، كاهش دوباره كاري و زمان صرف ش

        ::::مستند سازي شرح وظايف اعضاي هيئت علميمستند سازي شرح وظايف اعضاي هيئت علميمستند سازي شرح وظايف اعضاي هيئت علميمستند سازي شرح وظايف اعضاي هيئت علمي

  فعاليت آموزشي1312جمع آوري وثبت ومستند سازي  •

  شاخص مربوط به نگارش آثار علمي18 •

 مورد طراحي وراه اندازي9 •

 طرح پژوهشي 115 •

 فعاليت هدايت پايان نامه178 •

  سخنراني دركارگاهها وسمينارهاي مختلف565 •

  عضويت در كميته ها فعاليت مربوط به31 •
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  شاخص ارتقاء دانش فردي769 •

  مورد استادراهنماي دانشجو272 •

  مورد استادراهنماي دانشجو954 •

  فعاليت آموزش باليني1703 •

  فعاليت اجرايي211 •

  فعاليت آموزشي وپژوهشي جانبي1046 •

ر طـي سـال     د) بانك اطالعات اعـضاي هيئـت علمـي       ( مورد مستندات موجود در اين واحد      42402از مجموع    •

براساس اين مستندات كليه فعاليتهاي فوق معادل سازي شده وبا استفاده از آن بيش .  انجام شده است 1388

  . كارنامه فولتايمي اعضاي هيئت علمي صادر گرديده است105 فرم ارتقاء پايه ساليانه و163از 

        ::::بازنگري واصالح روش ارزيابي اساتيدبازنگري واصالح روش ارزيابي اساتيدبازنگري واصالح روش ارزيابي اساتيدبازنگري واصالح روش ارزيابي اساتيد

جويان كه به روش معمولي توسط كارشناسان آموزشي دانشگاه صـورت مـي گرفـت و فـرم     ارزشيابي اساتيد از ديدگاه دانش  

 وارد رايانـه شـده و   EDCهاي خام به مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي ارسال مي شد و توسـط كارشناسـان                   

  . توسط مسئول ارزشيابي اساتيد با استفاده از نرم افزار مورد آناليز قرار مي گرفت 

ــشكال ــردن    مــ ــر كــ ــت پــ ــشجويان جهــ ــافي دانــ ــت كــ ــدم دقــ ــه عــ ــود ازجملــ ــاد نمــ ــده اي ايجــ   ت عديــ

فرم ها و  عدم تكميل فرم هاي كل درس ها و كم بودن كارشناسان ، عدم ارسال به موقع فرم هاي خام ، استفاده از كاغـذ       

بي اساتيد مطرح بـا كمـك       اضافي،  احتمال خطاي انساني، به همين دليل براي رفع مشكالت طرح سامانه الكترونيك ارزيا              

متخصص نرم افزار، نرم افزار مخصوص طراحي و از اين پس هنگام انتخاب واحد دانشجويان معرفي بـه تكميـل فـرم هـاي         

درس هاي افزايش يافتـه خطاهـاي       % 100ارزشيابي اساتيد براي كليه ي دروس ترم قبل مي باشند و در نتيجه ارزيابي به                

 مربوط به اوراق كاهش يافته است درضمن ارزيابي طرح درس بـا ارزيـابي تـدريس نظـري               انساني كاهش يافته هزينه هاي    

  ادغام شده و براي دروس باليني و كار آموزي كليه رشته ها فرم ارزيابي تدوين گرديده است 

  

  

        ::::برنامه ارزشيابي آزمونهابرنامه ارزشيابي آزمونهابرنامه ارزشيابي آزمونهابرنامه ارزشيابي آزمونها

  جراحي– داخلي – زنان وزايمان -  بيماريهاي اطفال هايران رشتهابررسي سئواالت ارتقاء دستي •
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        ::::اقدامات انجام شده جهت دانشجويان استعداد هاي درخشاناقدامات انجام شده جهت دانشجويان استعداد هاي درخشاناقدامات انجام شده جهت دانشجويان استعداد هاي درخشاناقدامات انجام شده جهت دانشجويان استعداد هاي درخشان
   برگزاري كارگاه هاي تخصصي ويژه استعدادهاي درخشان-الف

  

تعداد   محل برگزاري  عنوان همايش  رديف  علت اعزام دانشجو

دانشجوي 

  شركت كننده

مبلغ هزينه براي هر 

با ارائه   نفر

  مقاله

بدون 

  مقاله

1  10th European Congress 

of frauma and emergency 

surgery 

  -  1   ريال000/000/15  1   آنتاليا–تركيه 

دهمين كنگره پژوهشي دانشجويان   2

 علوم پزشكي ايران

 دانشگاه شهيد –تهران 

  بهشتي

  2 2  ريال000/000/1  4

  

  

  كالس هاي آموزشي/ برگزاري همايش هاي علمي   رديف

 و ناتواني ناشي از آن در پرسنل درماني شهيد طرح تحقيقاتي بررسي فراواني كمردرد  1

  ريال000/360/7 هزينه طرح1388بهشتي در سال 

طرح تحقيقاتي بررسي عملكرد و آگاهي كاركنان مرغداري هاي كاشان درباره بيماري   2

  ريال000/00/8 هزينه طرح 1388آنفلوانزاي پرندگان در سال 

  

ان و نخبگان در همايش هاي علمـي و خـارج ازكـشور از طريـق سـتاد و دانـشگاههاي علـوم         پرداخت هزينه شركت استعداد هاي درخش      -ب

  پزشكي كشور 

تعداد   محل برگز مبلغ اري  عنوان همايش  رديف  علت اعزام دانشجو 

دانشجوي 

  شركت كننده

با ارائه 

  مقاله

بدون 

  مقاله 

كنگره تحقيقات دانشجويي شبكه   1

 مركز 

   �  2  شهركرد

        

تعداد افراد شركت   اهداف كارگاه  تعداد كارگاه عنوان كارگاه  رديف  

  كننده

آشنايي دانشجويان با اصول روش   1  روش تحقيق  1

  تحقيق

  نفر15

2  spss  1   آشنايي دانشجويان با كار در محيط

spss  

   نفر12

   نفر10  آشنايي دانشجويان با فن ترجمه  1  آشنايي با فن ترجمه  3
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در راستاي ارج نهادن به تالشهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانـشجويان و تـشويق دانـشجويان در عرصـه هـاي                    -

  . مراسم جشني در آمفي تئاتر مركزي دانشگاه برگزار گرديد16/9/87مختلف همزمان با روز دانشجو در تاريخ 

 كارشناسـي و  - پزشـكي - كارشناسي ارشد-نشجويان برتر دستياري  در اين مراسم با تقديم لوح تقدير و بن كتاب به دا           

 فرهنگي و ورزشي از طرف رياسـت محتـرم          -كارداني دوره هاي روزانه و شبانه و دانشجويان برتر ستاد شاهد و ايثارگر            

  .دانشگاه و معاونين و روساي دانشكده ها تقدير بعمل آمد
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  بانك اطالعات و وجود برخي نواقص در برنامه موجودتحت وب نبودن برنامه  )1

 حجيم بودن مستندات كاغذي در واحد بانك اطالعات و نياز به حذف آن )2

 نداشتن نماينده فعال بانك اطالعات در برخي از دانشكده ها )3

 م ارسال به موقع اطالعات توسط اعضاء هيئت علمي بالينيدع )4

  تخصصي سوختگي واتاق عمل وزايمانمحدوديت فيلدهاي باليني از جمله بخش هاي )5

 خستگي شغلي مربيان واعضاي هيئت علمي )6

 كمبود نيروي انساني وتعداد زياد واحدهاي درسي اعضاي هيئت علمي )7

  جذب كارشناسان مركز مطالعات وتوسعه اموزش علوم پزشكي با توجه به چارت سازماني ارائه شده )8

ي آموزش مداوم ومركز مطالعـات وتوسـعه آمـوزش علـوم            گاههادوري از دانشكده پزشكي با توجه به برگزاري كار         )9

  پزشكي

  عدم دسترسي به موقع به كتابخانه مركزي و انتشارات دانشگاه )10

  مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشكينداشتن مكان جداگانه جهت سرپرست و قائم مقام مركز )11

  عه آموزش علوم پزشكي ارسالي از وزارت متبوع جهت مركز مطالعات و توسيمجزا كردن بودجه ها )12

   و پيراپزشكيفقدان سيستم برق اضطراري دانشكده بهداشت )13

   در دانشكده بهداشت و پيراپزشكينبودن سيستم اطفاء حريق )14

        كمبود فضاي فيزيكي جهت اساتيد)15

  )كالس درس(كمبود فضاي آموزشي )16

  )جهت اعضاي هيئت علمي(كمبود فضاي كمك اموزشي )17

  .ار سماء با توجه به مشكالت مالي شركت مربوطه با وزارتخانه به نظر مي رسدعدم ارتقاء نرم افز)18

  عدم وجود تشكيالتي منسجم جهت پايش ارزيابي تحصيلي دانشجويان)19

  درخواست مكرر اساتيد جهت تصحيح نمرات ارسال شده)20
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   .ي گيرندعدم ارائه دروس در نيمسال دوم تحصيل به دانشجوياني كه در درس نمره مردودي م)21

    در دانشكده پزشكيكمبود فضاي آموزشي به خصوص براي كارشناسي ارشد وآموزش باليني)22

  عدم وجود سالن ويژه امتحانات )23

  : آموزش )24

  شكاف بين تلقيات اعضاي هيأت علمي براي تدريس و دريافت فراگيران  �

  .....)  ها  Must learnعدم انطباق آموزش با مباني (  �

  ) تدريس شده توسط اعضاي هيأت علمي ( امه مدون نبود درسن �

 عدم انطباق كامل برنامه ارائه شده با اجرا شده به خصوص در بخشهاي باليني  �

 :پشتيباني )25

 دم تخصيص بودجه كافي به دانشكده براي پاسخگويي به موقع به نيازها ع �

 در اين ارتباط تداخل بيش از حد در مسائل مختلف دانشكده و اتالف وقت مديران آن  �

  ) براي فعاليتهاي روزمره ( عدم وجود بودجه براي گروههاي آموزشي  �

  

        اقدامات انجام شده جهت تكريم ارباب رجوعاقدامات انجام شده جهت تكريم ارباب رجوعاقدامات انجام شده جهت تكريم ارباب رجوعاقدامات انجام شده جهت تكريم ارباب رجوع

  تاسيس صندوق قرض الحسنه حضرت زينب در دانشكده پيراپزشكي )1

 - و خـواهران   تفكيك سالن  - افزايش تعداد قفسه كتاب    –رنگ آميزي   (بهبود فضاي كتابخانه دانشكده پيراپزشكي       )2

  )افزايش كامپيوترهاي سايت

  نصب سيستم آب تصفيه در دانشكده پيراپزشكي و بهداشت )3

   پزشكي- ويس بهداشتي دانشكده پيراپزشكي و بهداشتردر س) دست خشكن برقي(نصب هود  )4

  علميبه روز نمودن اعطاي پايه ها در بانك اطالعات اعضاي هيئت  )5

   هاي عملكرد اعضاي هيئت علميورود به موقع اطالعات و صدور كارنامه )6

  كوتاه نمودن فرآيند ورود اطالعات تا گزارشگيري )7

   موزش مداومراه اندازي سامانه آ )8

راه اندازي حساب اعتباري آموزش مداوم كه ارباب رجوع نياز به مراجعه به بانك در هر برنامه نمي باشد مبلغ ثبت    )9

  . فرد كسر مي گرددنام بصورت خودكار پس از ثبت نام از موجودي اعتباري

  بازرسي از حيطه هاي باليني و كالس  )10

  . هاامكان مراجعه حضوري دانشجويان و ساير ارباب رجوع به مسئولين دانشكده )11



 ٢٧

 نصب دستگاه تايمكس جهت - نصب تابلو ديجيتال در ورودي - راه اندازي دستگاه تصفيه آب-راه اندازي آسانسور   )12

 تـزئين سـالن    - بهسازي محوطه بيـرون دانـشكده      -ليه كاركنان دانشكده    ك  نصب برنامه كاري   -اساتيد در ورودي    

   هاي بهداشت وپيراپزشكيورودي دانشكده

  برگزاري سمينار خانواده و دانشگاه )13

  برگزاري كالسهاي مهارتهاي ورودي جهت دانشجويان جديدالورود )14

  راه اندازي كميته استقبال از دانشجويان جديدالورود )15

  قهانصب تابلو راهنماي اتا )16

   آموزشينصب تابلو اختصاصي براي گروههاي )17

  تلفن گويانصب  )18

  در دانشكده پزشكي نصب اسامي پرسنل در اتاقهاي مربوطه  ونصب تابلو راهنماي اتاقها )19

  پزشكيگذاشتن صندلي در سالنهاي طبقات مختلف و محوطه فضاي سبز دانشكده )20

 . دانشجويانزيبا سازي فضاي سبز دانشكده پزشكي و ايجاد محيط جذاب براي )21

 .نصب تابلو اختصاصي براي گروههاي مختلف آموزشي جهت اطالع رساني به ذينفعان )22

 . پزشكينصب تابلوهاي آموزشي در سالنهاي دانشكده )23

 . در دانشكده پزشكيقرار دادن فرم تكريم ارباب رجوع در مقابل درب ورودي سالن )24

 –بچه در زمنيه قوانين آموزشي همچون نحوه ثبت نام اين كتا.( تدوين كتابچه راهنماي دانشجويان جديد الورود  )25

 ).تدوين شده است .....  انتقالي –جابجايي 

 .جهت اطالع رساني به موقع به ذينفعان هابه روز رساني وب سايت دانشكده  )26

 . در دانشكده پزشكيبرگزاري نشست با كارمندان و بررسي پيشنهادات و انتقادات آنان )27

 . در دانشكده پزشكيصنفي جهت بررسي مشكالت دانشجويي و پيگيري جهت رفع آنبرگزاري جلسه با شوراي  )28

  . در دانشكده پزشكيرنگ آميزي اتاق اساتيد )29

  . در دانشكده پزشكينصب دربهاي اتوماتيك در راستاي كاهش مصرف انرژي )30

 . در دانشكده پزشكييجاد مركز كامپيوتر براي دانشجويان پزشكيا )31

 در دانشكده پزشكي سي آسان دانشجويان به منابع مورد نيازاخت كتابفروشي جهت دسترس )32

 . در دانشكده پزشكي نفربراي دانشجويان50ايجاد دو كالس درس با ظرفيت هر كدام  )33

 . در دانشكده پزشكيايجاد شش اتاق با تجهيزات كامل براي اساتيد محترم هيئت علمي )34

 . در دانشكده پزشكي انرژياصالح روشنايي سالنها در راستاي زيبا سازي و كاهش مصرف )35

 . در دانشكده پزشكيسرويسهاي بهداشتينصب دست خشك كن برقي در  )36
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 . در دانشكده پزشكينصب آب سردكن در سالنها )37

 . در دانشكده پزشكينصب منشور اخالقي در اتاقها )38

  . در دانشكده پزشكي دستگاه تلقن راه دور در سالنهاي دانشكده جهت استفاده ارباب رجوع2نصب  )39

  ها در دانشكده نصب واكس زن برقي در طبقه همكف )40
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  پيش بيني فيزيكي مناسب و متمركز براي برگزاري آزمون هاي در دستياري و كارشناسي ارشد -1

 تسريع ساخت دانشكده پرستاري مامايي و تامين اعتبارات مربوطه  -2

 تورالعملاعطاي پايه هاي تشويقي مطابق با آخرين دس -3

 پرداخت حق التدريس به اساتيد راهنما -4

 آوردن حق مسكن و اضافه كاري در حكم حقوقي -5

 به صورت غير متمركزها اختصاص درصدي از بودجه رفاه به دانشكده  -6

  اختصاص درصدي از اعتبارات رفاهي به دانشكده بصورت متمركز جهت كاركنان -10

كاران مزبور ونير بخشودن جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف ويـا           تقسيط بدهي اشخاص ويا دادن مهلت به بده        -11

عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب دستورالعملي است كه توسط موسسه تهيه وپس از تصويب هيئت امنا به مـورد            

  ..اجرا گذارده مي شود

   15 برقراري شهريه براي ميهمانان پذيرش شده با معدل كمتر از - 12

ــشجويان م-13 ــده ، هــر ســال   دان ــه ازاء ســالهاي باقيمان ــشكده                 5/1تقاضــي انتقــال ب ــه دان  ميليــون تومــان خــسارت ب

  . پرداخت كنند 

��'�]' 8� � ��'�]' P�� ��� >����  >  �	
�� F^ ��'�' �6\V;��'�]' 8� � ��'�]' P�� ��� >����  >  �	
�� F^ ��'�' �6\V;��'�]' 8� � ��'�]' P�� ��� >����  >  �	
�� F^ ��'�' �6\V;��'�]' 8� � ��'�]' P�� ��� >����  >  �	
�� F^ ��'�' �6\V;::::        

  نرم افزار ثبت نام آنالين جديدالورودها -

   در حال تكميل درس نرم افزار كنترل كالسهاي-

  ايجاد بايگاني ديجيتال -
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        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي  -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

   رشته در كشورافزايش تعداد فارغ التحصيالن مورد نياز اين: اهداف كلي

  كمك به باال بودن سطح بهداشت دهان ودندان بخصوص در منطقه

  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  

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

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

  مجوز صورت گرفته است

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي  -2

  معاونت آموزشي دانشگاه

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

  منطقه اي                       : نوع برنامه

با عنايت به رسالت اصلي دانشگاهها در توسعه علمي وفرهنگي كشور واستفاده از پتانسيل هاي موجـود                   :اهداف برنامه 

با پذيرش دانشجو از در اين راه محدوديت منابع مالي مانع از انجام اين مهم بطور كامل مي گرددلذا دانشگاه در نظر دارد تا                  

برنامه ريزي در ايـن  ) بصورت خود گردان(اين راه كليه منابع الزم را براي اين منظور از طريق خود دانشجويان تامين نمايد       

راه حدي است كه نه تنها هيچ بارمالي براي دانشگاه ندارد بلكه زمينه را براي توسـعه دانـشگاه بـراي اسـتفاده سـايرين                         

  ع مالي بيشتر را در سطح جامعه فراهم خواهد كردوهمچنين چرخش مناب

  افزايش تعداد متخصصان در علوم پزشكي: اهداف كلي 

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

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

  .مكاتبات اداري انجام گرفته است: وضعيت فعلي برنامه



 ٣٠

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي  -3

  معاونت آموزشي دانشگاه

    تاسيس و گسترش رشته هاي تحصيالت تكميلي در علوم پايـه و بـاليني و ارتقـاء كيفـي                تاسيس و گسترش رشته هاي تحصيالت تكميلي در علوم پايـه و بـاليني و ارتقـاء كيفـي                تاسيس و گسترش رشته هاي تحصيالت تكميلي در علوم پايـه و بـاليني و ارتقـاء كيفـي                تاسيس و گسترش رشته هاي تحصيالت تكميلي در علوم پايـه و بـاليني و ارتقـاء كيفـي                : عنوان برنامه 

    رشته هاي موجودرشته هاي موجودرشته هاي موجودرشته هاي موجود

         منطقه اي      : نوع برنامه

  :اهداف برنامه

 بهداشـت حرفـه اي      -بافـت شناسـي   - تغذيـه در ورزش    - تاسيس رشته هاي كارشناسي ارشد بيوشـيمي       :علوم پايه  - 1

  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- رشته هاي تخصصي پاتولوژيتاسيس:علوم باليني - 4

 اقدام جهت تاسيس رشته هاي فوق تخصصي و فلوشيپ -5

 تالش در جهت راه اندازي رشته هاي تحصيلي جديد متناسب با نيازهاي جامعه - 6

  راه اندازي دوره آموزش مجازي در برخي از رشته ها - 7

  :شاخص هاي برنامه

هاي علوم پايه دانشكده پزشكي در جهت آموزش دانـشجو در دوره هـاي كارشناسـي ارشـد ونيـز                     فعال تر نمودن گروه   

  گروههاي باليني جهت پذيرش دستيار

 كودكان  – نفر پزشك متخصص در رشته هاي داخلي         150 در اين دانشگاه تعداد      1372با ايجاد رشته هاي تخصصي از سال        

 نفر شاغل بـه تحـصيل در رشـته هـاي            66 شده است وهم اكنون تعداد        زنان وزايمان وجراحي عمومي به جامعه تقديم       –

  . روان پزشكي وبيهوشي را دارا مي باشد– جراحي عمومي – زنان وزايمان – كودكان –داخلي 

 نفردررشته انگل شناسي وميكرب شناسي بـه        12 در اين دانشگاه تعداد      1381 از سال    رشدبا ايجاد رشته هاي كارشناسي ا     

 – ميكـرب شناسـي   – نفر شاغل به تحصيل دررشـته هـاي انگـل شناسـي     30 شده است وهم اكنون تعداد      جامعه تقديم 

   مدارك پزشكي دارا مي باشد- پرستاري مراقبتهاي ويژه– مهندسي بهداشت محيط - فيزيولوزي–آناتومي 

  شهيد بهشتي بهبود وضعيت پاويون بيمارستان -بهبود وضعيت كالسهاي آموزشي وپاويون بيمارستان اخوان

   كردن رشته پاتولوژيAPROVE تالش براي –شروع برنامه ريزي آموزشي وشروع دوره بيماريهاي عفوني وگرمسيري 

  برنامه ريزي وهدفمند كردن رشته هاي چشم واعصاب داخلي

  اخلي چشم واعصاب د–ايجاد وپيشنهاد تاسيس رشته هاي جديد دانشگاه دررشته هاي پاتولوژي :وضعيت فعلي برنامه

  - مامـايي - راديوبيولـوژي -ارسال برنامه آموزشي براي كارشناسي ارشد حشره شناسـي پزشـكي وبهداشـت حرفـه اي           

  انفورماتيك پزشكي
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  معاونت آموزشي دانشگاه

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

                            منطقه اي : نوع برنامه

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

  :اهداف كلي

وظايف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشـكي بـه دانـشكده هـا بـه      بخشي از  در دانشكده ها و انتقال  Edoايجاد  

    قاء كيفيت آموزش پزشكي و ارتقاء سيستم هاي ارزيابيمنظور تقويت و كاربردي نمودن راهكارهاي ارت

������� 	�
��:  

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

  آموزشي 

   EDOشناسائي ، جدب و تربيت و آموزش كارشناسان عالقمند به آموزش علوم پزشكي جهت واحد هاي  �

   EDOداف ، وظايف ، ساختار پرسنلي براي واحد هاي تدوين اه �

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

   EDOافزايش آگاهي مديران آموزش در خصوص اهداف و وظايف واحد هاي  �

   :شاخص هاي برنامه

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

  .باشد براي ارتقاي آموزش علوم پزشكي در كشور فراهم مي

  : وضعيت فعلي برنامه
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  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  -رساني به منظور اطالع رسـاني بهتـر بـه اعـضاء علمـي و كاركنـان             توسعه سيستم اطالع     :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

  حوزه معاونت آموزشي برنامه هاي اجرايي  -6

    معاونت آموزشي دانشگاه–دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

  برگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري همراه با تقدير از اساتيد بازنشسته و اساتيد نمونهبرگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري همراه با تقدير از اساتيد بازنشسته و اساتيد نمونهبرگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري همراه با تقدير از اساتيد بازنشسته و اساتيد نمونهبرگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري همراه با تقدير از اساتيد بازنشسته و اساتيد نمونه :رنامه عنوان ب

  منطقه اي   ×  :نوع برنامه 

   :اهداف كلي 

  :اهداف برنامه 

   شناسايي فرايندهاي مطلوب دانشگاهي-1 

   ارتقاء فرايندهاي جاري آموزشي در دانشگاهها-2

  جهيزات در دستگاهها و لوازم كمك آموزشي ت- 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

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

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

   ايجاد فرصت هاي جديد شغلي براي اساتيد دانشگاه-8



 ٣٣

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

   ايجاد بازار ارائه و تبادل خدمات آموزشي-10
  

   :شاخص هاي برنامه

  .براي نخستين بار توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع اجرا خواهد شد: وضعيت فعلي برنامه
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    معاونت آموزشي دانشگاه–دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

  كميليكميليكميليكميلي تحقيقاتي گروههاي آموزشي بخصوص تحصيالت ت تحقيقاتي گروههاي آموزشي بخصوص تحصيالت ت تحقيقاتي گروههاي آموزشي بخصوص تحصيالت ت تحقيقاتي گروههاي آموزشي بخصوص تحصيالت ت–تامين و تجهيز آموزشي تامين و تجهيز آموزشي تامين و تجهيز آموزشي تامين و تجهيز آموزشي  :عنوان برنامه 

   منطقه اي    :نوع برنامه 

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

  و دسترسي به ابزارهاي تحقيقاتي و آموزش الزم

  

رزيدنت يا كارشناسي ارشـد و تجهيـز        افزايش تعداد كامپيوتر هر گروه براساس تعداد هيئت علمي و            : برنامه شاخص هاي 

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

  تحقيقاتي-تجهيز بودن نسبي گروهها به تجهيزات آموزشي :وضعيت فعلي برنامه
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   ونت آموزشي دانشگاه معا–دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

  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 :اهداف كلي 

   

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

  جي از دانشكده ها در مورد اعضاي هيئت علمي مورد نيازنظر سن :وضعيت فعلي برنامه
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    معاونت آموزشي دانشگاه–دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

   ارتقاء گروههاي آموزشي از نظر امكانات علميارتقاء گروههاي آموزشي از نظر امكانات علميارتقاء گروههاي آموزشي از نظر امكانات علميارتقاء گروههاي آموزشي از نظر امكانات علمي :عنوان برنامه 

   منطقه اي   :نوع برنامه 

   آموزشي به امكانات پيشرفته آموزشيتجهيزگروههاي  :اهداف كلي 

   

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

  طي دو سال گذشته اقدامات زيادي براي رفع نيازها صورت گرفته است : وضعيت فعلي برنامه
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    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

 - تكـريم اربـاب رجـوع      - بهبود نگرش و عملكرد پرسنل آمـوزش       –زش  ارتقاء دانش و مهارت پرسنل آمو      :اهداف اختصاصي 

  آشنايي با قوانين و مقررات آموزش

  : برنامهشاخص هاي

  برگزاري دوره آموزشي تخصصي  

  برگزاري كارگاههاي مهارتي

   بهبود شاخص هاي آموزشي ورضايت ارباب رجوع

  . نبوده استآموزش دوره هاي تخصصي جهت پرسنل آموزش :وضعيت فعلي برنامه

  

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي  -11

        

    معاونت آموزشي دانشگاه–دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

  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 

  افزايش توان اعضاء هيئت علمي و آشنايي با مراكز آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج از كشور:ه برنامشاخص هاي

حضور برخي اعضاء هيئت علمي در دوره هاي كوتاه مدت فرصـت مطالعـاتي و بورسـهاي آمـوزش                    :وضعيت فعلي برنامه  

  داخل و خارج كشور و نيز حضور در كنگره  هاي علمي داخل و خارج از كشور
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    معاونت آموزشي دانشگاه–دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

  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  -

  اد رقابت سالم   ايج-        

   قدرداني از دانشجويان برتر به منظور ارج نهادن به مقام علم : برنامهشاخصهاي عمده

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

  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 :اهداف برنامه

  دسترسي آسان به اطالعات :اهداف اختصاصي 

  رين زمان با واحدهاي متقاضيتبادل اطالعات در سريعت : برنامهشاخص هاي

  مي شوداجراي  :وضعيت فعلي برنامه
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  معاونت آموزشي دانشگاه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

  بهبود در ساختار تشكيالت و روندهاي انجام كاربهبود در ساختار تشكيالت و روندهاي انجام كاربهبود در ساختار تشكيالت و روندهاي انجام كاربهبود در ساختار تشكيالت و روندهاي انجام كار:  عنوان برنامه

                            ملي: نوع برنامه

 شناسايي و تدوين وضع و گردش -جذب و ترسيم هرم نيروي انساني- مستند سازي فعاليتها:اهداف برنامه

  تقويت نيروي انساني مورد نياز ترسيم واضح فرآيندهاي موجود-كار در كليه واحدها

  

  :شاخص هاي برنامه

  در حال اجرا: وضعيت فعلي برنامه

        

        

        

        

        نت آموزشيحوزه معاوبرنامه هاي اجرايي  -15

  معاونت آموزشي دانشگاه  -دانشگاه علوم پزشكي  كاشان 

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

  منطقه اي: نوع برنامه

                            

 تـدوين و    - تعيين تـيم اجرايـي تخصـصي       - نياز سنجي در زمينه لزوم بازنگري آيين نامه ها         :اهداف برنامه 

   زمينه سازي الزم براي اجراي مصوبات-هاي مورد مورد نظرتصويب آئين نامه 

   

  :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

                            

  نيازسنجي فضاهاي فيزيكي مورد نياز: اهداف برنامه

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

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

  

  :شاخص هاي برنامه

  د فضاي آموزشي مي باشدكمبو: وضعيت فعلي برنامه

        

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي  -17

  معاونت آموزشي دانشگاه

   ارتقاء سيستم آموزشيارتقاء سيستم آموزشيارتقاء سيستم آموزشيارتقاء سيستم آموزشي: عنوان برنامه

  منطقه اي                        : نوع برنامه

   ارتقاء كيفي رشته هاي موجود :اهداف برنامه

 دقيق تر در زمينه ارزيـابي فعاليتهـاي آموزشـي و            تالش در جهت نظارت بيشتر و ارزيابي      : اهداف كلي 

 - ارتقاء سيستم هاي سمعي و بصري و تكنولوژي آموزشي جهت تسهيل فرآيندهاي يادگيري-پژوهشي

  راه اندازي مركز تحقيقات بهداشت مناطق كويري ايران

  :شاخص هاي برنامه

  در حال اقدام وبرنامه ريزي: وضعيت فعلي برنامه
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        حوزه معاونت آموزشيهاي اجرايي برنامه  -18

  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

  منطقه اي                       : نوع برنامه

قاء  تالش در جهت لرت    -برنامه ريزي استراتژيك بلند مدت جهت جذب هيئت علمي در رشته هاي مختلف            : اهداف برنامه 

 جذب بكارگيري اعضاي هيئت علمي متعهـد        – هدايت   - شناسايي -مرتبه علمي و افزايش سطح دانش اعضاء هيئت علمي        

 تشويق و ترغيب اعضاء هيئت    - اعضاء هيئت علمي بيشتر از كتب و منابع مرجع بين المللي            تشويق و ترغيب   –و متخصص   

 - برگزاري كارگاههاي آموزشـي    -مي كشوري و بين المللي     همكاري و شركت فعال در انجمن هاي عل        -علمي براي عضويت  

 توجه به تقويت توانمندي و      –تكنيكهاي تخصصي و به روز در علوم پزشكي براي اعضاء هيئت علمي و كارشناسان مربوطه                

هـت   طراحي كارگاههـاي ويـژه ج  - اساتيد و كاركنان دانشگاه به زبانهاي خارجي با برنامه ريزي دراز مدت و مستمر            تسلط

.. براي اساتيد و كاركناني كه در آموزش جامعـه و پرسـنل و            ...) تدريس، ارزشيابي و    (كسب تقويت مهارتهاي الزم آموزشي    

  .دخيل هستند

  :شاخص هاي برنامه

  در حال اجرا: وضعيت فعلي برنامه

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي  -19

  معاونت آموزشي دانشگاه

    علوم پايه و باليني علوم پايه و باليني علوم پايه و باليني علوم پايه و بالينيگروههايگروههايگروههايگروههايل ل ل ل استقالاستقالاستقالاستقال: عنوان برنامه

  منطقه اي: نوع برنامه

                            

فارمـاكولوژي بيوشـيمي    - پـاتولوژي  - فيزيولـوژي  -تالش در جهت مصوب نمودن گروههاي آنـاتومي       : اهداف برنامه 

  تغذيه

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

 ادغـام هـستند    حال حاضـردر هـم    ن برنامه برخي از بخشهاي آموزشي كه در        طي اي  :شاخص هاي برنامه  

   مي شوندستقلم

در حال حاضر در برخي موارد چند بخش آموزش مجزا در قالب يك گروه آموزشـي            : وضعيت فعلي برنامه  

  فعاليت مي كنند



 ٤٠

        

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي  -20

  معاونت آموزشي دانشگاه

  عات اعضاي هيئت علميعات اعضاي هيئت علميعات اعضاي هيئت علميعات اعضاي هيئت علميبرنامه هاي اجرايي بانك اطالبرنامه هاي اجرايي بانك اطالبرنامه هاي اجرايي بانك اطالبرنامه هاي اجرايي بانك اطال: هعنوان برنام

  منطقه اي: نوع برنامه

  :اهداف برنامه

  :اهداف كلي

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

 ارتقاء امور مربوط به اعطاي پايه و صدور كارنامه عملكرد اعضاي هيئت علمي -

 ارتقاء هماهنگي هاي بين بخشي -

  :اهداف اختصاصي

  براي مبادله اطالعات با معاونت پژوهشي Xmlطراحي خروجي  -1

  از معاونت پژوهشيXmlهماهنگي جهت دريافت ورودي اطالعات بصورت  -2

 تهيه برنامه زمانبندي جهت بازبيني چگونگي نصب و استفاده از نرم افزار در گروههاي آموزشي -3

 عات بصورت كاغذي و اجراي فرآيند حذف ضبط و نگهداري اطالطراحي -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

 يني با اعالم به كارگز88پيگيري پايه هاي معوقه و تكميل پرونده مربوط به سال  -8

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

 بررسي چگونگي تحت وب نمودن برنامه بانك اطالعات ، بودجه مورد نياز و امكانپذير بودن برنامه -10

 بـا همـاهنگي مـديران و    89بازنگري دستور العمل معادل سازي فعاليتهاي اعضاي هيئت علمـي در سـال       -11

 لمياعضاي هيئت ع

عات با هماهنگي واحـد   پيگيري جهت رفع نواقص فعلي در ثبت و ضبط و گزارشگيري نرم افزار بانك اطال  -12

  پشتيبان
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        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي  -21

   معاونت آموزشي دانشگاه–دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

با اجراي با اجراي با اجراي با اجراي رستاري و مامايي ، پيراپزشكي رستاري و مامايي ، پيراپزشكي رستاري و مامايي ، پيراپزشكي رستاري و مامايي ، پيراپزشكي آموزش فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي ، پآموزش فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي ، پآموزش فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي ، پآموزش فارغ التحصيالن رشته هاي پزشكي ، پ :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 –كنفرانس ها كنفرانس ها كنفرانس ها كنفرانس ها 

   :نوع برنامه 

   منطقه اي � ملي                                                      �

  :  اهداف برنامه

  :اهداف كلي 

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

   درماني كشور و–بهينه سازي خدمات بهداشتي 

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

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

الن قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه مربوط و انطباق  به هنگام كردن دانش پزشكي مشمو-3

  .آنها با نيازهاي جامعه

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

  . تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي -5

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

   اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش مداوم -7

   برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم-8

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

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

  شركت در برنامه هاي آموزش مداوم 

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

ل پيشرفته تكنولوژي آموزش و خريد تجهيزات جهت  و تجهيز آنها به وسايبرگزاري برنامه ها توسعه و تقويت مراكز 12

  تقويت مراكز

 شيوه هاي - تهيه و تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقاتي جهت شناسائي نيازهاي آموزشي مشمولين و معرفي اثرات -13



 ٤٢

ري نوين آموزشي و راهكارهاي ارزشيابي دانش ، نگرش و عملكرد مشمولين آموزش مداوم و اعضاء هيات علمي و گردآو

  اطالعات جديد در خصوص برنامه هاي آموزش مداوم از كتب داخلي و خارجي 

 بررسي و ارائه راه حل هاي مطلوب و كارشناسي شده جهت درخواست هاي برگزاري كليه برنامه ها از طرف مراكز -14

  آموزشي مجاز و تطابق با ضوابط اجرائي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

  ص امتياز به مشمولين و سخنرانان برنامه هاي آموزش مداوم  صدور مجوز و تخصي-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

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

  هزينه هاي درماني 

 روزآمد كردن بانك اطالعاتي بمنظور نگهداري و ارائه اطالعات و آمار صحيح و دقيق برنامه هاي آموزش مداوم ، -19

  سخنرانان ، مشمولين قانون و شركت كنندگان 

  ها در كشورارتقاء كيفي جنبه هاي علمي اجرائي برنامه  -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

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

  نامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي  شناسائي نياز در بر-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

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

  نه آموزش مداوم دانشگاه ارتقاء سطح كاركردهاي ساما-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

نجام اقدامات غير  ايجاد حساب اعتباري آموزش مداوم واقع در سامانه بمنظور رفاه حال مشمولين وجلوگيري از ا-11-1

  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



 ٤٣

  

  1388 در سال يمدون  و خود آموزبرنامه ، كنفرانس ,كارگاه  -سميناربرنامه 70  برگزاري :شاخص هاي برنامه

  :وضعيت فعلي برنامه

  وارتقاءدر حال برنامه ريزي و اجرا 
  

  

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي  -22
 

  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 ارشد وديگر دانـشجويان كـه   : وضعيت فعلي برنامه  

ح مجبورند آزمايشات خـود را بـه         بايد اين درس را بگذرانند ووجود طرحهاي تحقيقاتي در اين زمينه كه مجريان طر              "الزاما

تهران ارسال كنند يا اينكه به دليل عدم وجود چنين آزمايشگاهي راغب به طراحي چنـين طرحهـايي نيـستند دانـشكده                       

  پزشكي برخود الزم مي داند آزمايشگاه ويروس شناسي را راه اندازي نمايد
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        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي  -23

 زشي دانشگاهمعاونت آمو

  در دانشكده پزشكي در دانشكده پزشكي در دانشكده پزشكي در دانشكده پزشكينصب دوربين مدار بسته در كالسهاي درسي و سالن مهارتهاي بالينينصب دوربين مدار بسته در كالسهاي درسي و سالن مهارتهاي بالينينصب دوربين مدار بسته در كالسهاي درسي و سالن مهارتهاي بالينينصب دوربين مدار بسته در كالسهاي درسي و سالن مهارتهاي باليني: عنوان برنامه

 منطقه اي                                    : نوع برنامه

  : اهداف برنامه

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

 ارتقاء فرآيند آموزش: اصياهداف اختص

 :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 آنان در راستاي ارتقاي اثـر                   

 دوربين مدار بسته نصب نمايد كـه        بخشي آموزش اين دانشكده بنا دارد در كليه كالسهاي و تاالرهاي خود           

با ضبط فيلم تدريس اساتيد و بازخورد اساتيد و دانشجويان بتوانيم با شناسـاندن نقـاط ضـعف و قـوت ،                      

 .كيفيت تدريس را افزايش دهيم

        

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي  -24

 معاونت آموزشي دانشگاه

 كده پزشكيكده پزشكيكده پزشكيكده پزشكيتوسعه كالسهاي درسي در دانشتوسعه كالسهاي درسي در دانشتوسعه كالسهاي درسي در دانشتوسعه كالسهاي درسي در دانش: عنوان برنامه

 منطقه اي                          : نوع برنامه

  : اهداف برنامه

  توسعه فضاهاي آموزشي جهت دانشجويان پزشكي و كارشناسي ارشد: اهداف كلي

 ايجاد فضاهاي مناسب تر جهت دانشجويان: اهداف اختصاصي

 :شاخص هاي برنامه

  : وضعيت فعلي برنامه

ارشناسي ارشد و گسترش آن همچنين تفكيك دانـشجويان پزشـكي بـه    باتوجه به پذيرش دانشجوي ك   

هاي مهر و بهمن و از طرف ديگر استقرار واحدهاي مختلف در دانشكده پزشكي همچون معاونت                 ورودي

دانشجويي، نهاد رهبري، سلف سرويس و كانونها، اين دانشكده با كمبود مكان براي ايجـاد كـالس درس                  



 ٤٥

 توجه به انتقال سلف سرويس به ساختمان جديـد دانـشكده ايـن فرصـت را                 لذا با . جه گرديده است  موا

غنيمت مي شمارد تا با طراحي كالس درس براي دانشجويان پزشـكي و ارشـد همچنـين ايجـاد سـالن                

 شرايط فضاهاي آموزشي خود را بهبود بخشيده و رضايت مندي دانـشجويان و بـه       -1امتحانات در طبقه    

 .را افزايش دهيمدنبال آن اثر بخشي آموزش 

  

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي  -25

 معاونت آموزشي دانشگاه

  �����نصب تابلوهاي آموزشي در سالن هاي دانشكدهنصب تابلوهاي آموزشي در سالن هاي دانشكدهنصب تابلوهاي آموزشي در سالن هاي دانشكدهنصب تابلوهاي آموزشي در سالن هاي دانشكده: عنوان برنامه

 منطقه اي                          : نوع برنامه

  : اهداف برنامه

  كي و تاريخ طبافزايش سطح آگاهي دانشجويان در زمينه پزش: 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 بهداشت روان و متناسب با رسالت دانشكده -

 :شاخص هاي برنامه

  : وضعيت فعلي برنامه

 هر طريق ممكن دانشجويان را در معرض اطالعات بيشتر در زمينه هاي دانشكده وظيفه خود مي داند كه از

با توجه به تجربه صورت گرفته در زمينه نصب تصاوير و زندگي نامـه              . حوزه هاي مختلف پزشكي قرار دهد     

مشاهير همچنين تصاوير آناتومي در طبقات دانشكده و استقبال دانشجويان از آن قصد داريم با همكـاري                 

  . و كميته علمي تابلوهاي دانشكده را توسعه دهيمشوراي صنفي

 

  

  

  

  



 ٤٦

 حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي     260000

 معاونت آموزشي دانشگاه

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

  منطقه اي                          -ملي: نوع برنامه

  :اهداف برنامه

  عات دانشجويانضبط و ثبت ديجيتال اطال: اهداف كلي

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

 توسط كاربرهاي دانشكده ها و عدم نيـاز بـه           lAnدسترسي تسريع به اطالعات در شبكه       : شاخص هاي برنامه  

 بايگاني دستي

ص بودجه و عقد قرارداد و شركت مربوطه و شروع اوليه       تصويب در هيئت رئيسه و اختصا     : وضعيت فعلي برنامه  

 آن

        

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي     -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                         : نوع برنامه

  :اهداف برنامه

  يش آسان و گزارش گيري برنامه هاي تشكيل كالسهاي درس اساتيدپا: اهداف كلي

 اخذ گزارش تشكيل كالسها در حوزه معاونت سريع و اسان و پايش كالسهاي دانشكده ها: اهداف اختصاصي

 ارتقاء كمي و كيفي در خصوص تعداد كالسهاي تشكيل شده و كنترل آنها: شاخص هاي برنامه

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

  

  

  

  



 ٤٧

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي     -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

  تسهيل صدور كارت هاي دانشجويي: اهداف كلي

  دانشجويي- پژوهشي-تسريع در صدور كارت چند منظوره براي آموزشي: هداف اختصاصيا

  : 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

 

        ت آموزشيحوزه معاونبرنامه هاي اجرايي     -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

 ثبت شدهرفع مشكالت موجود در سماء واستفاده از اطالعات : 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

  

  

  



 ٤٨

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي     -30

 معاونت آموزشي دانشگاه

  پيگيري ارتقاء نسخه جديد ثبت نام دانشجويان جديدالورودپيگيري ارتقاء نسخه جديد ثبت نام دانشجويان جديدالورودپيگيري ارتقاء نسخه جديد ثبت نام دانشجويان جديدالورودپيگيري ارتقاء نسخه جديد ثبت نام دانشجويان جديدالورود:  هعنوان برنام

 منطقه اي                          : نوع برنامه

  :اهداف برنامه

  تسريع در ثبت نام دانشجويان جديدالورود بدون حضور آنها در دانشگاه درروزهاي اول: اهداف كلي

  تكريم ارباب رجوع: اهداف اختصاصي

   دانشجويان درروزهاي ثبت نامپرهيز از ازدحام

 تسريع در ثبت نام

 تسريع وتكريم ارباب رجوع وثبت آنالين اطالعات دانشجويان جديدالورود: شاخص هاي برنامه

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

 

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي     -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

  غ التحصيالنارتسريع در روند تائيد دانشنامه ف: اهداف كلي

   تكريم ارباب رجوع- افزايش سرعت –ند يكوتاه نمودن فرآ: اهداف اختصاصي

 تكريم ارباب رجوع:  برنامهشاخص هاي

 در حال پيگيري: وضعيت فعلي برنامه

  

  

  

  



 ٤٩

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي     -32

 معاونت آموزشي دانشگاه

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

                           ملي: نوع برنامه

  :اهداف برنامه

  تسهيل تكريم امور دانش آموختگان: اهداف كلي

جلوگيري از مراجعات  – تكريم ارباب رجوع –ولت دسترسي به اطالعات فارغ التحصيلي هس: اهداف اختصاصي

 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: علي برنامهوضعيت ف

 

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي     -33

 معاونت آموزشي دانشگاه

 مدرسين دانشكده هاي تابعه در حوزه معاونت آموزشيمدرسين دانشكده هاي تابعه در حوزه معاونت آموزشيمدرسين دانشكده هاي تابعه در حوزه معاونت آموزشيمدرسين دانشكده هاي تابعه در حوزه معاونت آموزشي    تمركز ارزيابي حق التدريس اساتيد  وتمركز ارزيابي حق التدريس اساتيد  وتمركز ارزيابي حق التدريس اساتيد  وتمركز ارزيابي حق التدريس اساتيد  و:  عنوان برنامه

 يمنطقه ا: نوع برنامه

  :برنامهاهداف 

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

 تمركز اطالعات جهت پايش حق التدريسي دانشگاه: اهداف اختصاصي

 پايش اطالعات دانشكده ها وبرنامه ريزي جهت بهره وري بيشتر: شاخص هاي برنامه

 در حال تكميل وراه اندازي: وضعيت فعلي برنامه

        

        

        

        

        



 ٥٠

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي     -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

 تدوين اهداف ، محتـواي مـواد    ( كمك به توانمند نمودن اساتيد در مهارتهاي فردي و آموزشي و تهيه طرح درس                �

  ..درسي ، شيوه هاي تدريس ، شيوه هاي ارزشيابي واستفاده از متون انگليسي و 

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

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

 علمي و مربيان مربوطه با برگزاري دوره هاي آموزشي كوتـاه مـدت و   هيات افزايش آگاهيهاي علمي و عملي اعضاء     �

  بلند مدت و برگزاري كارگاههاي مختلف در زمينه آموزش پزشكي 

سطح بندي خدمات آموزشي در مركز آموزشي دانشگاه با توجه به امكانات و مدرسين موجود به منظور دسـتيابي                    �

 به حداكثر بهره وري 

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

 فراهم كردن زمينه مناسب جهت استفاده از فرصت هاي مطالعاتي توسط اعضاي هيات علمي  �

  دانشگاه از طريق آموزش به نيروههاي موجود و جذب نيروههاي كارآمد  تقويت مركز مطالعه و توسعه �

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

  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 متناسب با درآمد بخش خصوصي  �

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

  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  �

  

 باال بردن توانايي هاي هيئت علمي در زمينه هاي مختلف: اهداف كلي

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

 برخي موارد در حال اجرا است: وضعيت فعلي برنامه

        



 ٥١

        حوزه معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي     -35

 معاونت آموزشي دانشگاه

    – برنامه  برنامه  برنامه  برنامه ---- دانشجو دانشجو دانشجو دانشجو–اساتيد اساتيد اساتيد اساتيد ( ( ( (     بهبود نظام پايش وارزشيابي نظام آموزش در محورهاي مختلفبهبود نظام پايش وارزشيابي نظام آموزش در محورهاي مختلفبهبود نظام پايش وارزشيابي نظام آموزش در محورهاي مختلفبهبود نظام پايش وارزشيابي نظام آموزش در محورهاي مختلف:  عنوان برنامه

 هاي آموزشيهاي آموزشيهاي آموزشيهاي آموزشيواحدواحدواحدواحد

 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 شاخصهاي معتبرتر و  پايـاتر بـراي ارزشـيابي برنامـه،                        �

  .. )اساتيد، دانشجو و 

   و يادگيري ارزشيابي صحيح فرآيند آموزش �

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

  استاندارد سازي بر اساس استانداردهاي ملي ، بين المللي و اعتبار بخشي دوره هاي آموزشي  �

ي ، تكويني توسعه كمي و كيفي نظام ارزشيابي دانشجو از قبيل ارتقاي كيفيت برگزاري آزمونهاي پاياني ، مرحله ا �

  ... ، علوم پايه ، پره انترني ، دستياري و 

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

  .واحد هاي آموزشي 

  تعيين و تدوين الگوي نظام پايش و ارزشيابي دانشگاه  �

  دانشگاه تشكيل و استقرار هسته پايش و ارزشيابي در  �

  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 عملياتي در ارتباط با ارزيابي و ارزشيابي واحدهاي آموزشي دانشگاه  �

  از ارزشيابي و ارسال به ذينفع هاتهيه گزارش از نتايج حاصله �

 : شاخص هاي برنامه

 در حال اقدام وبرنامه ريزي جامع تر: وضعيت فعلي برنامه

        

        


