 -1برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه:
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :افزايش گروههاي آموزشي
افزايش رشته هاي تحصيلي
افزايش مقاطع تحصيلي ودكتري
شاخص هاي برنامه:
وضعيت فعلي برنامه:
-2برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه:
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :كمك به افزايش تعداد متخصصين در رشته هاي توان بخشي

اهداف اختصاصي:
 -1بكارگيري توانمنديهاي اعضاي هيئت علمي
-2استفاده از امكانات موجود در بيمارستانها و گروههاي آموزشي
-3ارتقاي كمي و كيفي آموزش دانشگاه
-4رشد شاخصهاي پژوهشي دانشگاه
شاخص هاي برنامه :رشد زمينه هاي توان بخشي در دانشگاه و شهر كاشان
وضعيت فعلي برنامه :در حال حاضرموافقت اصولي دانشكده توان بخشي از سوي وزارت متبوع موورد

تاييد قرار گرفته است.

-1برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه:
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :افزايش تعداد فارغ التحصيالن مورد نياز اين رشته در كشور

اهداف اختصاصي:
-1كمك به باال بردن سطح بهداشت دهان و دندان بخصوص در منطقه
 -2تجميع امكانات دندانپزشكي و متخصصان در اين زمينه در كاشان
شاخص هاي برنامه :تاسيس اين رشته عالوه بر اينكه مي تواند در حفظ و ارتقاء جايگاه آتي در دانشگاه موثر
واقع شود .در ارتقاء سالمت جامعه تحت پوشش نيز مثمر ثمر مي باشد.

وضعيت فعلي

برنامه :تاكنون موافقت اصولي تاسيس دانشكده دريافت شده و مكاتبات جهت دريافت مجوز

رشته دندانپزشكي صورت گرفته است.

-4برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :راه اندازي و بهره برداري از سامانه ثبت فعاليتهاي اعضاي هيئت علمي
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي:
 -1درگير كردن اعضاي هيئت علمي در ثبت فعاليتهاي خود
 -2باال بردن دقت در ثبت فعاليتها
 -3استفاده از اطالعات ثبت شده جهت اعطاي پايه ساليان و تعيين حق محروميت از مطب
 -4استفاده از اطالعات ثبت شده براي ارتقاء مرتبه
 -5دسترسي آسان و سريع به اطالعات مربوط به فعاليتهاي اعضاي هيئت علمي
شاخص هاي برنامه :ثبت اطالعات بوسيله اعضاي هيئت علمي
وضعيت فعلي برنامه :ثبت اطالعات از طريق بانك اطالعات هيئت علمي

-5برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه:پيگيري و تاسيس رشته هاايتحصايت

تمميلاي :كارشناسوي ارشود پرسوتاري

سالمندي و كارشناسي ارشد مامايي ،نورولوژي و قلب

نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :استفاده از پتانسيلهاي موجود در دانشگاه جهت تربيت متخصصين مورد نياز
جامعه
اهداف اختصاصي:
 .1بكارگيري توانمنديهاي اعضاي هيئت علمي
 .2استفاده از امكانات موجود در بيمارستانها و گروههاي آموزشي
 .3ارتقاي كمي و كيفي آموزش دانشگاه
 .4رشد شاخصهاي پژوهشي دانشگاه
شاخص هاي برنامه :ارتقاي كمي و كيفي
وضعيت فعلي برنامه :در حال حاضر در اين رشته ها تربيت دانشجو صورت نمي گيرد.
-6برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :راه اندازي مركز آموزشي  EDOدر دانشمده
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :راه اندازي و تاسيس مركز  EDOدر دانشكده

اهداف اختصاصي:
 -1راه اندازي كميته ارزيابي دروني در دانشكده
 -2راهاندازي كميته آموزشي مداوم
 -3راه اندازي كميته پژوهش در آموزشي در دانشكده
شاخص هاي برنامه :تشكيل كميته ها و آغاز فعاليت
وضعيت فعلي برنامه :در حال حاضر مركز مطالعات توسعه آموزش پزشكي در سطح دانشگاه اقدام به
انجام وظايف محوله مي نمايد و اعضاي هيات علمي دانشكده در كميته هواي مختلوف مشواركت فعوال
داشته اند.

-7برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :انجام ارزيابي دروني گروههاي آموزشي
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :انجام ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي
اهداف اختصاصي:
 -1مشاركت كليه اعضاء گروههاي آموزشي در انجام ارزيابي دروني
 -2تعيين شاخص هاي ارزيابي دروني
 -3جمع آوري اطالعات بر مبناي شاخص هاي تعيين شده
 -4تجزيه و تحليل شاخص هاي تعيين شده
 -5برنامه ريزي جهت ارتقاء عملكرد گروه بر مبناي اطالعات جمع آوري شده

شاخص هاي برنامه :ارائه نتايج ارزيابي دروني با مشاركت كليه اعضاء گروه آموزشي
وضعيت فعلي برنامه :در حال حاضر و با مشاركت  EDCدر مقاطع مختلف ارزيابي درونوي
انجام گرفته است.

-8برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :راه اندازي رشته كارشناسي ارشد پرستاري سالمندي
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :راه اندازي رشته كارشناسي ارشد پرستاري سالمندي
اهداف اختصاصي:
 -1كسب مجوز پذيرش دانشجو در رشته كارشناسي ارشد پرستاري سالمندي
 -2جذب  4دانشجو در رشته فوق الذكر
 -3برنامه ريزي و تهيه درس رشته كارشناسي ارشد پرستاري سالمندي
شاخص هاي برنامه :اخذ مجوز و پذيرش دانشجو
وضعيت فعلي برنامه :درخواست به همراه مدارك مورد نياز بوه شووراي گسوترش وزارت بهداشوت و
درمان ارسال گرديده است.

-0برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :جذب اعضاء هيئت علمي جهت گروه اتاق عمل
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :جذب اعضاء هيئت علمي
اهداف اختصاصي:
 -1استخدام يك عضو هيئت علمي در گروه اتاق عمل
 -2جذب  2عضو هيات علمي بصورت طرح و تعهد در گروه داخلي  -جراحي
شاخص هاي برنامه :نسبت استاد به دانشجو
وضعيت فعلي برنامه :نسبت استاد به دانشجو در حال حاضر  11به  1است كوه الزم اسوت
اين شاخص بهبود يابد.

-19برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :تاسيس دانشمده دندانپزشمي
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي:
 .1افزايش تعداد فارغ التحصيالن مورد نياز اين رشته در كشور
 .2كمك به باال بردن سطح بهداشت دهان ودندان بخصوص در منطقه
 .3تجميع امكانات دندانپزشكي ومتخصصان در اين زمينه در كاشان
شاخص هاي برنامه:تاسيس اين رشته عالوه براينكه مي تواند در حفظ وارتقاء جايگاه آتي دردانشگاه
موثر واقع شود در ارتقاء سالمت جامعه تحت پوشش نيز مثمر ثمر مي باشد
وضعيت فعلي برنامه :تاكنون مجوز ساخت دانشكده دريافت شده ودر حال بنا مي باشود ومكاتبوات
جهت دريافت مجوز صورت گرفته است

 -11برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :ايجاد واحد بين المللي دانشگاه در شهر قمصر
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه :با عنايت به رسالت اصلي دانشگاهها در توسعه علمي وفرهنگي كشوور واسوتفاده از
پتانسيل هاي موجود در اين راه محدوديت منابع مالي مانع از انجام اين مهم بطور كامل موي گرددلوذا
دانشگاه در نظر دارد تا با پذيرش دانشجو از اين راه كليه منابع الزم را براي اين منظور از طريق خوود
دانشجويان تامين نمايد (بصورت خود گردان) برنامه ريزي در اين راه حدي است كوه نوه تنهوا هوي
بارمالي براي دانشگاه ندارد بلكه زمينه را براي توسعه دانشوگاه بوراي اسوتفاده سوايرين وهم نوين
چرخش منابع مالي بيشتر را در سطح جامعه فراهم خواهد كرد
اهداف كلي :افزايش تعداد متخصصان در علوم پزشكي
اهداف اختصاصي  :كمك به توسعه علوم پزشكي واستفاده بيشتر از توانايي هاي موجود
شاخص هاي برنامه:اين برنامه جهت توسعه آموزش پزشكي واستفاده بهينه از امكانات موجود تودوين
شده است
وضعيت فعلي برنامه :مكاتبات اداري انجام گرفته است.

 -12برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :تاسيس و گسترش رشته هاي تحصيت

تمميلي در علوم پايه و باليني و

ارتقاء كيفي رشته هاي موجود
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
 - 1علوم پايه :تاسيس رشته هاي كارشناسي ارشد بيوشويمي -تغذيوه در ورزش-بافوت شناسوي-
بهداشت حرفه اي وارگونومي
 - 2تالش در جهت جذب و يا تامين دوره هاي بين رشته اي
 - 3راه اندازي دوره هاي  PhDدر رشته هاي علوم پايه واجد صالحيت
 -1علوم باليني:تاسيس رشته هاي تخصصي پاتولوژي -عفوني-نورولووژي – چشوم پزشوكي و
قلب
 -2اقدام جهت تاسيس رشته هاي فوق تخصصي و فلوشيپ
 -3تالش در جهت راه اندازي رشته هاي تحصيلي جديد متناسب با نيازهاي جامعه
 -4راه اندازي دوره آموزش مجازي در برخي از رشته ها
شاخص هاي برنامه:
 -1فعال تر نمودن گروههاي علوم پايه دانشكده پزشكي در جهت آموزش دانشجو در دوره هواي كارشناسوي
ارشد ونيز گروههاي باليني جهت پذيرش دستيار
-2با ايجاد رشته هاي تخصصي از سال  1332در اين دانشگاه تعداد  151نفر پزشك متخصص در رشوته هواي
داخلي – كودكان – زنان وزايمان وجراحي عمومي به جامعه تقديم شده است وهم اكنون تعداد  11نفر شاغل به
تحصيل در رشته هاي داخلي – كودكان – زنان وزايمان – جراحي عمومي – روان پزشكي وبيهوشي را دارا مي
باشد.
-3با ايجاد رشته هاي كارشناسي ارشد از سال  1331در اين دانشوگاه تعوداد  12نفردررشوته انگول شناسوي
وميكرب شناسي به جامعه تقديم شده است وهم اكنون تعداد  31نفر شاغل به تحصويل دررشوته هواي انگول
شناسي – ميكرب شناسي – آناتومي – فيزيولوزي -مهندسي بهداشت محيط – پرستاري مراقبتهواي ويوژه-
مدارك پزشكي دارا مي باشد
-4بهبود وضعيت كالسهاي آموزشي وپاويون بيمارستان اخوان -بهبود وضوعيت پواويون بيمارسوتان شوهيد
بهشتي
-5شروع برنامه ريزي آموزشي وشروع دوره بيماريهاي عفوني وگرمسيري – تالش بوراي  APROVEكوردن
رشته پاتولوژي
-1برنامه ريزي وهدفمند كردن رشته هاي چشم واعصاب داخلي

وضعيت فعلي برنامه:
.1

ايجاد وپيشنهاد تاسيس رشته هاي جديد دانشگاه دررشته هاي پاتولوژي – چشم واعصاب داخلي

 .2ارسال برناموه آموزشوي بوراي كارشناسوي ارشود حشوره شناسوي پزشوكي وبهداشوت حرفوه اي-
راديوبيولوژي -مامايي -انفورماتيك پزشكي

 -11برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :ايجاد  Edoدردانشمده ها
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه :طراحي و استقرار واحد هاي مطالعه و توسعه آموزش پزشكي در واحد هاي
آموزشي ( ) EDO

اهداف كلي:
ايجاد  Edoدر دانشكده ها و انتقال بخشي از وظايف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي به
دانشكده ها به منظور تقويت و كاربردي نمودن راهكارهاي ارتقاء كيفيت آموزش پزشكي و ارتقاء
سيستم هاي ارزيابي






فراهم نمودن فضاي مناسب در مراكز آموزش جهت استقرار واحد  EDOدر دانشكده ها
و بيمارستانهاي آموزشي
شناسائي  ،جدب و تربيت و آموزش كارشناسان عالقمند به آموزش علوم پزشكي جهتت
واحد هاي EDO
تدوين اهداف  ،وظايف  ،ساختار پرسنلي براي واحد هاي EDO
جذب نيروهاي كار آمد و داراي مدرك آكادميك آموزش پزشكي جهت مراكز EDO
افزايش آگاهي مديران آموزش در خصوص اهداف و وظايف واحد هاي EDO

شاخص هاي برنامه:
EDCها به عنوان اتاق فكر و كانونهاي ايده و نوآوري در دانشگاهها محسوب ميشوند و ارتقتاي
آنها فرصت بزرگي براي ارتقاي آموزش علوم پزشكي در كشور فراهم ميباشد.
وضعيت فعلي برنامه :واحد آموزشي EDOدر دانشكده ها موجود نمي باشد.

 -14برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه

عنوان برنامه :بهينه سازي اممانا

و تجهيزا

نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه :تجهيز آزمايشگاههاي دانشكده ها -ادغام آزمايشگاههاي تخصصي هر رشته و اسوتقرار آن
در يكي از دانشكده ها
اهداف كلي :توسعه سيستم اطالع رساني به منظور اطالع رساني بهتر به اعضاء علمي و كاركنوان -توسوعه
 ITد ركليه مراكز دانشگاه
اهداف اختصاصي :به روز نمودن امكانات سخت افزاري و نرم افزاري -تحت وب نموودن بانوك اطالعواتي
اعضاء هيئت علمي
شاخص هاي برنامه:
وضعيت فعلي برنامه :در حال اقدام

 -15برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
دانشگاه علوم پزشكي كاشان – معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :برگازاري جشانواره آموزشاي شاهيد م هاري هماراه باا تقادير از اسااتيد
بازنشسته و اساتيد نمونه
نوع برنامه  × :منطقه اي
اهداف كلي :
اهداف برنامه :
 -1شناسايي فرايندهاي مطلوب دانشگاهي
 -2ارتقاء فرايندهاي جاري آموزشي در دانشگاهها
 -3ابداع و اصالح فرايندها -تجهيزات در دستگاهها و لوازم كمك آموزشي
 -4توجه به فرايندهاي آموزشي در حال اجراء در دانشگاه و قدرداني از آنها
 -5شناسايي و طراحي فرايندهاي جديد آموزشي و معرفي آن به عنوان الگو در سطح دانشگاهها
 -1ايجاد فضاي مناسب جهت حضور مناسب اساتيد در عرصه توليد علم و دانش
 -3ايجاد فضاي رقابت سالم در عرصه توليد علم در سطح كشور
 -3ايجاد فرصت هاي جديد شغلي براي اساتيد دانشگاه
 -9ايجاد بازار فرايندهاي آموزشي جهت جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاري در راستاي توليد علم
 -11ايجاد بازار ارائه و تبادل خدمات آموزشي
شاخص هاي برنامه:

وضعيت فعلي برنامه :هر سال اجرا مي گردد.

 -16برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
دانشگاه علوم پزشكي كاشان – معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :تامين و تجهيز آموزشي – تحقيقاتي گروههاي آموزشي بخصوص تحصيت
تمميلي
نوع برنامه  :منطقه اي
اهداف كلي  :امكان استفاده بيشتر اعضاء هيئت علمي – دستياران و دانشجويان تحصيالت تكميلي
از خدمات الكترونيك و دسترسي به ابزارهاي تحقيقاتي و آموزش الزم
شاخص هاي برنامه :افزايش تعداد كامپيوتر هر گروه براساس تعتداد هيئتت علمتي و رزيتدنت يتا
كارشناسي ارشد و تجهيز گروهها به ابزارهاي تحقيقاتي بر استاس پژوهشتها و پايتان نامته هتاي در
دست اقدام
وضعيت فعلي برنامه:تجهيز بودن نسبي گروهها به تجهيزات آموزشي -تحقيقاتي
 -17برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
دانشگاه علوم پزشكي كاشان – معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :فراخوان جهت جذب اعضاء هيئت علمي مورد نياز
نوع برنامه  :منطقه اي
اهداف كلي  :تكميل كادر اعضاء هيئت علمي دانشگاه
شاخص هاي برنامه :جذب نيرو بر اساس نيازهاي كنوني و برنامه هاي آينده دانشگاه
وضعيت فعلي برنامه :نظر سنجي از دانشكده ها در مورد اعضاي هيئت علمي مورد نياز

 -18برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
دانشگاه علوم پزشكي كاشان – معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :ارتقاء گروههاي آموزشي از نظر اممانا

علمي

نوع برنامه  :منطقه اي
اهداف كلي  :تجهيزگروههاي آموزشي به امكانات پيشرفته آموزشي
شاخص هاي برنامه :مجهز شدن گروههاي آموزشي به كامپيوتر -پرينتر-ويدئو پروژكتور -ويژيوااليزر
وضعيت فعلي برنامه  :طي دو سال گذشته اقدامات زيادي براي رفع نيازها صورت گرفته است

 -10برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
دانشگاه علوم پزشكي كاشان – معاونت آموزشي دانشگاه

عنوان برنامه  :اجراي برنامه هاي اردوي زيارتي – فرهنگاي جهات پ رسانل حاوزه معاونات
آموزشي
نوع برنامه :

منطقه اي

اهداف برنامه :
 -1تالش در جهت ايجاد روحيه و نشاط بين كاركنان و خانواده ها
 -2برقراري تعامل  ،صفا و صميميت بيشتر بين خانواده هاي كاركنان
 -3تقويت و تحكيم بنيه اعتقادي – مذهبي در بين كاركنان
 -4ايجاد زمينه و بستر مناسب جهت گسترش فعاليت هاي فر هنگي و مذهبي
 -5مهيا كردن شرايط بهتر روحي و رواني با استفاده از محيط هاي طبيعي
شاخص هاي برنامه:
نظر به اينكه يكي از منابع مهم هر سازماني كه نقش كليدي پيشبرد اهداف سازمان ايفا مي نمايود ،
نيروي انساني است كه هر سازماني براي استفاده بهينه و بيشتر از اين عامل بر نامه هوايي بايود در
نظر بگيرد كه نقش خانواده ها و تأ ثيرات آن را در اين بين نمي توان ناديده گرفت.
وضعيت فعلي برنامه :در حال اجرا مي باشد

 -29برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
دانشگاه علوم پزشكي كاشان – معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :ارتقاء علمي اعضاء هيئت علمي دانشگاه
نوع برنامه  :منطقه اي
اهداف كلي  :افزايش توان آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي
شاخص هاي برنامه:افزايش توان اعضاء هيئت علمي و آشنايي با مراكز آموزشي و تحقيقاتي داخل
و خارج از كشور
وضعيت فعلي برنامه :حضور برخي اعضاء هيئت علمي در دوره هاي كوتاه مدت فرصت مطالعاتي و
بورسهاي آموزش داخل و خارج كشور و نيز حضور در كنگره هاي علمي داخل و خارج از كشور

 -21برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
دانشگاه علوم پزشكي كاشان – معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :بروز شدن اطتعا

مربوط به حوزه معاونت آموزشي در وب

نوع برنامه  × :منطقه اي
اهداف كلي  :تكميل اطالعات
اهداف برنامه :در راستاي دولت الكترونيك
اهداف اختصاصي  :دسترسي آسان به اطالعات
شاخص هاي برنامه:
 -1تبادل اطالعات در سريعترين زمان با واحدهاي متقاضي
 -2شفافيت و روان بودن اطالعات در وب سايت
وضعيت فعلي برنامه:
 -1وجود وب سايت براي معاونت آموزشي دانشگاه با اطالعات دقيق و به روز در مورد وظوايف معاونوت ،
مديريت ها و واحد هاي مختلف معاونت و مسئولين مربوطه
 -2وجود اطالعات و يا لينكهاي مناسب براي دسترسي دانشجويان به آئين نامه ها و مسوتندات قوانوني
مرتبط به ايشان در وب سايت آموزشي دانشگاه
-3وجود اطالعات و يا لينكهاي مناسب براي دسترسي اساتيد به آئين نامه ها و مستندات قانوني مرتبط
به ايشان در وب سايت آموزش دانشگاه
 -4وجود صفحات وب مشخص براي هر دانشكده شامل اطالعات پايه آنهوا  ،معرفوي دپوا رتموان هواي
آموزشي و بيمارستانهاي آموزش مربوطه و اعضاي هيئت علمي
 -5وجود برنامه هاي آموزشي دقيق دپارتمانهاي آموزشي و برنامه كاري اساتيد در صفحات وب دانشكده
ها

 -22برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
دانشگاه علوم پزشكي كاشان  -معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :بهبود در ساختار تشميت

و روندهاي انجام كار

نوع برنامه :ملي
اهداف برنامه:
 -1مستند سازي فعاليتها-2جذب و ترسيم هرم نيتروي انستاني -3شناستايي و تتدوين و تع و
گردش كار در كليه واحدها -4ترسيم وا ح فرآيندهاي موجودتقويت نيروي انساني مورد نياز
شاخص هاي برنامه:
وضعيت فعلي برنامه :در حال اجرا

 -21برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
دانشگاه علوم پزشكي كاشان  -معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :بازنگري آيين نامه ها
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
 -1نياز سنجي در زمينه لزوم بازنگري آيين نامه ها -2تعيين تيم اجرايتي تخصصتي -3تتدوين و
تصويب آئين نامه هاي مورد مورد نظر -4زمينه سازي الزم براي اجراي مصوبات
شاخص هاي برنامه:
وضعيت فعلي برنامه :در حال اقدام
 -24برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :توسعه و تامين فضاهاي فيزيمي مورد نياز
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه :نيازسنجي فضاهاي فيزيكي مورد نياز
اهداف اختصاصي:
 -1تكميل طرح جامع دانشكده ها -2توستعه فضتاهاي آموزشتي و پژوهشتي متورد نيتاز -3توستعه
فضاهاي دانشجويي مورد نياز -4افزايش بهره وري از فضاهاي موجود
شاخص هاي برنامه:
وضعيت فعلي برنامه :كمبود فضاي آموزشي مي باشد
 -25برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :برگزاري مراسم تشويق دانشجويان برتر
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
 -1افزايش انگيزه در دانشجويان
 -2ايجاد رقابت سالم
شاخص هاي برنامه:
وضعيت فعلي برنامه :جهت برگزاري مراسم مذكور در سال  09مجددا برنامه ريزي خواهد شد.

 -26برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :ارتقاء سيستم آموزشي
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه :ارتقاء كيفي رشته هاي موجود
اهداف كلي:
 -1تالش در جهت نظارت بيشتر و ارزيتابي دقيتت تتر در زمينته ارزيتابي فعاليتهتاي آموزشتي و
پژوهشي
-2ارتقاء سيستم هاي سمعي و بصري و تكنولوژي آموزشي جهت تسهيل فرآيندهاي يادگيري
 -3راه اندازي مركز تحقيقات بهداشت مناطت كويري ايران
شاخص هاي برنامه:
وضعيت فعلي برنامه :در حال اقدام وبرنامه ريزي
 -27برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :شناسايي ،جذب و ارتقاء اعضاء هيئت علمي متعهد
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه-1 :برنامه ريزي استراتژيك بلند مدت جهوت جوذب هيئوت علموي در رشوته هواي
مختلف -2تالش در جهت ارتقاء مرتبه علمي و افزايش سطح دانش اعضاء هيئت علمي -3شناسوايي
وهدايت و جذب و بكارگيري اعضاي هيئت علمي متعهد و متخصوص  –4تشوويق و ترغيوب اعضواء
هيئت علمي بيشتر از كتب و منابع مرجع بين المللي -5تشويق و ترغيب اعضاء هيئوت علموي بوراي
عضويت -همكاري و شركت فعال در انجمن هاي علمي كشوري و بين المللي -1برگوزاري كارگاههواي
آموزشي -تكنيكهاي تخصصي و به روز در علوم پزشكي بوراي اعضواء هيئوت علموي و كارشناسوان
مربوطه  –3توجه به تقويت توانمندي و تسلط اساتيد و كاركنان دانشگاه به زبانهاي خارجي با برناموه
ريووزي دراز موودت و مسووتمر -3طراحووي كارگاههوواي ويووژه جهووت كسووب تقويووت مهارتهوواي الزم
آموزشي(تدريس ،ارزشيابي و  )...براي اساتيد و كاركناني كه در آموزش جامعوه و پرسونل و ..دخيول
هستند.

شاخص هاي برنامه:
وضعيت فعلي برنامه :در حال اجرا

 -28برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :استقتل گروههاي علوم پايه و باليني
نوع برنامه :منطقه اي
اهووداف برنامووه :تتتالش در جهتتت مصتتوب نمتتودن گروههتتاي آنتتاتومي -فيزيولتتوژي -پتتاتولوژي-
فارماكولوژي بيوشيمي تغذيه
اهداف كلي :در گروههاي باليني :نورولوژي – قلب و عروق
شاخص هاي برنامه :طي اين برنامه برخي از بخشهاي آموزشي كه درحال حاضردر هم ادغوام هسوتند
مستقل مي شوند
وضعيت فعلي برنامه :در حال حاضر در برخي موارد چند بخوش آمووزش مجوزا در قالوب يوك گوروه
آموزشي فعاليت مي كنند

 -20برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :برنامه هاي اجرايي بانك اطتعا

اعضاي هيئت علمي

نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي:
 ارتقاء سيستم ثبت  ،بط و گزارش گيري اطالعات اعضاي هيئت علمي ارتقاء امور مربوط به اعطاي پايه و صدور كارنامه عملكرد اعضاي هيئت علمي ارتقاء هماهنگي هاي بين بخشياهداف اختصاصي:
 -1طراحي خروجي  Xmlبراي مبادله اطالعات با معاونت پژوهشي
 -2هماهنگي جهت دريافت ورودي اطالعات بصورت  Xmlاز معاونت پژوهشي
 -3تهيه برنامه زمانبندي جهت بازبيني چگونگي نصب و استفاده از نرم افتزار در گروههتاي
آموزشي
 -4طراحي و اجراي فرآيند حذف بط و نگهداري اطالعات بصورت كاغذي
 -5ارتقاء برنامه فعلي اعطاء پايه ساليانه اساتيد و رفع مشكالت موجود
 -6ثبت و ورود اطالعات اعضاي هيات علمي بصورت مستمر
 -7صدور كارنامه عملكرد اعضاي هيات علمي و محاسبه درصد فولتايمي
 -8پيگيري پايه هاي معوقه و تكميل پرونده مربوط به سال  88با اعالم به كارگزيني
 -0اجراي فرآيند ارتقاء پايه ساليانه بصورت مستمر و Up-to-date

 -19بررسي چگونگي تحت وب نمودن برنامه بانك اطالعات  ،بودجه مورد نيتاز و امكانپتذير
بودن برنامه
-11بازنگري دستور العمل معادل ستازي فعاليتهتاي اعضتاي هيئتت علمتي در ستال  80بتا
هماهنگي مديران و اعضاي هيئت علمي
 -12پيگيري جهت رفع نواقص فعلي در ثبت و بط و گزارشگيري نرم افزار بانك اطالعتات
با هماهنگي واحد پشتيبان
 -19برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :تمميل و بمارگيري بايگاني ديجيتال و حذف بايگاني سنتي
نوع برنامه :ملي -منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :بط و ثبت ديجيتال اطالعات دانشجويان
اهداف اختصاصي:
 -1تسهيل دسترسي به اطالعات -2صرفه جويي در فضاي فيزيكي و كاربرد امكانات فيزيكي
شاخص هاي برنامه :دسترسي تسريع به اطالعات در شبكه  LANتوسط كاربرهاي دانشتكده
ها و عدم نياز به بايگاني دستي
وضعيت فعلي برنامه :تصويب در هيئت رئيسه و اختصتاص بودجته و عقتد قترارداد و شتركت
مربوطه و شروع اوليه آن

 -11برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :اصتح فرايندهاي اداره خدما

آموزشي

نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :تعويض بعضي از اختيارات اداره كل به ادارات آموزش دانشكده ها
اهداف اختصاصي:
-1صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل
 -2مجوز شركت در امتحانات مراتب باالتر و  ...از طرف دانشكده ها و ارجاع مستقيم آنها به متدير
آموزش جهت امضا ء نهايي .
شاخص هاي برنامه :ارتقاء كمي و كيفي در خصوص تعداد كالسهاي تشكيل شده و كنترل آنها
وضعيت فعلي برنامه :برنامه نرم افزاري نوشته شده و ارائه شده است
 -12برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :تجهيز اداره كل به پرينتر كار

زن

نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :تسهيل صدور كارت هاي دانشجويي
اهداف اختصاصي :تسريع در صدور كارت چند منظوره براي آموزشي -پژوهشي -دانشجويي
شاخص هاي برنامه:
 .1تكريم ارباب رجوع
 .2صرفه جويي در هزينه خريد كارت دانشجويي
 .3تسريع در صدور كارت
وضعيت فعلي برنامه :پيشنهاد خريد وتهيه پيش فاكتور

 -11برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :پيگيري راه اندازي نسخه جديد سماء از وزار

متبوع

نوع برنامه :ملي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :ارتقاء قابليت هاي برنامه سماء جهت كاربران
اهداف اختصاصي :رفع مشكالت موجود در سماء واستفاده از اطالعات ثبت شده
شاخص هاي برنامه:
 .1سهولت دسترسي به اطالعات دانشجو
 .2استفاده چند منظوره از برنامه بخصوص در فرآيند پيشرفت تحصيلي
وضعيت فعلي برنامه :پيگيري از طريت معاونت آموزشي وزارت متبوع
 -14برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :تمميل نسخه جديد ثبت نام دانشجويان جديدالورود
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :تسريع در ثبت نام دانشجويان جديدالورود بدون حضور آنها در دانشگاه درروزهاي اول
اهداف اختصاصي:
 .1تكريم ارباب رجوع
 .2پرهيز از ازدحام دانشجويان درروزهاي ثبت نام
 .3تسريع در ثبت نام
شاخص هاي برنامه :تسريع وتكريم ارباب رجوع وثبت آنالين اطالعات دانشجويان جديدالورود
وضعيت فعلي برنامه :اجرا شده بصورت پايلوت وتكميل ان در سال جاري

 -15برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :اصتح فرآيند امضاء دانشنامه فارغ التحصيتن
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :تسريع در روند تائيد دانشنامه فارغ التحصيالن
اهداف اختصاصي :كوتاه نمودن فرآيند – افزايش سرعت  -تكريم ارباب رجوع
شاخص هاي برنامه :تكريم ارباب رجوع
وضعيت فعلي برنامه :در حال پيگيري

 -16برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :توانمند ساز ي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:










كمك به توانمند نمودن اساتيد در مهارتهاي فردي و آموزشي و تهيه طرح درس ( تتدوين
اهداف  ،محتواي مواد درسي  ،شيوه هاي تدريس  ،شيوه هاي ارزشيابي واستفاده از متتون
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
افزايش آگاهيهاي علمي و عملي اعضاء هيات علمي و مربيان مربوطه با برگزاري دوره هتاي
آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت و برگزاري كارگاههاي مختلف در زمينه آموزش پزشكي
سطح بندي خدمات آموزشي در مركز آموزشي دانشگاه بتا توجته بته امكانتات و مدرستين
موجود به منظور دستيابي به حداكثر بهره وري
اعزام اعضاي هيات علمي به خارج ازكشور براي دوره هاي كوتاه مدت
فراهم كردن زمينه مناسب جهت استفاده از فرصت هاي مطالعتاتي توستط اعضتاي هيتات
علمي
تقويت مركز مطالعه و توستعه دانشتگاه از طريتت آمتوزش بته نيروههتاي موجتود و جتذب
نيروههاي كارآمد








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 متناستب بتا درآمتد بختش
خصوصي
آموزش مستمر اعضاي هيات علمي در زمينه آموزش پزشكي و الزامي نمودن داشتن برنامه
و طرح درس و ...
تشويت اساتيد به انجام پژوهشهاي مرتبط با آموزش و بكارگيري نتايج آن در ارتقاي كيفيت
آموزش
استمرار و استقرار ارتقاي كيفيت در فرايند هاي آموزشي

اهداف كلي :باال بردن توانايي هاي هيئت علمي در زمينه هاي مختلف
شاخص هاي برنامه :برخي از موارد ذكر شده بعنوان اهداف مورد اجرا قرارخواهدگرفت
وضعيت فعلي برنامه :برخي موارد در حال اجرا است
 -17برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :بهبود نظام پايش وارزشيابي نظام آموزش در محورهاي مختلف ( اساتيد
– دانشجو -برنامه – واحدهاي آموزشي
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:









انجام ارزشيابي عملكرد اساتيد به منظور اصالح و بهبود تدريس
اعتبار بخشي گروه هاي آموزشي و بازنگري و تهيه مالك و شاخصتهاي معتبرتتر و پايتاتر
براي ارزشيابي برنامه ،اساتيد ،دانشجو و ) ..
ارزشيابي صحيح فرآيند آموزش و يادگيري
انجام ارزشيابي دروني و بيروني مبتني بر هدف ويا مبتني بر استاندارد
استان دارد سازي بر اساس استتانداردهاي ملتي  ،بتين المللتي و اعتبتار بخشتي دوره هتاي
آموزشي
توسعه كمي و كيفي نظام ارزشيابي دانشجو از قبيتل ارتقتاي كيفيتت برگتزاري آزمونهتاي
پاياني  ،مرحله اي  ،تكويني  ،علوم پايه  ،پره انترني  ،دستياري و ...
شناسائي نقاط قوت و عف هر يك از مراكز آموزشي و بررسي و عيت ارائه خدمات آموزش
و بازخورد مناسب به واحد هاي آموزشي .
تعيين و تدوين الگوي نظام پايش و ارزشيابي دانشگاه







تشكيل و استقرار هسته پايش و ارزشيابي در دانشگاه
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 عمليتاتي در ارتبتاط بتا ارزيتابي و ارزشتيابي واحتدهاي آموزشتي
دانشگاه
تهيه گزارش از نتايج حاصله از ارزشيابي و ارسال به ذينفع ها

شاخص هاي برنامه:
وضعيت فعلي برنامه :در حال اقدام وبرنامه ريزي جامع تر

 -18برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه:

در دانشمده پزشمي

اهداف برنامه :تربيت دانشجوياني كه در كسوت پزشكي از اساتيد خود برتر باشند
اهداف كلي :افزايش كيفيت آموزشي در دانشكده پزشكي جهت نيل به هدف فوق
اهداف اختصاصي:
الف) همگني برنامه آموزشي در دوره علوم پايه
ب) همگني بر نامه آموزشي در دوره فيزيو پاتولوژي
ج) افزايش درگيري دانشجويان با فرايند هاي باليني در دوره كار آموزي
شاخص هاي برنامه :اجراي برنامه هاي فوق در زمانبندي تعيين شده
وضعيت فعلي برنامه:
الف) پايش طرح جديد دوره فيزيوپاتولوژي
ب) طراحي برنامه آموزشي جهت همگني واحد هاي درسي دوره علوم پايه
ج) طراحي برنامه جديد آموزش دوره كار آموزي جهت افزايش درگيوري دانشوجويان بوا
فرايند هاي باليني

-10برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي درسال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوووان برنامووه  :آمااوزش فااارغ التحصاايتن رشااته هاااي پزشاامي  ،پرسااتاري و مامااايي ،
پيراپزشمي و.....
مجري برنامه  :دفتر آموزش مداوم
نوع برنامه :
 ملي

 منطقه اي

اهداف برنامه:
اهداف كلي :
 -1ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي مو وع ماده ( )1قانون ،
بهينه سازي خدمات بهداشتي – درماني كشور و
دستيابي به استانتداردهاي كارآمد و مطلوب خدمتات پزشتكي و حرفته هتاي وابستتته منطبتت بتا
نيازهاي جامعته
 -2افزايش سطح آگاهيهاي علمي  ،دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشموالن قانون .
 -3به هنگام كردن دانش پزشكي مشموالن قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه
مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه.
 -4آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها  ،جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي – درماني كشور و
جلب مشاركت آنها.
 -5تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي .
 -6آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته .
 -7اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش مداوم
 -8برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم
 -0تهيه و توليد مواد و مطالب آموزشي به صور مختلف به منظور ارتقاء سطح دانش مشمولين قانون
آموزش مداوم
 -19چاپ كتب و نشريات ادواري مربوط به آموزش مداوم جامعه پزشكي و اطالع رستاني بته كليته
مشمولين قانون جهت شركت در برنامه هاي آموزش مداوم
 -11تهيه فهرست كامل مشخصات مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي
 12توسعه و تقويت مراكز برگزاري برنامه ها و تجهيز آنها به وسايل پيشترفته تكنولتوژي آمتوزش و
خريد تجهيزات جهت تقويت مراكز
 -13تهيه و تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقتاتي جهتت شناستائي نيازهتاي آموزشتي مشتمولين و
معرفي اثرات  -شيوه هاي نوين آموزشي و راهكارهاي ارزشيابي دانش  ،نگرش و عملكرد مشتمولين

آموزش مداوم و اعضاء هيات علمي و گردآوري اطالعات جديد در خصوص برنامه هاي آموزش مداوم
از كتب داخلي و خارجي
 -14بررسي و ارائه راه حل هاي مطلوب و كارشناسي شده جهت درخواستت هتاي برگتزاري كليته
برنامه ها از طرف مراكز آموزشي مجاز و تطابت با وابط اجرائي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور
 -15صدور مجوز و تخصيص امتياز به مشمولين و سخنرانان برنامه هاي آموزش مداوم
 -16اجراي ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم قبل و بعد از برگزاري برنامه ها
 -17بررسي و اظهارنظر بر نحوه اجراي برنامه ها به دو صورت نهائي و آشكار
تهيه و تدوين روش مناسب بمنظور تاثير برنامه هاي آموزش مداوم بر ارتقتاء ستطح ارائته ختدمات
بهداشتي و كاهش
هزينه هاي درماني
 -18روزآمد كردن بانك اطالعاتي بمنظور نگهداري و ارائه اطالعات و آمتار صتحيح و دقيتت برنامته
هاي آموزش مداوم  ،سخنرانان  ،مشمولين قانون و شركت كنندگان
 -10ارتقاء كيفي جنبه هاي علمي اجرائي برنامه ها در كشور
 -29فعاليت در امر پژوهش در آموزش مداوم
اهداف اختصاصي:
 -1-1تعيين و عيت موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-2تعيين نظرات مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-3تعيين مشكالت و موانع موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-4شناسائي نياز در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-5معرفي روشهاي موثرتر در اجراي برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-6تعيين اثرات برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -2-1تعيين موانع و مشكالت در اجراي پژوهشهاي آموزش مداوم در دانشگاهها
كميته ارزشيابي به منظور بررسي كيفي جهت تعيين ميزان موفقيت برنامه در نيل به اهداف مطلوب
آموزش مداوم متشكل از كارشناسان و مشاوران اداره كل تشكيل گرديد.
وضعيت فعلي برنامه:
در حال برنامه ريزي و اجرا

-49برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
دانشگاه علوم پزشكي كاشان – معاونت آموزشي دانشگاه
عنوووان برنامووه  :آمااوزش فااارغ التحصاايتن رشااته هاااي پزشاامي  ،پرسااتاري و مامااايي ،
پيراپزشمي و.....
نوع برنامه  :اجراي كامل قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور
اهداف برنامه:
اهداف كلي :
 -1ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي مو وع ماده ( )1قانون ،
بهينه سازي خدمات بهداشتي – درماني كشور و
دستيابي به استانتداردهاي كارآمد و مطلوب خدمتات پزشتكي و حرفته هتاي وابستتته منطبتت بتا
نيازهاي جامعته
 -2افزايش سطح آگاهيهاي علمي  ،دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشموالن قانون .
 -3به هنگام كردن دانش پزشكي مشموالن قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه
مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه.
 -4آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها  ،جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي – درماني كشور و
جلب مشاركت آنها.
 -5تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي .
 -6آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته .
 -7اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش مداوم
 -8برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم
 -0تهيه و توليد مواد و مطالب آموزشي به صور مختلف به منظور ارتقاء سطح دانش مشمولين قانون
آموزش مداوم
 -19چاپ كتب و نشريات ادواري مربوط به آموزش مداوم جامعه پزشكي و اطالع رستاني بته كليته
مشمولين قانون جهت شركت در برنامه هاي آموزش مداوم
 -11تهيه فهرست كامل مشخصات مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي
 12توسعه و تقويت مراكز برگزاري برنامه ها و تجهيز آنها به وسايل پيشترفته تكنولتوژي آمتوزش و
خريد تجهيزات جهت تقويت مراكز
 -13تهيه و تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقتاتي جهتت شناستائي نيازهتاي آموزشتي مشتمولين و
معرفي اثرات  -شيوه هاي نوين آموزشي و راهكارهاي ارزشيابي دانش  ،نگرش و عملكرد مشتمولين
آموزش مداوم و اعضاء هيات علمي و گردآوري اطالعات جديد در خصوص برنامه هاي آموزش مداوم
از كتب داخلي و خارجي

 -14بررسي و ارائه راه حل هاي مطلوب و كارشناسي شده جهت درخواستت هتاي برگتزاري كليته
برنامه ها از طرف مراكز آموزشي مجاز و تطابت با وابط اجرائي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور
 -15صدور مجوز و تخصيص امتياز به مشمولين و سخنرانان برنامه هاي آموزش مداوم
 -16اجراي ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم قبل و بعد از برگزاري برنامه ها
 -17بررسي و اظهارنظر بر نحوه اجراي برنامه ها به دو صورت نهائي و آشكار
تهيه و تدوين روش مناسب بمنظور تاثير برنامه هاي آموزش مداوم بر ارتقتاء ستطح ارائته ختدمات
بهداشتي و كاهش
هزينه هاي درماني
 -18روزآمد كردن بانك اطالعاتي بمنظور نگهداري و ارائه اطالعات و آمتار صتحيح و دقيتت برنامته
هاي آموزش مداوم  ،سخنرانان  ،مشمولين قانون و شركت كنندگان
 -10ارتقاء كيفي جنبه هاي علمي اجرائي برنامه ها در كشور
 -29فعاليت در امر پژوهش در آموزش مداوم
اهداف اختصاصي:
 -1-1تعيين و عيت موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-2تعيين نظرات مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-3تعيين مشكالت و موانع موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-4شناسائي نياز در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-5معرفي روشهاي موثرتر در اجراي برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-6تعيين اثرات برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -2-1تعيين موانع و مشكالت در اجراي پژوهشهاي آموزش مداوم در دانشگاهها
كميته ارزشيابي به منظور بررسي كيفي جهت تعيين ميزان موفقيت برنامه در نيل به اهداف مطلوب
آموزش مداوم متشكل از كارشناسان و مشاوران اداره كل تشكيل گرديد.
شاخص هاي برنامه :برگزاري  5سمينار23 ،كارگاه 16 ,كنفرانس16 ،مدون در سال 1388
وضعيت فعلي برنامه:
در حال برنامه ريزي و اجرا
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دانشگاه علوم پزشكي كاشان – معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :آموزش فارغ التحصيتن رشته هاي پزشمي  ،پرستاري و مامايي  ،پيراپزشمي
و.....
اهداف برنامه:
اهداف كلي :
 -1ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي مو وع ماده ( )1قانون ،
بهينه سازي خدمات بهداشتي – درماني كشور و
دستيابي به استانتداردهاي كارآمد و مطلوب خدمتات پزشكي و حرفه هاي وابستته منطبت با نيازهاي
جامعته
 -2افزايش سطح آگاهيهاي علمي  ،دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشموالن قانون .
 -3به هنگام كردن دانش پزشكي مشموالن قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه
مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه.
 -4آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها  ،جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي – درماني كشور و
جلب مشاركت آنها.
 -5تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي .
 -6آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته .
 -7اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش مداوم
 -8برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش مداوم
 -0تهيه و توليد مواد و مطالب آموزشي به صور مختلف به منظور ارتقاء سطح دانش مشمولين قانون
آموزش مداوم
 -19چاپ كتب و نشريات ادواري مربوط به آموزش مداوم جامعه پزشكي و اطالع رساني به كليه
مشمولين قانون جهت شركت در برنامه هاي آموزش مداوم
 -11تهيه فهرست كامل مشخصات مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي
 12توسعه و تقويت مراكز برگزاري برنامه ها و تجهيز آنها به وسايل پيشرفته تكنولوژي آموزش و خريد
تجهيزات جهت تقويت مراكز
 -13تهيه و تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقاتي جهت شناسائي نيازهاي آموزشي مشمولين و معرفي
اثرات  -شيوه هاي نوين آموزشي و راهكارهاي ارزشيابي دانش  ،نگرش و عملكرد مشمولين آموزش
مداوم و اعضاء هيات علمي و گردآوري اطالعات جديد در خصوص برنامه هاي آموزش مداوم از كتب
داخلي و خارجي
 -14بررسي و ارائه راه حل هاي مطلوب و كارشناسي شده جهت درخواست هاي برگزاري كليه برنامه
ها از طرف مراكز آموزشي مجاز و تطابت با وابط اجرائي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

 -15صدور مجوز و تخصيص امتياز به مشمولين و سخنرانان برنامه هاي آموزش مداوم
 -16اجراي ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم قبل و بعد از برگزاري برنامه ها
 -17بررسي و اظهارنظر بر نحوه اجراي برنامه ها به دو صورت نهائي و آشكار
تهيه و تدوين روش مناسب بمنظور تاثير برنامه هاي آموزش مداوم بر ارتقاء سطح ارائه خدمات
بهداشتي و كاهش
هزينه هاي درماني
 -18روزآمد كردن بانك اطالعاتي بمنظور نگهداري و ارائه اطالعات و آمار صحيح و دقيت برنامه هاي
آموزش مداوم  ،سخنرانان  ،مشمولين قانون و شركت كنندگان
 -10ارتقاء كيفي جنبه هاي علمي اجرائي برنامه ها در كشور
 -29فعاليت در امر پژوهش در آموزش مداوم
اهداف اختصاصي:
 -1-1تعيين و عيت موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-2تعيين نظرات مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-3تعيين مشكالت و موانع موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-4شناسائي نياز در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-5معرفي روشهاي موثرتر در اجراي برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -1-6تعيين اثرات برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي
 -2-1تعيين موانع و مشكالت در اجراي پژوهشهاي آموزش مداوم در دانشگاهها
كميته ارزشيابي به منظور بررسي كيفي جهت تعيين ميزان موفقيت برنامه در نيل به اهداف مطلوب
آموزش مداوم متشكل از كارشناسان و مشاوران اداره كل تشكيل گرديد.
شاخص هاي برنامه :برگزاري  79برنامه شامل سمينار  ،كنفرانس  ،كارگاه  ،برنامه مدون ،خود
آموزي و برنامه هاي مجازي
وضعيت فعلي برنامه:
در حال برنامه ريزي و اجرا  -استفاده از سامانه آموزش مداوم كه گواهي به صورت الكترونيكي صادر
خواهد شد – تجهيز اتاقي جهت برنامه هاي مجازي مشمولين
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معاونت آموزشي دانشگاه

عنوان برنامه :استقرار نظام استاندارد ISO9001-2008
نوع برنامه :منطقه اي پايلوت
اهداف برنامه:
اهداف كلي :بهبود خدمات كيفيت خدمات دانشكده
اهداف اختصاصي:






استاندارد سازي فعاليتهاي آموزشي
ارتقاء كيفيت خدمالت آموزشي
بهبود فرايند هاي آموزشي
ارتقاء سطح ر ايتمندي دانشجويان و اساتيد
بهبود فضاي آموزشي

شاخص هاي برنامه :اخذ گواهي مربوطه
وضعيت فعلي برنامه :تاكنون اجرا نشده است
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معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :ارتقاء كيفيت آزمونهاي پايان ترم دانشمده
نوع برنامه :منطقه اي پايلوت
اهداف برنامه:
اهداف اختصاصي:
 -1مديريت فضاي فيزيكي محل برگزاري آزمتون هتا  -2تتامين محتيط بتدون استترس در جهتت
برگزاري آزمون ها  -3مديريت منابع انساني  -4مشاركت دانشجويان در تدريس بر نامه ها ي آزمون
 -5بهبود نظام كنترل دانشجويان در جلسات آزمون
شاخص هاي برناموه -1 :ميتزان ر تايت دانشتجويان و استاتيد و كاركنتان  -2ميتزان عضتويت
دانشجويي  -3ميزان دانشجو  -4ميزان مردودي در آزمون
وضعيت فعلي برنامه :در حال پيگيري
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معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :افزايش كيفيت خدما

مشاوره اي دانشجويي

نوع برنامه :منطقه اي پايلوت
اهداف برنامه:
اهداف كلي:
 -1توانمند سازي اساتيد به منظور ارتقاء كيفيت مشاوره دانشجويي  -2توانمندي سازي دانشجويان
به منظور بهبود كيفيت خدمات مشاوره
شاخص هاي برنامه-1 :تعدادكارگاههاي برگتزار شتده ويتژه استاتيد  -2تعتداد جلستات مشتترك
 -3ميزان ر ايتمندي دانشجو
وضعيت فعلي برنامه:
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معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :آموزش باليني
مجري برنامه  :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :
ارتقاي كيفيت آموزش باليني در كليه سطوح فراگيران دانشكده پزشتكي وارتقتاي فرآينتد يتاددهي
وياد گيري در آموزش باليني دانشجويان پزشكي،كارورزان ودستياران
اهداف اختصاصي:







تبيين ويژگيها ومشخصات مورد انتظار براي پزشك عمتومي ومتخصصتين در رشتته هتاي
ماژور
بررسي و عيت فعلي آموزش باليني وتبيين نقاط قوت و عف آن
ارائه راهكارهاي كاربردي به منظور ارتقاي كيفيت آموزش باليني در سطوح مختلف
آشنايي اعضاء كميته وهيئت علمي ودانشجويان با روشهاي به روز ونوين وكارامتد آمتوزش
باليني
برقراري ارتباط وتبادل اطالعات وتجارب با مراكز معتبر آموزش بتاليني در داختل وختارج
كشور
ارتقاي دانش تخصص اعضاء كميته در زمينه آموزش باليني

 تهيه كتابهاي راهنماي بخش در كليه سطوح شامل مقررات بخش ،آئين نامه آموزشي
وانضباطي
شاخص هاي برنامه :ارتقاء عملي مهارت هاي باليني كاروزان و اينترن ها
وضعيت فعلي برنامه :فراهم سازي امكانات و تجهيزات و سايل آموزشتي جهتت بتاالبردن كيفيتت
عملي باليني
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معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :نظار

وارزشيابي

مجري برنامه :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :
انجام مطالعات وپژوهشهاي آموزشي وارائه راهكارهاي مناسب براي ارزشيابي به منظور كمك به
ارتقاء كيفيت آموزش پزشكي
اهداف اختصاصي:







تشويت وترغيب اعضاي هيئت علمتي بته انجتام مطالعتات وپتژوهش ارزشتيابي فعاليتهتاي
آموزشي
ارائه راهكارهاي مناسب به واحدهاي آموزشي به منظور كمتك بته ارتقتاء كيفيتت آمتوزش
پزشكي
اعتبار يابي فرم نظر سنجي دانشجويان از اعضاء هيئت علمي در مورد ارائه دروس باليني
انجام پايلوت ارزشيابي اساتيد در دروس باليني
ارائه گزارش مطالعه پايلوت مسئوالن و طراحي ادامه فرايند ارزشيابي
پيگيري انجام ارزشيابي دروس نظري اساتيد براساس نظر دانشجويان با توجته بته اهميتت
برنامه

شاخص هاي برنامه :نتايج ارزشيابي
وضعيت فعلي برنامه :در حال انجام
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معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :سنجش آزمونها
مجري برنامه :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :ارتقاء كيفي ارزيابي هاي آموزشي فراگيران
اهداف اختصاصي:





آموزش اساتيد در خصوص شيوه هاي ارزشيابي وارزيابي آموزشي
برنامه ريزي كارگاههاي آموزشي اساتيد در مورد فنون ارزيابي دانشجو
برقرار سازي ارتباط منطقي بين اهداف آموزشي ،طرح درس وارزيابي دانشجو
گام برداري در خصوص كامپيوتر شدن ارزيابي دانشجو درآينده

شاخص هاي برنامه :بررسي ارزيابي آزمون هاي تشريحي و تستي
وضعيت فعلي برنامه :در حال انجام
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معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :آموزش مدرسين
مجري برنامه :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :ارتقاءتوانمنديهاي علمي اعضاء هيئت علمي دانشگاه
اهداف اختصاصي:







سياستگزاري وتدوين برنامه هاي آموزشي الزم جهت ارتقاء سطح علمي وتوانمنديهاي اعضاء
هيئت علمي
تعيين نيازها واولويتهاي آموزشي
برنامه ريزي ،اجرا ونظارت بر برنامه هاي آموزشي ويژه اعضاء هيئت علمي
تدوين شيوه واجرا ارزشيابي برنامه هاي آموزشي برگزار شده از نظر محتتوي،اجرا وو تعيت
مدرسين
تعيين ويژگيها ومعيارهاي مدرسين كارگاهها وارائه الگوي مناسب براي انتخاب مدرسين
انجام پژوهش در زمينه ارتقاء كيفيت آموزش مدرسين

شاخص هاي برنامه :برگزاري كارگاه آموزشي جهت ارتقاء اعضاء هيئت علمي

وضعيت فعلي برنامه:
برنامه ريزي و تدوين كارگاه هاي روش تدريس – اهداف نويستي – تتدوين طترح درس – تتدريس
باليني – ارزيابي آزمون ها – تهيه سئواالت چهار گزينه اي
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معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :ارزيابي دروني
مجري برنامه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :انجام ارشيابي دروني در كليه گروههاي آموزشي به منظور يافتن نقاط عف وقوت
اهداف اختصاصي:








تهيه يك پروپوزال طرح تحقيقا تي برا ي ارزشتيابي گروههتاي آموزشتي كته شتامل چتك
ليستهاي استاندارد باشد
مصوب ساختن طرح ارزشيابي دروني در شوراي آموزشي وپژوهشي دانشگاه
ارائه طرح تحقيقاتي پس ازتصويب به گروههاي آموزشي جهت اجراي طرح
نظارت بر انجام صحيح ارزشيابي توسط گروهها
تائيد وتصويب نهايي نتايج ارزشيابي انجام شده توسط گروهها
در خواست انجام ارزيابي بيروني وبررسي نتايج حاصل از آن به منظور رفع نواقص
برگزاري كارگاههاي آموزشي براي اعضاء هيئت علمي در باره ارزيابي دروني

شاخص هاي برنامه :بازنگري ابزار هاي به كار رفته در ارزيابي درون دانشگاهي
وضعيت فعلي برنامه :در حال انجام
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معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :برنامه ريزي درسي
مجري برنامه  :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :
كمك به طراحي يك دوره درسي به روش نظام يافته
اهداف اختصاصي:
 برگزاري جلسات كميته برنامه ريزي درسي به طور منظم
 تبيين راهكارهاي مناسب براي طراحي يك دوره درسي به روش نظام يافته






توجيه وتشويت اعضاء هيئت علمي جهت نگارش طرح درس واهداف آموزشي
كوشش در جهت آشنايي اعضاء وهيئت علمي با نحوه نگارش طرح درس واهتدف آموزشتي
وبام بندي آنها
برگزاري كارگاههاي آموزشي تدوين طرح درس ونگارش وبام بندي اهداف آموزشي
بررسي طرح درسها واهداف آموزشي نگارش شده وارائه بتازخورد جهتت اصتالح اشتكاالت
موجود

شاخص هاي برنامه :تالش در جهت تدوين طرح درس ونگارش اهداف براي كليه دروس
وضعيت فعلي برنامه :در حال انجام
 -51برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه  :تحصيت

تمميلي دانشگاه علوم پزشمي و خدما

بهداشتي درماني كاشان

نوع برنامه  :منطقه اي

اهداف برنامه:
اهداف كلي :
 -1تامين پزشك متخصص و كارشناسي ارشد در رشته هاي گروه پزشكي و پيشتنهاد تاستيس رشتته
هاي جديد در دانشگاه با توجه به نياز كشور
 -2تامين نياز منطقه اي و دانشگاه علوم پزشكي به نيروهاي تخصصي
اهداف اختصاصي:











تربيت دستيار توسط بخش هاي مختلف داخلي  ،عفوني ،كودكتان  ،زنتان وزايمتان  ،جراحتي
عمومي ،روانپزشكي ،بيهوشي و راديولوژي
تربيت كارشناسان ارشد انگل شناسي  ،ميكتروب شناستي  ،آنتاتومي  ،فيزيولتوژي ،مهندستي
بهداشت محيط  ،مدارك پزشكي ،پرستاري مراقبت ويژه و پرستاري توسط گروه مربوطه
ارائه خدمات آموزشي از ثبت نام اوليه تا اعالم فارغ التحصيلي
برگزاري امتحان كتبي درون دانشگاهي
برگزاري امتحانات كتبي سراسري با نظارت وزارت متبوع
ثبت نام براي امتحانات گواهينامه  ،دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي
اطالع رساني براي ثبت نام امتحانتات پتذيرش دستتيار در ستال تحصتيلي  09-01بته روش
اينترنتي
دايره امتحانات دستياري
واگذارنمودن امتحانات ارتقاء به دانشگاه ( در سه مرحله )
برگزاري آزمون  OSCEدر چهار مرحله در طول سال تحصيلي _ جمعاً 49بار ) براي 0گروه

آموزشي
 برگزاري كارگاه ويژه دستياران
 تايپ سئواالت دستياري در واحد امتحانات دستياري
شاخص هاي برنامه:
 با ايجاد رشته هاي تخصصي از سال  1332در اين دانشگاه تعداد  111نفر پزشك متخصص
تا كنون در رشته هاي داخلي  ،كودكان  ،زنان وزايمان وجراحي عمومي بوه جامعوه تقوديم
شده است و هم اكنون تعداد  33نفر شاغل به تحصيل در داخلي  ،كودكان  ،زنان وزايمان
وجراحي عمومي  ،روانپزشكي و بيهوشي  ،عفوني را دارا مي باشد.
 با ايجاد رشته هاي كارشناسي ارشد از سال  1331در اين دانشگاه تعداد 14نفور در رشوته
انگل شناسي و ميكروب شناسي به جامعه تقديم شده است و هم اكنوون تعوداد  59نفور
شاغل به تحصيل در رشته هاي رشته انگل شناسوي-رشوته ميكوروب شناسوي  -رشوته
آناتومي  -رشته فيزيولوژي -رشته مهندسي بهداشت محيط -رشته پرستاري مراقبت هاي
ويژه -رشته مدارك پزشكي – پرستاري را دارا مي باشد.
 بهبود وضعيت كالس هاي آموزشي و پاويون بيمارستان اخووان -بهبوود وضوعيت پواويون
بيمارستان شهيد بهشتي
 شروع برنامه ريزي آموزشي و شروع دوره براي  APROVEكردن رشته پاتولوژي
 برنامه ريزي و هدفمند كردن رشته هاي چشم و اعصاب داخلي
وضعيت فعلي برنامه:
 ايجاد و پيشنهاد تاسيس رشته هاي جديد دانشگاه در رشته هاي چشم و نورولوژي
 كارشناسي ارشد رشته انفورماتيك پزشكي ،راديوبيولووژي ،بهداشوت حرفوه اي  ،حشوره
شناسي پزشكي ،مامايي ،اتاق عمل و پرستاري سالمندي

 -52برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :تاسيس رشته كارشناسي ارشد مديمال انفورماتيك
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه
هدف كلي :تربيت دانش آموختگاني داراي آگاهي و مهارت كامل در زمينه فون آوري هواي نووين در دانوش
پزشكي
اهداف اختصاصي:


تربيت دانش آموختگاني داراي آگاهي و مهارت كامل در زمينه شناخت ساختار داده هاي پزشكي و پايگواه
هاي داده ها



تربيت دانش آموختگاني داراي آگاهي و مهارت كامل در زمينه كاربرد استانداردها در پزشكي



تربيت دانش آ موختگاني داراي آگاهي و مهارت كامل در زمينه بكارگيري ابزارهاي تجزيه و تحليل داده هوا
بمنظور تصميم سازي مبتني بر سيستمهاي خبره



تربيت دانش آموختگاني داراي آگاهي و مهارت كامل در زمينه بكارگيري نرم افزارهاي جامع پزشكي



تربيت دانش آموختگاني داراي آگاهي و مهارت كامل در زمينوه كواربرد مفواهيم اوليوه بيوانفورماتيوك در
تشخيص باليني



تربيت دانش آموختگاني داراي آگاهي و مهارت كامل در زمينه كار با شبكه هاي هوشمند عصوبي و كواربرد
آنها در تحليل اطالعات در پزشكي



تربيت دانش آموختگاني داراي آگاهي و مهارت كامل در زمينه اسوتفاده از مراجوع انفورماتيوك سوالمت و
پزشكي



تربيت دانش آموختگاني داراي آگاهي و مهارت كامل در زمينه كدگذاري در پزشكي

شاخص هاي برنامه:فعال تر نمودن گروه مدارك پزشكي در جهوت آمووزش دانشوجو در دوره كارشناسوي
ارشد مديكال انفورماتيك
وضعيت فعلي برنامه :تكميل فرم تاسيس رشته وارسال آن به وزارت متبوع جهت انجام بررسوي هواي الزم
واعالم نتيجه

 -51برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :راه اندازي مركز تحقيقا

" مديريت اطتعا

ستمت المترونيك"

نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه
هدف كلي :ايجاد بستر مناسب براي انجام پژوهش در راستاي اولويت هاي پژوهشي گروه
شاخص هاي برنامه:انجام پژوهش هاي با كيفيت وكاربردي در زمينه پرونده الكترونيك سالمت
وضعيت فعلي برنامه :انجام اقدامات الزم جهت احراز شرايط مندرج در فرم دستورالعمل صدور مجووز تاسويس
مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي

 -54برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :استقرار نظام استاندارد ISO9001-2008
پياده سازي استاندارد  ISO9001-2008در دانشمده هاي بهداشت وپيراپزشمي
نوع برنامه :منطقه اي پايلوت
اهداف برنامه
هدف كلي :بهبود كيفيت خدمات دانشكده
اهداف اختصاصي:
 استاندارد سازي فعاليتهاي آموزشي
 ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي
 بهبود فرايندهاي آموزشي
 ارتقاء سطح رضايتمندي دانشجويان و اساتيد
 بهبود فضاي آموزشي
شاخص هاي برنامه  :اخذ گواهي مربوطه
وضعيت فعلي برنامه  :تاكنون اجرا نشده است

 -55برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :توسعه نقش استاد مشاور در دانشمده پيرا پزشمي
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه
هدف كلي :بهبود كيفيت ارائه خدمات مشاوره اي دانشجويي
اهداف اختصاصي:


راه اندازي فرايند تعيين دانشجوي هميار مشاور



راه اندازي« باكس ارتباطي استاد – دانشجو»



تعامل با دانشكده پزشكي به منظور افزايش تعداد اساتيد مشواور و ارتقواء كيفيوت مشواوره بوا در
دسترس بودن اساتيد



جمع بندي گزارش فعاليت اساتيد راهنما و بازخورد فردي ( با تهيه و ارائه كارنامه عملكرد نيمسال )



تهيه پمفلت هاي آموزشي ويژه طرح در جلسات مشاوره استاد – دانشجو



ارسال گزارش فرايند استاد راهنما به وزارت متبووع بوه منظوور اطوالع رسواني بوه همكواران در
دانشگاهها و --ارائه گزارش در دومين همايش  EDCهاي كشور



ادامه فرايند تعامل با دانشجويان به منظور انتخاب استاد مشاور توسط خود دانشجو



برگزاري مسابقه ويژه دانشجويان « در مورد شيوه تعامل با استاد »



تهيه تابلو اعالنات مشترك واحد اساتيد راهنما و دفتر مشاوره



صدور به موقع ابالغ هاي اساتيد راهنما و اعالم به دانشجويان در بدو ورود به دانشوگاه بوه منظوور
برقراري اولين مالقات در فرايند استقبال از دانشجويان جديدالورود



ارتقاء تعامل واحد اساتيد راهنما با دفترمشاوره دانشكده و مشورت اساتيد مشاور بوا روانشناسوان
دفتر



برگزاري جلسات آموزشي مرتبط با مشاوره توسط اساتيد مدعو « ،ويژه استاد مشاور»

شاخص هاي برنامه :
 –1ميزان رضايتمندي دانشجويان
 – 2تعداد جلسات برگزارشده مشترك با اساتيد مشاور
 – 3تعداد اساتيد مشاوره بكار گرفته شده
 – 4تعداد پمفلت هاي ارائه شده
وضعيت فعلي برنامه :در حال حاضر فرايند استاد مشاور بر مبناي آيين نامه استاد مشاور و فرم ارزيابي تهيه
شده در دانشكده در حال اجرا بوده وليكن با توجه به مشكالت موجود در مسير اجرايي  ,برنامه جديد تحوت
عنوان ارتقاء نقش استاد مشاور طراحي گرديد .

 -56برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
عنوان برنامه :ارتقاء عملمرد پژوهشي اعضاء هيئت علمي دانشمده پيراپزشمي
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه
هدف كلي :افزايش تعداد طرح هاي پژوهشي و مقاالت ايندكس شده در  ISIو  Pubmedاعضاء هيئت
علمي
اهداف اختصاصي:


توانمند سازي اعضاء هيئت علمي در زمينه اجراي طرح هاي پژوهشي



توانمند سازي اعضاء هيئت علمي در زمينه چاپ مقاالت ايندكس شده در  ISIو Pubmed



افزايش طرح هاي پژوهشي مصوب



افزايش تعداد مقاالت ايندكس شده در  ISIو Pubmed

شاخص هاي برنامه :
 –1تعداد كارگاههاي برگزار شده براي اعضاء هيئت علمي
 – 2تعداد طرح هاي پژوهشي ارائه شده
 – 3تعداد مقاالت چاپ شده
وضعيت فعلي  :با توجه به اندك بودن شاخص طرح هاي پژوهشي مصوب نسبت به تعداد اعضواء هيئوت
علمي دانشكده (  )%13و بالطبع مقاالت چاپ شده آنها  ,برنامه ارتقاء عملكرد پژوهشي طراحي گرديد .

 -57برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه:
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه:
اهداف كلي :تكميل كادر هيئت علمي گروه به منظور دستيابي به اهداف آموزشي گروه
اهداف اختصاصي:
 .1بهبود برنامه ريزي و آمووزش دروس  ITدانشوجويان كارشناسوي و كارشناسوي
ارشد فن آوري اطالعات سالمت
 .2تكميل كادر هيئت علمي گروه به منظور احراز شرايط تا سيس مقطع كارشناسوي
ارشد مديكال انفورماتيك
 .3تكميل كادر هيئت علمي گروه به منظور احراز شرايط تا سويس مركوز تحقيقوات
مديريت اطالعات سالمت الكترونيك
شاخص هاي برنامه:
تكميل كادر هيئت علمي گروه به منظور احراز شورايط توا سويس مركوز تحقيقوات
مديريت اطالعات سالمت الكترونيك و بهبوود برناموه ريوزي و آمووزش دروس IT
دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد فن آوري اطالعات سالمت
وضعيت فعلي برنامه :اعالم نياز به جذب يك نفر داراي مدرك دكتري نرم افزار يا دكتوري
مديكال انفور ماتيك

 -58برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه:
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه : :اصالح ساختار گروه آموزشي متناسب با سياستهاي جديد وزارت متبوع

اهداف كلي  :ايجاد بستر مناسب جهت تربيت نيروي انساني متخصص
اهداف اختصاصي :جهت گيري گروه آموزشي با عنوان جديد در امور آموزشي و پژوهشي
دانشجويان فن آوري اطالعات و جذب هيئت علمي مرتبط
شاخص هاي برنامه:
اصالح ساختار گروه آموزشي مدارك پزشكي براي پوشش كليه فعاليتهاي مورتبط بوا
حوزه فن آوري اطالعات سالمت
وضعيت فعلي برنامه :انجام مكاتبه با وزارت متبوع جهت تغيير نام گروه آموزشي مودارك
پزشكي

 -50برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت آموزشي در سال 1109
معاونت آموزشي دانشگاه
عنوان برنامه :توسعه فضاي فيزيمي كتسهاي درسي
نوع برنامه :منطقه اي
اهداف برنامه : :ساخت فضاي فيزيكي جهت طراحي كالسهاي درسي در آن با توجوه بوه
توسعه كمي دانشگاه در اين زمينه
اهداف كلي  :متناسب نمودن تعدا د كالسهاي درسي و رفع كمبود هاي موجود
اهداف اختصاصي:
شاخص هاي برنامه :ايجاد كالسهاي جديد درسي به ازاي هر يك دوره پذيرفته شده
وضعيت فعلي برنامه :ارائه كمبودها به معاونت توسعه و نيروي انساني و برنامه ريزي جهت
موافقت اصولي اوليه

