مقذمه
تا تَجِ ت ِ اجرا طرح تحَل ٍ ًَآٍری در آهَزش ػلَم پسضىی
در تستِ ّای هتٌَع ،حجن ٍسیؼی از دادُ ّا در داًطگاُ ّای
ػلَم پسضىی در حال تَلیذ است وِ جوغ آٍری ٍ سازهاًذّی
هٌاسة آى ّا ترای تحلیل ٍ تصوین گیری هٌاسة هذیراى
ارضذ داًطگاُ ّا ٍ ٍزارت تْذاضت یىی از ػَاهل هَثر در
تحمك اّذاف هتؼالی ایي ترًاهِ هحسَب هیطَد.
در ایي زهیٌِ استفادُ از ًرم افسارّای هٌاسة هجْس تِ لاتلیت
ّای ٍیصُ یىی از استراتصی ّای هَثر در ایي زهیٌِ تطوار هی
آٍرد.
ضرٍرت تِ وارگیری اتسار هٌاسة ٍ لاتلیت ّای ایي اتسار در
اداهِ هَرد تحث لرار هیگیرد.

ضرورت جمع آوری و تحلیل داده های قابل درک برای کلیه ری نفعان طرح

طراحی نرم افسار پایص استانذاردهای اعتبار بخطی موسسه ای دانطگاه های علوم پسضکی و سایر

تحول و نوآوری در آموزش علوم پسضکی

بسته های تحول و نو آوری به روش بصری سازی داده ها

جوغ آٍری ٍ تحلیل دادُ ّای هرتَط تِ طرح تحَل آهَزش ػلَم پسضىی
تِ اطالػات لاتل درن ترای ولیِ تَلیذ وٌٌذگاى دادُ ّا (داًطگاُ ّا)ٍ
سیاست گساراى (ٍزارت تْذاضت،درهاى ٍ آهَزش پسضىی) تسیار حائس
اّویت است.
از سَی دیگر تا اجرای طرح آهایص هٌاطك آهَزش پسضىی ،تررسی ٍ
همایسِ ػولىرد هٌاطك هختلف آهایطی از دیگر هسایلی است وِ هیثایذ
در سطح داًطگاُ ّا ٍ الثتِ در سطح ٍزارت تْذاضت درهاى ٍآهَزش
پسضىی هذ ًظر لرار گیرد.
یىی از رٍش ّای هٌاسة ترای ًوایص تَزیغ جغرافیایی دادُ ّا ٍ ارائِ
اطالػات در زهاى وَتاُ تِ هخاطثاى استفادُ از رٍش ّای تصری سازی
دادّا)(Data-visualizationتِ ٍسیِ ًرم افسار ّا هیثاضذ.

Data- visualizationبِ استفادُ ًوایص تصَیسی ٍ گسافیکی دادُ ّا اضازُ
دازد ،ازشش یک تصَیس بسابس ّصاز کلوِ است.لرا ًسم افصازی با قابلیت باال دز
Data- visualizationدز داًطگاُ علَم پصضکی کاضاى دز حد  Demoاٍلیِ
تْیِ ضدُ است کِ دٍ ّدف اصلی زا تعقیب هی کٌد*:ازایِ بیطتسیي حجن
اطالعات دز کَتاُ تسیي شهاى بِ هدیساى ٍ سایس ذی ًفعاى

*تسسین گسافیکی هیصاى پیطسفت پسٍضُ ّا دز بستِ ّای 21گاًِ تحَل ٍ
ًَآٍزی دز آهَشش علَم پصضکی

*ًوایص پیطرفت پرٍشُ ّا تِ تفىیه هٌطك جغرافیایی(هٌاطك
 01گاًِ آهایطی)

هركس هطالعات ً تٌسعو آهٌزش پسشكي
تلفن 535 -55505555-5:داخلی 437
تلفن هستقین130-99925665 :
هراجعو حضٌری:
رًزىای شنبو ،دًشنبو  ،چيارشنبو
ساعت  2:31الی 03

*تطَیك ٍ ترغیة داًطگاُ ّا تِ پیطثرد فؼالیت ّا از طرق اهىاى
گرافیىی هیساى پیطثرد پرٍشُ ّا

بسته اعتبار بخطی موسسه ای سامانه
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