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 هيدریتربت ح یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک یاتیبرنامه استراتژيك و عمل

 

 تدوين برنامه استراتژيك  میت اعضاء

 :هاخانمو سرکار  انیآقا جناب

 ( دانشگاه فناوری و تحقیقات آموزش، معاون)  منش رضایی رضا محمد دکترجناب آقای  

 (مطالعات مرکز رئیس)  حشمتی هاشم دکترجناب آقای  

 (ای توسعه های طرح واحد مسئول)  دلشاد دکتر آقای جناب

 (شواهد بر مبتنی پزشکی آموزش و پاسخگو آموزش واحد مسئول) عسکریان دکترسعیده خانم سرکار 

 جناب آقای دکتر  علیزاده )مسئول واحد برنامه ریزی درسی(

 ( المپیاد و درخشان استعداد واحد مسئول) بیگی ایل دکتر قایآ جناب

 (دانشجویان آموزشی مشارکت و سازی توانمند واحد مسئول)  عارفی فیضمهندس  خانم سرکار

 (اساتید توانمندسازی واحد مسئول) غالمی دکتر خانم سرکار 

 (ارزشیابی واحد مسئول)  الطایفه شیخ دکتر آقای جناب

 ( آموزش در پژوهش و پژوهی دانش واحد مسئول) پورحاجی دکتر خانم سرکار

 (بالینی آموزش واحد مسئول)  کاخکی دکتر خانم سرکار

 ور )کارشناس توانمندسازی اساتید(پمحمد جمعهجناب آقای  

 زهرا قلیچی زاوه )کارشناس پژوهش در آموزش(سرکار خانم  

 ارزشیابی( حمید آزادی )کارشناسجناب آقای  

 

 

 ( Vision )چشم انداز

مرکز برتر دانشگاه پنجآینده جزء  سال پنجبر آن است تا در  تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 .قرار گیرد همترازهای 
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  (Mission)رسالت 

 ابعاد کیفی و کمی یدر جهت توسعه و ارتقا یابیو ارزش اجرا ،یاستگزاریس تربت حیدریه یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک رسالت

و کارشناسان  دیاسات یمرکز با همکار نیا باشد. یم یآموزش علوم پزشک مرتبطی ها سیستم آموزشی فرآیند مدیریت و دانشگاه آموزشی

 یآموزش تیفیارتقاء مستمر ک یدانشگاه را در راستا ینظام آموزش ن،یمناسب و نو یآموزش یآور فنعلم و  از یریو مجرب و  بهره گ عالقمند

 کند. یم تیجامعه هدا یازهایو بر اساس ن یمل یتوانمند متناسب با استانداردها یانسان یروین تیو ترب

 

 

 

 (Values)ها ارزش

  ای حرفه و اخالقی اصول و تعهدات به پایبندی -1

 کار گروهی   احترام و ها بر پایه اعتماد ومشارکت فعال با سایر حوزه -2

 دانشجویان و همکاران   حفظ کرامت و جایگاه اعضای هیأت علمی، -3

 آموزش در علوم پزشکیفعالیت های  ارتقای مستمر کیفیت -4

   سیستمی نگرش -5

 ها با ارتقای انگیزه درونی  بهبود فعالیت -6

 پژوهشی   های آموزشی وتعهد به رعایت حق مالکیت در کلیه فعالیت -7

 پویایی و نوگرایی  -8

 قیت و استعدادها الپرورش خ -9

 (دانشجویان و علمی هیأت اعضاء)  مداری مشتری اصل به توجه -10

 پاسخگویی به نیازهای جامعه  -11

 

 (Stakeholder) ذينفعان

 داخلی

 دانشجویان   -1

 اعضای هیأت علمی دانشگاه   -2

 دانشگاه  و معاونین ریاست -3

 ها روسا و معاونین آموزشی دانشکده -4
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  شورای آموزشی دانشگاه -5

 شورای فرهنگی دانشگاه -6

 (EDU)ها و بیمارستان (EDO) هامراکز توسعه آموزش دانشکده -7

 (، مرکز آموزش مجازیتکمیلی، مدیریت آموزش مداوم امور آموزشی و تحصیالتمدیریت )های حوزه معاونت آموزشی سایر مدیریت -8

 خارجی

 ، درمان و آموزش پزشکیتوسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت مرکز مطالعات و -1

 )بیمارستان، مراکز جامع سالمت و ...( درمانی بهداشتی و به مراکز خدماتگان مراجعه کنند -2

 سطوح مختلف جامعه -3

 هیأت امناء دانشگاه -4

 

 نقاط قوت (Strengths) 

S1 :ارتقاء کمی و کیفی آموزش موضوع به دانشگاه رئیس اهتمام 

S2 :ارتقاء کمی و کیفی آموزش موضوع به دانشگاه معاون آموزشی اهتمام 

S3مجرب  توانمند و عالقمند، مندی از اساتید: بهره 

S4: توانمند   و عالقمند کارشناسانمندی از بهره 

S5 :همکاری و مشارکت روحیه وجود 

S6 :آموزش در ژوهشاز جمله پ مختلف های کمیته وجود  

S7 :مدون ها دستورالعمل و ها نامه آیین وجود 

S8 :ارتقاء نامه آیین در آموزش در نوآوری و پژوهی دانش شدن لحاظ 

S9 :ها دانشکده همکاری 

S10: های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی  سابقه و تجربه مناسب در برگزاری دوره 

S11: (و بهداشت مامایی پرستاری، پزشکی،) بالینی هایمهارت مراکز وجود 

 S12:  پزشکی   علوم آموزش زمینهدر وجود نیروهای متخصص 

S13: اعضای هیأت علمی توانمندسازیبه منظور  آموزشیهای تجربه برگزاری کارگاه سابقه و 

S14:  ره( و جشنواره آموزشی شهید مطهریآموزش پزشکی  همایش هایشرکت فعال در( 

S15: داخل و خارج در زمینه آموزش پزشکی مجالتمتعدد در  مقاالتانتشار  توانمندی و تجربه چاپ و 

S16: سایت( وبمثل اتوماسیون اداری، دستگاه ویدیو کنفرانس، نشریه الکترونیکی )ی اطها و رسانه های ارتبدر اختیار داشتن فناوری 
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S17اختصاصی کنفرانس در  : سالنEDC  

S18 : برای گسترش فعالیت هانرم افزاری سخت افزاری و و تجهیزات شبکه ای وجود زیرساخت 

S19: وجود اعضای هیأت علمی جوان، فعال و پویا 

 

 

 نقاط ضعف (Weaknesses) 

W1:  مرتبط سازمانیهای کمبود پست  

W2: عدم آشنایی کامل اعضاء هیأت علمی به جایگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

W3: ضعف در سیستم نظارت و پایش و ارزشیابی عملکرد زیرسیستم ها 

W4: سقف واحدهای تدریسباالبودن  فرصت ناکافی برخی اعضای هیأت علمی به دالیلی نظیر  

W5: نیروی کارشناس ثابت  فقدان 

W6:  تکمیلی تحصیالت طع احضور دانشجویان در مقعدمPhD  وMPH 

W7: عدم ثبت کامل مستندات فعالیت ها و برنامه ها 

W8 کمبود هیأت علمی تمام وقت مرتبط با رشته آموزش پزشکی : 

W9: مناسب  فیزیکی عدم وجود فضای 

W10: صیص در ردیف های مصوب کمبود اعتبارات مالی و عدم تخEDC  

W11: مبانی آموزش علوم پزشکی و اصول و روش های پژوهش های کاربردی در آموزش پزشکی  عدم آشنایی علمی کافی کارشناسان مرکز با 

W12: های خارجی بین المللی  عدم مهارت کافی کارکنان مرکز در خصوص زبان 

W13: ها و مکانیسم بازخورد متناسب با فعالیتکارکنان  عدم وجود نظام ارزشیابی کارآمد 

W14: های داخلی و خارجی بخش با دانشگاه ضعف در برقراری ارتباط اثر 

W15:  برنامه ریزی و سازماندهی ضعیف در وضعیت موجود آموزش علوم پزشکی پاسخگو 

W16:  درسیفعالیت ناکافی واحد برنامه ریزی 

W17: بیمارستان  ضعف تجهیزات و زیرساخت های آموزشی 

  W18: کمبود کتب و نرم افزارهای مرتبط با آموزش علوم پزشکی 

 فرصت ها (Opportunities) 
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O1های آموزشی  گروه پزشکی در علوم در زمینه آموزش عالقمند : وجود اساتید مجرب و 

O2افغانستان مثلهای کشورهای مجاور : امکان برقراری ارتباط علمی با برخی دانشگاه  

O3: ح الصهای ذیارتباط با مسئولین وزارت متبوع و سازمان 

O4: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت متبوعو پشتیبانی  ی مناسبها وجود سیاست 

O5:  ره(همایش آموزش پزشکی و جشنواره شهید مطهری نه یاسالبرگزاری( 

O6:  ها دانشگاهسایر وجود بستر مناسب جهت همکاری با مراکز مطالعات 

O9 تصویب شرح وظایف :EDC  وEDO   ها در سطح وزارت 

O10: وجود منابع علمی قابل دسترس در شبکه اطالعاتی جهانی 

O11 :های دانشگاهی و کشوری حضور مدیر مرکز مطالعات در جلسات و کمیته 

O12 کشور و نیز به  شرقبه عنوان قطب آموزش های الکترونیکی در شمال  تربت حیدریه: امکان بهره برداری از جایگاه دانشگاه علوم پزشکی

 عنوان دانشگاهی مطرح و تاثیر گذار در سطح کشور 

O13های کشور به آموزش علوم پزشکی در سطح دانشگاه القمند: اعضای هیات علمی و پژوهشگران توانمند و ع 

O14زشکی درسطح کشور و اهمیت توجه به کیفیت آموزش علوم پزشکی : توجه سیاستگزاران و برنامه ریزان بخش آموزش علوم پ 

  تهدیدها(Threats) 

T1: عدم ارائه اختیارات الزم جهت جذب نیرو و منابع انسانی 

T2: (، استعدادهای درخشان و....ءدانش پژوهی، ارتقا)ها بدلیل عدم انجام کار کارشناسی کافی عدم ثبات مقررات و آیین نامه 

T3:  وجود برنامه عملیاتی شفاف برای مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیعدم  

T4: های های نیازسنجی، سنجش وضعیت و مداخلهنداشتن دیدگاه علمی مشترک بین حوزه پژوهشی و آموزشی دانشگاه در مورد طرح

 آموزشی 

T5:  امور اداری و مالی دانشگاه  طوالنیروند 

T6امور محوله به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیپراکنده  : حجم زیاد و 

T7های کسب شده دانش آموختگان دوره های آموزشی و بکارگیری نامناسب در فیلدهای آموزشی: ضعف مهارت 

T8 خارجی  مجالت آموزشی برای چاپ در مقاالت: دشواری در پذیرش 

T9خارج ازکشور  شی درهای کوتاه مدت آموز: دشواری شرکت اعضای هیأت علمی دردوره 

T10 محدود بودن اعتبارات مرکز : 
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 تربت حیدریه یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک یاهداف کل (GOALS) 

G1: های توانمندسازی اعضای هیأت علمی ارتقای برنامه توسعه و 

G2: تکمیلی آموزش پزشکی  تحصیالتهای دوره تاسیس و گسترش 

G3:  پزشکی  علوم آموزش الکترونیکی در زمینه آموزشجایگاه ارتقای کمی و کیفی 

G4:  های پژوهشی مرتبط با آموزش پزشکیفعالیت و حمایت ازتوسعه کمی وکیفی  

G5: و انجام مداخالت الزم در حوزه آموزش علوم پزشکی مشکالتهای کاربردی در جهت شناسایی های پژوهشانجام طرح گسترش 

G6:  در آموزش و دانش پژوهی آموزشی های پژوهشپژوهشگران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه در انجام طرحارتقاء توانمندی 

G7: های خارج از کشور  های مشترک با دانشگاهبرنامه ها وبرگزاری دوره طراحی و 

G8:  رسانی علمی پژوهشی مرکز  اطالعارتقاء کیفیت و کمیت خدمات 

G9:  مرکز  بودجه اختصاص یافته بهتقویت 

G10 :درجه( 360)ارزشیابی رزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی اهای گسترش حیطه 

G11 :ها آزمون ارتقاء سطح استانداردهای کمی و کیفی 

G12: هاو نظارت بر انجام آنها های آموزشی دانشکدهارزشیابی درونی گروه جهت برنامه ریزی 

G13ارزشیابی بیرونی دانشگاه  جهت و همکاری : هماهنگی 

G14 :ها عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده ارتقاء 

G15 اجرای طرح ضیافت اندیشه اعضای هیات علمی : 

G16: های آموزش پاسخگو و جامعه نگر دانشگاه گسترش و ارتقای برنامه 

G17: آنالین یهادوره ارتقاء کیفیت 

G18: آموزشیواهای ارتقاء کمی و کیفی محت  

G19  راه اندازی مجله با موضوع آموزش علوم پزشکی 

G20: برای  های توانمندسازیبرگزاری دوره، کمیته آزمون و تشکیل کمیته علمی، طرح سوال)المپیاد دانشجویی  ارتقاء سطح کیفی و کمی

   ن(دانشجویا

G21:  تحصیلی باالتر سطوحپذیرفته شده در استعدادهای درخشان افزایش درصد دانشجویان 

G22: انهنوآور هایارتقاء کمی و کیفی طرح 

G23:  هادانشکدهسایت های  وب یبر رو شده بارگذاری های استانداردطرح درس و طرح دورهارتقاء درصد  
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G24: های یادگیری یاددهی مبتنی بر شواهد علمی روش ترویج 

G25:  ارتقاء کمی و کیفی آموزش بالینی 

G26:  توانمندسازی دانشجویان و ارتقاء مشارکت آموزشی دانشجویان 

G27:  گسترش طرح های توسعه ای 

 G28:  دانشگاهی تحصیلی گسترش رشته های 

 

  (Objectives) یاختصاص اهداف

G1: علمی هیأت اعضای توانمندسازی هایبرنامه ارتقای و توسعه 

G1O1: ( تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی )انجام نیاز سنجی، تحلیل نیاز سنجی و تدوین گزارش نیازسنجی 

G1O2: یهای آموزشبرگزاری کارگاه طراحی و 

G1O3: ستخدام  برای اعضای هیأت علمی جدید االهای آموزشی ها و کارگاهارتقای کیفیت برگزاری دوره 

G1O4: های زبان آکادمیک برای اعضای هیأت علمی دوره های آموزشی کارگاه اندازیراه 

G1O5: پزشکی   علوم های مختلف آموزشهای تخصصی مدرسین در زمینهایجاد تیم 

G1O6: های آموزشهای آموزشی دانشگاه به منظور بهبود شیوهبا گروه ارتقاء تعامل 

G1O6:  ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده و تدوین گزارش آن   

   

 

G2: پزشکی آموزش تکمیلی تحصیالت هایدوره گسترش و تاسیس 

G2O1:  پذیرش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 

G2O2: کشور   و ای کوتاه مدت آموزش در سطح استانهاجرای دوره طراحی و 

 

G3: پزشکی علوم آموزش زمینه در الکترونیکی آموزش جایگاه کیفی و کمی ارتقای 

G3O1:  آموزش دانشجویاناستفاده از وب جهت ارتقاء   

G3O2:  تولید محتواهای آموزش الکترونیکی  ترویج 
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G4: پزشکی آموزش با مرتبط پژوهشی هایفعالیت از حمایت و کیفی و کمی توسعه 

G4O1: زمینه آموزش پزشکی بهبود کمیت وکیفیت طرح های پژوهشی در گسترش و 

  G4O2: یازسنجی و اولویت بندی دانشگاه در طرح های ن فعال مشارکت 

G4O3:  پژوهشی   معتبر علمی و مجالتخارجی و داخلی در  مقاالتانتشار  چاپ وافزایش 

G4O4:  های آموزش پزشکی داخلی و خارجی شرکت در کنگرهافزایش 

G4O5:  علوم پزشکی آموزشمرتبط با تألیف و ترجمه کتب 

 

G5: و انجام مداخالت الزم پزشکی علوم آموزش حوزه در مشکالت شناسایی جهت در کاربردی هایپژوهش هایطرح انجام گسترش 

G5O1 :های آموزش علوم پزشکی و چالش مشکالتبخشی و برون بخشی در جهت شناسایی  درون هایتوسعه همکاری 

G5O2 :جهت بهبود فرآیندهای آموزش جاری پژوهشیهای ترغیب اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران در جهت طراحی و اجرای طرح 

G5O3 : ها در سطح کشور موفق و حمایت از این طرح پژوهشیشناسایی طرح های 

 

G6: آموزشی پژوهی دانش و آموزش در پژوهش هایطرح انجام در دانشگاه علمی هیئت اعضاء و پژوهشگران توانمندی ارتقاء 

G6O1 :های داخلی و خارجی مرتبط با آموزش علوم پزشکیی و پژوهشگران در همایشایجاد بستر مناسب جهت شرکت اعضاء هیئت علم 

G6O2 :عالقمندویژه اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران  سازیهای آموزشی توانمندها و کارگاهبرگزاری دوره  

 

G7: کشور از خارج هایدانشگاه با مشترک هایبرنامه و هادوره برگزاری و طراحی   

G7O1:  های خارج از کشور  های مشترک آموزشی با همکاری برخی ازدانشگاهواجرای برنامهطراحی 

G7O2: ی خارجیهاهای آموزشی با همکاری دانشگاهاجرای مطالعات و پژوهش طراحی و 

G7O3: کشورهای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت خارج از های دورهکنفرانس اعزام هدفمند بعضی از اعضای هیأت علمی به 

 

G8: مرکز پژوهشی علمی رسانی اطالع خدمات کمیت و کیفیت ارتقاء 

G8O1 : رسانی مستقل برای مرکز   اطالعایجاد پایگاه 

G8O2 ایجاد صفحات اختصاصی :EDO  هادر سایت دانشکده   

G8O3 ایجاد صفحات اختصاصی :EDU  در سایت بیمارستان های آموزشی درمانی 
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G9: مرکز به یافته اختصاص بودجه تقویت 

G9O1 : جلب امتیاز(Grant ) دانشگاه داخل از مراکز 

G9O1 : جلب امتیاز(Grant ) از مراکز خارج از دانشگاه 

 

G10 :(درجه 360 ارزشیابی) علمی هیات اعضای آموزشی ارزشیابی هایحیطه گسترش 

G10O1 نظارت بر ارزشیابی اعضای هیئت علمی از طریق دانشجویان، همکاران، مدیران : 

G10O3 برگزاری جلسات کمیته ارزشیابی : 

G10O4 نظارت برتحلیل نتایج ارزشیابی : 

G10O5ها های ارزشیابی دانشکده: نظارت بر بهبود کیفی فرم 

G10O6اس نتایج ارزشیابی : نظارت و مشارکت بر بهبود برنامه های آموزشی بر اس 

 

G11 :هاآزمون کیفی و کمی استانداردهای سطح ارتقاء 

G11O1تشکیل کمیته ارزیابی دانشجو : 

G11O2ها : مشارکت در بهبود نقاط ضعف آزمون 

G11O3ها ها توسط دانشکده: نظارت بر تحلیل آزمون  

G11O4: مربوطه به روز رسانی نرم افزار تهیه و  

G11O5: های ارزیابی بالینی توسعه روش 

G11O6: ارتقاء توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه طراحی آزمون های استاندارد  

 

G12 :هاآن انجام بر نظارت و هادانشکده آموزشی هایگروه درونی ارزشیابی جهت ریزی برنامه 

G12O1 : ارتقاء توانمندی گروه های آموزشی جهت ارزشیابی درونی 

G12O2:  های یکسان در ها و معیارتدوین شاخصو  (بر اساس مصوبات کمیته ارزشیابی دانشگاه)ایجاد فرمت و روش یکسان در دانشکده ها

 دانشکده ها 

G12O3یکسان در دانشکده ها  العات: تدوین ابزارهای گردآوری اط 

G12O4 :استفاده از نتایج ارزشیابی درونی جهت بهبود وضعیت آموزشی دانشکده ها 
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G13 :دانشگاه بیرونی ارزشیابی جهت همکاری و هماهنگی  

G13O1نتایج ارزشیابی بیرونی  و تدوین گزارش : جمع بندی 

G13O2 حدید کمیته ارزشیابی دانشگاه الارزشیابی بیرونی طبق ص گزارش نتایج: انتشار 

G13O3 :بهبود برنامه آموزشی گروه های آموزشی استفاده از نتایج ارزشیابی بیرونی جهت  

 

G14 :هادانشکده پزشکی علوم آموزش توسعه دفاتر عملکرد ارتقاء 

 G14O1 : پیگیری جهت صدور ابالغ مدیرEDO دانشکده ها 

G14O2 : تدوین فرم ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها 

G14O3 ماه  3با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها هر  و برگزاری جلسات منظم: بازدید 

G14O4 ماه   3: تشکیل جلسه های شورای توسعه آموزش هر 

 

G15 :علمی هیات اعضای اندیشه ضیافت طرح اجرای 

G15O1دانشگاهطبق برنامه دفتر نهاد رهبری  : ثبت نام و اجراء و صدور گواهی برنامه ضیافت اندیشه 

G15O2 آن تحلیلجزیه و تحلیل ت: ارزشیابی برنامه و 

G15O3تدوین گزارش نتایج و برگزاری دوره :  

 

 

G16: دانشگاه نگر جامعه و پاسخگو آموزش هایبرنامه ارتقای و گسترش 

G16O1 : وزش پاسخگودر زمینه آمتوانمندسازی اعضای هیأت علمی 

G16O2 : موضوع آموزش پاسخگو در زمینهپژوهشی افزایش طرح های  

G16O3بین معاونت های مختلف دانشگاه با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعهنزدیک تعامل وارتباط  و ارتقاء : ایجاد   

G16O4 ت منطقه و اولویت های الفعالیتهای ضروری آموزشی براساس مشک تعیین: تشکیل جلسات منظم با گروههای آموزشی به منظور

 درمانمعاونت  تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و

G16O5 :در عرصه  آموزیهای تعیین شده با تاکید بر کارمنطقه و اولویت التبراساس مشک مربوطه کوریکولوم های آموزشی اصالح 
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G16O6 :رسانه های محلی و  ی تعیین شده با مشارکت و همکاریمنطقه و اولویت ها التکید بر مشکتابا  ارتقاء آگاهی و توانمندی مردم

 استان  سیمای صدا و استانی از جمله

G16O7 :آموزشی  یو اولویت های تعیین شده با مشارکت و همکاری گروه هامنطقه  التتاکید بر مشکبا  ارتقاء آگاهی و توانمندی مردم

 مردم نهاد، سازمان های مردم دانشگاه

G16O8 :انجمن های علمی و اولویت های تعیین شده با مشارکت و همکاری منطقه  التتاکید بر مشکبا  ارتقاء آگاهی و توانمندی مردم

  دانشجویی

 G16O9 : های مربوط به نیازهای منطقه هبرگزاری کارگا جهتش مداوم دانشگاه آموزمرکز مشارکت با ارتقاء 

 

G17: ی آنالینهادوره ارتقاء کیفیت 

G17O1ارتقای توانمندی اساتید در زمینه آموزش آنالین : 

G17O1ارتقای توانمندی دانشجویان در زمینه آموزش آنالین : 

G17O1: ارتقای کیفیت بازخوردهای دوره های آنالین به اساتید 

  

 

G18: آموزشی محتواهای کیفی و کمی ارتقاء 

G18O1: آموزشی استانداردهای اموزشی برای طراحی، تولید محتوای هیات علمی گروه یاعضا ارتقای توانمندی  

G18O2 : مورد نیاز دانشگاه  آموزشیجهت تولید محتوای دانشجویان و انجمن های علمی  مشارکتارتقای 

G18O3: آموزشی استانداردتولید محتوای های مورد نیاز فرم ها وطراحی چک لیست 

 

G19 :پزشکی علوم آموزش موضوع با مجله اندازی راه 

G19O1: برای راه اندازی مجله  اخذ مجوز 

G19O2پژوهشی  -: اخذ مجوز موافقت اصولی و رتبه علمی 

 

  

G20: برای توانمندسازی هایدوره برگزاری و آزمون کمیته سوال، طرح علمی، کمیته تشکیل) دانشجویی المپیاد کمی و کیفی سطح ارتقاء 

 (  دانشجویان
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G20O1: شناسایی دانشجویان عالقمند و مستعد جهت شرکت در المپیاد 

G20O2: دانشجویان در زمینه موضوعات و حیطه های المپیاد توانمند سازی 

G20O3: ارتقای مشارکت اساتید جهت توانمندسازی دانشجویان 

G20O4: ارتقای کیفیت المپیاد دانشجویی در بخش درون دانشگاهی  

 

 

G21: باالتر تحصیلی سطوح در شده پذیرفته درخشان استعدادهای دانشجویان درصد افزایش 

G21O1: ارتقای آگاهی دانشجویان در زمینه آیین نامه استعداد درخشان 

G21O2: مربوطه نامه آیین در شده درج امتیازات از درخشان استعدادهای دانشجویان استفاده تسهیل 

G21O3:  جهت هدایت بهتر دانشجویان استعداد درخشان تعامل وهمکاری با معاونت آموزشی دانشکده هاارتقاء 

G21O4:  صدور گواهی و بهره مندی دانشجویان از مزایای موجود در آیین نامه هاارتقای وضعیت  

G21O5: مربوطه جهت تحصیل در مقطع تحصیلی باالترارسال اسامی دانشجویان  و ، بررسی مدارکاستعالم 

 

 

 

G22: نوآورانه هایطرح کیفی و کمی ارتقاء 

G22O1و دانشجویان جهت ارائه، اجرا و ارزشیابی طرح های نوآورانه آموزشی : ارتقای سطح انگیزه و توانمندی اساتید 

G22O2 : به منظور ایجاد تغییرات مثبت در شرایط ودانش پژوهی  هایتهیه، تدوین و اجرای طرح جهتاعضای هیات علمی  همکاری با 

 و ترجمان دانش  محیط آموزش واحد تابعه

G22O3 : ره(جشنواره شهید مطهری  فرایند های آموزشیارتقای سطح انگیزه و توانمندی اساتید و دانشجویان جهت ارائه، اجرا و ارزشیابی( 

G22O4:  درخواست ارزشیابی دانش پژوهیارتقای سطح مشارکت و همکاری اساتید جهت ارائه 

G22O5:  ارتقای سطح توانمندی دانشکده ها و گروه های آموزشی جهت ارائه طرح های پژوهش در آموزش 

G22O6:  ارتقا سطح توانمندی اساتید جهت ثبت فعالیت های نوآورانه ، دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری )ره( در سامانه فعالیت های

 ( MEDEDنوآورانه آموزشی )
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G22O7:  نظارت بر برنامه های واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش در دانشکده ها ارتقا سیستم پایش و 

G22O8:  ها در زمینه فعالیت های نوآورانه ، دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری )ره( دانشکده و ها گروه در مشاوره فرآیند ارتقا 

G22O9:  پژوهی و جشنواره شهید مطهری )ره( فعالیت های نوآورانه ، دانش به مربوط مستندات تدوین روند ارتقا 

G22O10:  )ارتقا ساختار و برنامه ها و راهنماهای واحد فعالیت های نوآورانه ، دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری )ره 

G22O11:  ارتقا سیستم پایش و نظارت بر برنامه های واحد دانش پژوهی و پژوهش در آموزش در دانشکده ها 

G22O12:  تم بازخورد به گروه ها و دانشکده ها در زمینه دانش پژوهی و پژوهش در آموزشارتقا سیس 

 

 

 

 

 

G23 :هادانشکده های سایت وب روی بر شده بارگذاری استاندارد هایدوره طرح و درس طرح درصد ارتقاء 

G23O1: ساماندهی دفتر واحد برنامه ریزی درسی 

G23O2: درصد 100به میزان های تدوین نشده و طرح دوره های طرح درس  تکمیل 

G23O2: ارتقاء استانداردهای طرح درس ها و طرح دوره ها  

G23O3: تدوین شده بر روی وب سایت مربوطه  و طرح دوره های بارگذاری طرح درس 

G23O4: یدرس یهابرنامه یابیارزش 

G23O7:  ریزی درسی برنامهدر زمینه و گروه های آموزشی ارتقا توانمندی دانشکده ها 

G23O8:  بروز رسانی ساختار و برنامه ها و راهنماهای واحد برنامه ریزی در وب سایت مرکز 

G23O9:  واحد برنامه ریزی درسیارتقا روند تدوین مستندات مربوط به 

G23O10: ارتقا سیستم پایش و نظارت بر برنامه های درسی گروه آموزشی در دانشکده ها 
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G23O11:  برنامه ریزی درسیارتقا سیستم بازخورد به گروه ها و دانشکده ها در زمینه 

G23O12: ارتقا فرآیند مشاوره در گروه ها و دانشکده ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

G24: علمی شواهد بر مبتنی یاددهی یادگیری هایروش ترویج 

G24O1 :محوری برنامه های آموزشی دانشگاه در جهت راهبردهای دانشجو  ترویج 

G24O2 در کلیه رشته  ألهحل مسبه روش یادگیری  دبرنامه های آموزشی دانشگاه در جهت راهبر: ترویج 

G24O3ادغام، پاسخگوئی به جامعه ، توسعه یادگیری مبتنی بر تعامل همتایان با  برنامه های آموزشی دانشگاه در جهت راهبردهای : ترویج

 هاهدف ارتقا دانش و مهارت فراگیران در کلیه رشته 

 

G25:  ارتقاء کمی و کیفی آموزش بالینی 

G25O1: ارتقاء توانمندی های اساتید در زمینه آموزش بالینی 

G25O2: آموزش بالینی ارتقاء استانداردهای فضای فیزیکی در زمینه 

G25O3: ارتقاء وضعیت تجهیزات آموزشی در زمینه آموزش بالینی 

G25O4: ارتقاء وضعیت پیاده سازی و نظارت بر استانداردهای آموزش بالینی 

G25O5: )... ارتقاء وضعیت ثبت و مستندسازی فعالیت های آموزشی در آموزش بالینی )الگ بوک، کارپوشه و 

G25O6: ارتقاء وضعیت ارزشیابی دانشجویان در آموزش بالینی 

 

G26:  توانمندسازی دانشجویان و ارتقاء مشارکت آموزشی دانشجویان 
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G26O1 :شناسایی دانشجویان عالقمند به موضوعات آموزشی 

G26O2: ارتقاء توانمندی دانشجویان در موضوعات آموزشی 

G26O3: ایجاد یک سیستم دقیق از دریافت بازخورد از دانشجویان، انجام مداخله و اصالح فرآیندها و ارزشیابی 

 

G27:   گسترش طرح های توسعه ای 

G27O1: انجام نیاز سنجی و تهیه لیست طرح های توسعه ای 

G27O2:  جلب مشارکت اعضای هیأت علمی جهت انجام طرح های توسعه ای 

G27O3:  ت دانشجویان جهت انجام طرح های توسعه ای جلب مشارک 

 

 G28:  دانشگاهی تحصیلی گسترش رشته های 

G28O1:  قابل گسترش در دانشکده ها تحصیلی تعیین رشته های 

  G28O2: قابل گسترش در دانشکده ها مبتنی بر استانداردهای مربوطه تحصیلی تهیه الزامات راه اندازی رشته های 

G28O3: به صورت مستقل مورد نظر تحصیلی های تدوین برنامه عملیاتی برای راه اندازی رشته 


