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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

 معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  عملیاتیبرنامه  
 دانشگاهمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 عملیاتیاعضاء تیم تدوين برنامه 

 :ها جناب آقایان و سرکار خانم

 جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی پور )رئیس دانشگاه(

 ) معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه)جناب آقای دکتر محمد رضا رضایی منش 

 )علوم پزشکیت و توسعه آموزش رئیس مرکز مطالعا)جناب آقای دکتر هاشم حشمتی 

 )مسئول واحد آموزش پاسخگو)سرکار خانم دکترسعیده عسکریان 

 )مسئول واحد برنامه ریزی درسی)علیزاده هادی جناب آقای دکتر 

 (مسئول واحد استعداد درخشان)ایل بیگی داود جناب آقای دکتر 

 د(المپیا مسئول واحد) سرکار خانم فهیمه عطاریان

 )مسئول واحد ارزیابی دانشجو(جناب آقای دکتر محسن قریانی 

 )واحد توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان کمیته دانشجویی توسعه آموزش/ مسئول) سیده زهرا حسینیسرکار خانم 

 )مسئول واحد طرح های توسعه ای)دلشاد محمد حسین جناب آقای دکتر 

 )مسئول واحد توانمندسازی اساتید)ی المغمعصومه سرکار خانم دکتر 

 )مسئول واحد ارزشیابی) محمد رضا عسکریجناب آقای 

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

 )مسئول واحد آموزش بالینی) سیده تکتم معصومیان حسینیسرکار خانم دکتر 

 (کارشناس توانمندسازی اساتید)پور  جناب آقای محمد جمعه

 محوالتی )کارشناس برنامه ریزی درسی(سرکار خانم الهه 

 سرکار خانم مریم عالئی پور )کارشناس کمیته دانشجویی توسعه آموزش(
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تربت حیدريه عملیاتیبرنامه 

 مقدمه

اهداف عملیاتی و فعالیت ها مشخص می گردد. در واقع می توان گفت برنامه برنامه عملیاتی، شرح تفصیلی یا دستورالعمل اجرایی برنامه های استراتژیک است که در قالب 

برنامه عملیاتی مرکز . عملیاتی شامل اهداف کمی و مجموعه ای از فعالیت می باشد که در زمان معین با بودجه تعیین شده توسط مجری مشخص به اجرا در می آیند

بدیهی است بسیاری از اهداف کلی در سال قبل محقق شده است لذا نیازی به ذکر مجدد آن ها نبوده . ردیده استاستراتژیک مرکز تدوین گبرنامه مطالعات، بر اساس 

در یک فرمت استاندارد، ابتدا برنامه  به منظور تدوین برنامه عملیاتیدر نظر گرفته شده است. است، از سوی دیگر برخی از اهداف کلی در برنامه سال های آتی مرکز 

با عنایت به  شود.مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفت و سعی شد از کامل ترین فرمت استاندارد برنامه عملیاتی استفاده عملیاتی 

ند، آموزش علوم پزشکی تبریز را داشت این که یکی از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه، سابقه همکاری در تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی مرکز مطالعات و توسعه

در قالب کمیته ها و واحدهای مرکز مطالعات تدوین گردیده و پس از بحث و بررسی و انجام عملیاتی برنامه از راهنمایی ها و مشاوره ایشان در تدوین برنامه استفاده شد. 

 اصالحات الزم مورد تصویب قرار گرفته است.

 

 وسعه آموزش علوم پزشکی تربت حیدرياهداف کلی مرکز مطالعات و ت( هGOALS) 

G1 :های توانمندسازی اعضای هیأت علمی توسعه و ارتقای برنامه  

G2 :ت تکمیلی آموزش پزشکیالهای تحصی تاسیس و گسترش دوره  

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

G4 :های پژوهشی مرتبط با آموزش پزشکی از فعالیت توسعه کمی وکیفی و حمایت 

G5 :زمالت الت در حوزه آموزش علوم پزشکی و انجام مداخالهای کاربردی در جهت شناسایی مشک های پژوهش گسترش انجام طرح 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

G6 :وزشیهای پژوهش در آموزش و دانش پژوهی آم ت علمی دانشگاه در انجام طرحأارتقاء توانمندی پژوهشگران و اعضاء هی 

G7 :های خارج از کشور های مشترک با دانشگاه ها و برنامه طراحی و برگزاری دوره  

G8 :ع رسانی علمی پژوهشی مرکزالارتقاء کیفیت و کمیت خدمات اط  

G9 :تقویت بودجه اختصاص یافته به مرکز  

G10 :ه(درج 360ارزشیابی ی )های ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علم گسترش حیطه 

G11 :ها ارتقاء سطح استانداردهای کمی و کیفی آزمون  

G12 :ها و نظارت بر انجام آنها های آموزشی دانشکده برنامه ریزی جهت ارزشیابی درونی گروه 

G13 :هماهنگی و همکاری جهت ارزشیابی بیرونی دانشگاه  

G14 :ها ارتقاء عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده  

G15 : ت علمیأضیافت اندیشه اعضای هیاجرای طرح  

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

G17 :ینالهای آن ارتقاء کیفیت دوره 

G18 :ارتقاء کمی و کیفی محتواهای آموزشی 

G19 :راه اندازی مجله با موضوع آموزش علوم پزشکی  

G20 : ن(دانشجویا های توانمندسازی برای تشکیل کمیته علمی، طرح سوال، کمیته آزمون و برگزاری دورهی )دانشجویارتقاء سطح کیفی و کمی المپیاد  
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

G21 :ترالافزایش درصد دانشجویان استعدادهای درخشان پذیرفته شده در سطوح تحصیلی با 

G22 :های نوآورانه ارتقاء کمی و کیفی طرح 

G23 :ها استاندارد بارگذاری شده بر روی وب سایت های دانشکده های ارتقاء درصد طرح درس و طرح دوره 

G24 :های یادگیری یاددهی مبتنی بر شواهد علمی ترویج روش  

G25 :ارتقاء کمی و کیفی آموزش بالینی 

G26 :توانمندسازی دانشجویان و ارتقاء مشارکت آموزشی دانشجویان 

G27 :گسترش طرح های توسعه ای 

G28 :یلی دانشگاهیگسترش رشته های تحص 

G29پیشبرد بسته های طرح تحول بر اساس اهداف ابالغی وزارت متبوع : 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  G1  :توسعه و ارتقای برنامه های توانمندسازی اعضای هیات علمی   

 G1O1 : )تعیین نیاز های آموزشی اعضای هیات علمی ) انجام نیاز سنجی، تحلیل نیاز سنجی و تدوین گزارش نیاز سنجی  

پایش و  علت عدم تحقق* 

میزان 

 تحقق

ی بین پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

  100%   25/01 20/01 
محمد دکتر 

 اقبالی

ت أاعضاء هی به درخواست همکاری 

علمی به منظور فعال کردن کمیته 

 توانمند سازی اساتید

A1 

  
100% 

  
4/02 30/01 

محمد دکتر 

 اقبالی

   تاطالع رسانی  از طریق سای

 جهت نیاز سنجی

A2 

    
100% 

   
22/02 15/02 

محمد دکتر 

 اقبالی
 سنجیانجام نیاز 

 A3 

  
100% 

  
30/02 22/02 

محمد دکتر  

 اقبالی

الویت بندی برگزاری کارگا ه ها بر 

 اساس گزارش نیاز سنجی

A4 

 :G1O2 های آموزشی طراحی و برگزاری کارگاه    

    

100% 

استخراج تعداد ساعات  و  محمد اقبالیدکتر  10/03 12/03   

عناوین کارگاه های توانمند 

سازی اعضای هیات علمی 

 A1 



 

7 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

طبق ایین وزارت بهداشت 

 درمان و آموزش پزشکی 

  

100% 

 – محمد اقبالیدکتر  12/03 30/03  

 محمد جمعه پور

طراحی سالنامه برگزاری 

کارگاه ها بر اساس نیاز 

 سنجی و آیین نامه وزارت

 

    

100% 

منابع مالی حق  پیگیری  هاشم حشمتی دکتر 1/04 15/04  

بر اساس  التدریس اساتید

محاسبه میزان ساعات 

 تدریس

 A2 

 G1O3  :ارتقای کیفیت برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی برای اعضای هیات علمی جدید االستخدام 

  100%   30/04 21/04 

دکتر 

 محمد اقبالی

سرکار  –

خانم 

 عباسپور

علمی با قوانین و آشنا نمودن اعضای هیأت

 –)ورود به خدمت 1مقررات دانشگاهی

لیف تکا–نظام پرداخت  -ترفیع و ارتقا پایه

 ارزیابی عملکردو.....( -عمومی

 A1 

    

100% 

   

15/06 5/05 

دکتر 

 محمد اقبالی

سرکار  –

خانم 

 عباسپور

علمی با قوانین و آشنا نمودن اعضای هیأت

فرصت  -)ماموریت ها2دانشگاهی مقررات

مرخصی ها و سایر  -بازنشستگی -مطالعاتی

 مقررات و ....( 

 A2 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

    

100% 

   

01/07 20/06 

محمد دکتر 

ر دکت –اقبالی

 صافدل

های دوره معرفتی با موضوع:  هبرگزاری کارگا

اندیشه سیاسی اسالمی و مبانی انقالب اسالمی، 

 حرفه ای، -اخالق علمی

 اسالمی و .....معرفت شناسی 

 A3 

   

 

  

12/01 11/08 

محمد دکتر  

 اقبالی
 های  روش تدریس، هگابرگزاری کار

 ارزشیابی و برنامه ریزی آموزشی

A4 

 G1O4  :ت علمیأراه اندازی دوره های آموزشی کارگاه های زبان اکادمیک برای اعضای هی 

محمد دکتر  15/08 25/08    100%   

 اقبالی

های تعیین نیازمندیشناسایی و 

اعضای هیات علمی در زمینه زبان 

 آکادمیک

A1 

محمد دکتر  1/09 10/09    100%   

 اقبالی

تدوین و تنظیم )محتوایی و زمانی( 

های زبان برنامه آموزشی کارگاه

 آکادمیک

A2 

محمد دکتر  15/09 25/09    100%   

 اقبالی

و درون   مطرح برون  دیاسات دعوت از

زبان سازمانی مرتبط با آموزش 

 در کشورآکادمیک 

A3 

محمد دکتر  1/10 1/12    100%   

 اقبالی

 A4 کالس هابرگزاری 

 G1O5 :ایجاد تیم تخصصی مدرسین در زمینه مختلف آموزش علوم پزشکی 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

   

100% 

  

7/03 1/03 

محمد دکتر 

 اقبالی

ارسال فراخوان به اعضای هیات علمی 

آمادگی برگزاری  دانشگاه جهت اعالم

کارگاه های براساس سالنامه تدوین 

 شده

A1 

   

100% 
  

20/04 16/04 

محمد دکتر 

 اقبالی

در خواست رزومه از عضو هیات علمی 

 درخواست کننده  برگزاری کارگاه

A2 

   

100% 

  

2/03 2/02 

محمد دکتر 

 اقبالی

برون اساتید مطرح ایجاد ارتباط با 

 کشور سازمانی مرتبط با آموزش در

 

A3 

  G1O6 :ارتقا تعامل با گروه های آموزشی دانشگاه به منظور بهبود شیوه های آموزش 

   

100% 

  

1/12 1/1 

مدیران دفاتر 

 توسعه آموزش

حمایت در برگزاری کارگاه های 

 آموزش پزشکی در دانشکده ها

 

A1 

   

100% 

  

1/07 1/06 

مدیران دفاتر 

 توسعه آموزش

تکنولوژی نوین و  ازاستفاده آموزش 

 به روز در آموزش علوم پزشکی

 

A3 

 G1O7 : ارزشیابی دوره آموزشی برگزار شده و تدوین گزارش آن 

   
100% 

  
 قبل از کارگاه بعد از کارگاه

محمد دکتر 

 اقبالی

 A1 ارزیابی شرکت کنندگان  
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

   
100% 

  
 بعد از دوره 

محمد دکتر 

 اقبالی

 A2 ارزشیابی دوره آموزشی برگزار شده  
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

 

  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 

پایش و  علت عدم تحقق* 

 میزان تحقق

ی بین پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

    

100% 

فاطمه دکتر 15/01 15/02    

 پور حاجی

پژوهش در  تشکیل کمیته

موضوعات  تعیین آموزش و

در زمینه آموزش  پژوهشی

 پزشکی

A1 

فاطمه پور دکتر 15/01 15/02   100%  

 حاجی

ت أاطالع رسانی به اعضای هی

علمی و دانشجویان در زمینه طرح 

در زمینه آموزش  پژوهشی  های 

 پزشکی

 A2 

 فاطمه پوردکتر 15/01 20/12   100%  

دکتر  -حاجی

 محمد اقبالی

برگزاری کارگاه آموزشی در 

زمینه طرح های پژوهشی آموزش 

 پزشکی
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 G4O2: در طرح های نیازسنجی و اولویت بندی دانشگاه فعال مشارکت 

رویت    

 %100 مستندات

فاطمه پور دکتر 15/1 30/2    

 حاجی

  طرح های  انجام نیاز سنجی

در زمینه آموزش  پژوهشی

 پزشکی

 A1 
 

فاطمه پور دکتر 15/01 01/07   100%   

 حاجی

پژوهشی بر تعیین اولویت های 

 مبنای نیازهای آموزشی دانشگاه 

 A2 

فاطمه دکتر 15/1 20/12   100%   

 پور حاجی

جلب مشارکت اعضای هیأت  

علمی و دانشجویان جهت برنامه 

 ریزی طرح های پژوهشی 

 A3 

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

   100%   

01/04 01/02 

فاطمه دکتر

 پور حاجی

بررسی وضعیت موجود میزان چاپ و 

خارجی در انتشار مقاالت داخلی و 

 مجالت معتبر علمی پژوهشی

 A1 

   100%   

20/12 15/01 

فاطمه دکتر

 پور حاجی

ارتقاء سطح چاپ مقاالت علمی در 

مجالت داخلی و خارجی از طریق جلب 

مشارکت اساتید و دانشجویان و 

بررسی چالش های مربوط به حوزه 

 مذکور

 A2 

 G4O4:  های آموزش پزشکی داخلی و خارجی شرکت در کنگرهافزایش 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

    100%   

20/12 15/01 

فاطمه پور دکتر

 حاجی

اطالع رسانی به اعضای هیأت علمی و 

دانشجویان جهت شرکت در کنگره 

های آموزش پزشکی داخلی و خارجی 

از طریق مکاتبات اداری، وب سایت، 

 شبکه های اجتماعی مجازی و پوستر

 همایش ها

 A1 
 

    100%   

20/12 15/01 

فاطمه پور دکتر

 حاجی

حمایت از اساتید و دانشجویان شرکت 

کننده در کنگره های آموزش پزشکی 

داخلی و خارجی از طریق مشوق های 

 انگیزشی

 A2 

 G4O5:  علوم پزشکی آموزشمرتبط با تألیف و ترجمه کتب 
 

    100%   

15/02 15/01 

فاطمه پور دکتر

 حاجی

اطالع رسانی به اعضای هیأت علمی و 

دانشجویان درباره اهمیت تألیف و 

ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم 

 پزشکی 

 

    100%   

20/12 15/01 

فاطمه پور دکتر

 حاجی

مشاوره و حمایت از اساتید و دانشجویان 

جهت مشارکت در تألیف و ترجمه کتب 

 مربوط به آموزش پزشکی 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  G5: پزشکی و انجام مداخالت الزم 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 
 

پایش و  علت عدم تحقق* 

میزان 

 تحقق

ی بین پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

  100%   

01/07 15/01 

فاطمه دکتر

 پور حاجی

شناسایی در زمینه  انجام نیاز سنجی

های آموزش علوم و چالش مشکالت

 دانشگاه  پزشکی

A1 

    100%   

01/07 15/01 
فاطمه دکتر

 پور حاجی

تعیین اولویت های پژوهش کاربردی  

 در زمینه آموزش علوم پزشکی

 A2 

  100%   

01/07 15/01 

فاطمه دکتر

 پور حاجی

برگزاری جلسات درون بخشی و برون  

بخشی جهت شناسایی مشکالت و چالش 

های آموزش علوم پزشکی و جلب 

مشارکت کلیه بخش ها در زمینه کلیه 

 مسائل  

 

  

100%  

 

01/07 15/01 
فاطمه دکتر

 پور حاجی

تفاهم نامه همکاری جهت بررسی انعقاد  

 و حل مشکالت وهمچنین مداخالت الزم

 

 G5O2 :جهت بهبود فرآیندهای آموزش جاری پژوهشیهای ت علمی و پژوهشگران جهت طراحی و اجرای طرحأترغیب اعضاء هی 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

    100%   

01/07 15/01 

فاطمه پور دکتر

 حاجی

اعضای هیأت علمی و حمایت از 

پژوهشگران جهت طراحی و 

اجرای طرح های پژوهشی در 

زمینه فرآیندهای آموزش جاری از 

 های تشویقیطریق سیاست

 A1 
 

    100%   

01/07 15/01 

فاطمه پور دکتر

 حاجی

جلب مشارکت اعضای هیأت  

علمی و دانشجویان جهت بررسی 

مشکالت موجود در زمینه 

فرآیندهای آموزش جاری و ارائه 

نظرات پیشنهادی جهت بهبود 

 فرآیندها

 A2 

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

    100%   

15/02 15/01 

فاطمه دکتر

 پور حاجی

اعالم فراخوان جهت شناسایی طرح 

های پژوهشی موفق در سطح 

 دانشگاهی 

 A1 

    100%   

15/02 15/01 

فاطمه دکتر

 پور حاجی

برگزاری کمیته بررسی و تحلیل 

های پژوهشی به منظور  طرح

 شناسایی طرح های موفق

 A2 

    100%   

30/09 01/09 

فاطمه پور دکتر

 حاجی

های طرح تقدیر و حمایت از 

 پژوهشی موفق در سطح دانشگاه

 A3 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

   100%   

20/12 15/01 

فاطمه پور دکتر

 حاجی

ثبت طرح های پژوهشی انجام شده 

در سامانه فعالیت های نوآورانه 

 ( MEDEDآموزشی )
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

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

 

 G6O1 :های داخلی و خارجی مرتبط با آموزش علوم پزشکیت علمی و پژوهشگران در همایشأایجاد بستر مناسب جهت شرکت اعضاء هی 

 پزشکی 
 

پایش و  علت عدم تحقق* 

میزان 

 تحقق

ی بین پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

  100%   

20/12 15/01 

فاطمه دکتر

 پور حاجی

برگزاری کارگاه های توانمندسازی  

 هایطرحاساتید در زمینه انجام 

 پژوهی دانش و آموزش در پژوهش

 آموزشی

A1 

    100%   

20/12 15/01 

فاطمه دکتر

 پور حاجی

های برگزار  گاه  کار یابی  ارزشییی

شیییده در زمینه توانمندسیییازی 

 اساتید و ارائه بازخورد

 A2 

  100%   

20/12 15/01 

فاطمه دکتر

 پور حاجی

خوان بییه  فرا نی و  طالع رسییییا ا

اعضای هیئت علمی و دانشجویان 

های داخلی و  مایش  نه ه در زمی

با آموزش علوم  خارجی مرتبط 

 پزشکی

 

 G6O2 :عالقمندت علمی و پژوهشگران أویژه اعضاء هی سازیهای آموزشی توانمندها و کارگاهبرگزاری دوره  
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

فاطمه پور دکتر 15/01 15/04   100%    

دکتر  -حاجی

 محمد اقبالی

های نیازسنجی دوره ها و کارگاه

اموزشی جهت توانمندسازی اساتید 

 و دانشجویان در سطح دانشگاه 

 A1 
 

فاطمه پور دکتر 01/04 20/12   100%    

 -حاجی

دکتر محمد 

 اقبالی

برنامه ریزی جهت برگزاری دوره 

ها و کارگاه های اموزشی جهت 

توانمندسازی اساتید و دانشجویان 

 در سطح دانشگاه

 A2 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 

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

 

 G10O1ت علمی از طریق دانشجویان، همکاران، مدیران أ: نظارت بر ارزشیابی اعضای هی 

علت عدم * 

 تحقق

پایش و میزان 

 تحقق

ی بین پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

جناب آقای  15/01 15/04   100%  

محمد رضا 

 عسکری

تصویب شیوه نامه اجرایی بازنگری و 

 شورای دانشگاه درارزشیابی اساتید  

A1 

جناب آقای  15/03 15/04   100%   

محمد رضا 

 عسکری

 A2 اجرای پایلوت برنامه

 G10O2 برگزاری جلسات کمیته ارزشیابی : 

جناب آقای محمد  15/01 15/12   100%  

 رضا عسکری

برگزاری جلسات منظم کمیته 

 ارزشیابی بر اساس نیاز

 A1 
 

G10O3 نظارت برتحلیل نتایج ارزشیابی : 

جناب آقای محمد  15/01 15/12   100%  

 رضا عسکری

نظارت بر تحلیل نتایج ارزشیابی و ارائه 

 بازخورد

A1 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 G10O4اهارزشیابی دانشکدههای : نظارت بر بهبود کیفی فرم 

جناب آقای محمد  15/01 15/12   100%   

 رضا عسکری

برنامه ریزی جهت بازنگری و ارتقای 

کیفی فرم های ارزشیابی بر اساس 

 پایش مشکالت و خألهای موجود

A1 
 

 G10O5 نظارت و مشارکت بر بهبود برنامه های آموزشی بر اساس نتایج ارزشیابی : 
 

جناب آقای محمد  15/01 15/04   100%   

 رضا عسکری

تهیه برنامه برای بهبود برنامه های 

 آموزشی بر اساس نتایج ارزشیابی

A1 
 

جناب آقای محمد  15/04 15/12   100%   

 رضا عسکری

 A2 اجرای برنامه و تدوین گزارش 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  G11 :هاآزمون کیفی و کمی استانداردهای سطح ارتقاء 

 

 G11O1 ارزیابی دانشجو: تشکیل کمیته 

علت عدم * 

 تحقق

پایش و 

میزان 

 تحقق

بینی  پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

دکتر محسن  15/01 15/12   100%  

 قریانی

در صورت لزوم بازنگری در ترکیب 

 اعضای کمیته ارزیابی دانشجو

A1 

 G11O2ها : مشارکت در بهبود نقاط ضعف آزمون 

 

مجبوبه دکتر  16/03 30/04   100%  

 عبدالهی

آزمون های پایان بررسی کیفی سواالت 

 بازخورد به و ارائهترم  دانشکده بهداشت 

 اساتید

 A1 
 

  100%   30/10 16/09 

محمد دکتر  16/03 30/04   100%  

 حسینی

آزمون های پایان بررسی کیفی سواالت 

رد و ارائه بازخوترم  دانشکده پیراپزشکی 

 به اساتید

 
A2 

   100%   30/10 16/09 

سرکار خانم سمیه  16/03 30/04   100%  

 نیری

آزمون های پایان بررسی کیفی سواالت 

و ارائه ترم  دانشکده پرستاری و مامایی 

 بازخورد به اساتید

A3 

  100%   30/10 16/09 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آزمون های پایان بررسی کیفی سواالت  دکتر الناز خرداد 16/09 30/10   100%  

و ارائه بازخورد به ترم  دانشکده پزشکی 

 اساتید

A4 

دکتر محسن  15/01 15/12   100%    

دکتر  -قریانی

 هاشم حشمتی

مشاوره به اساتید جهت طراحی 

 سواالت استاندارد

 A5 

G11O3ها ها توسط دانشکده: نظارت بر تحلیل آزمون  
 

دکتر محسن  16/03 30/04   100%  

دکتر  -قریانی

 هاشم حشمتی

بررسی سواالت آزمون ها پس از تأیید 

 دانشکده هادفاتر توسعه آموزش 

A1 

  100%   30/10 16/09 

دکتر محسن  16/03 30/04   100%  

دکتر  -قریانی

 هاشم حشمتی

ارائه بازخوردهای الزم بر اساس نتایج 

 بررسی سواالت

  
A2 

  100%   30/10 16/09 

 G11O4: مربوطه رسانی نرم افزاربه روز تهیه و  
 

 دکتر محسن 15/01 15/12   100%   

 قریانی

 مربوط به روزرسانی نرم افزار تهیه و

 به تحلیل آزمون های کمی

A1 
 

 G11O5: های ارزیابی بالینی توسعه روش 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دکتر محسن  15/01 15/12   100%   

دکتر  -قریانی

 معصومیان حسینی

برگزاری جلسه با مدیران گروه های 

بالینی و هم اندیشی در خصوص توسعه 

 بالینیروش های ارزیابی 

A1 
 

دکتر محسن  15/01 15/12   100%   

دکتر  -قریانی

 معصومیان حسینی

تعیین روش های ارزیابی بالینی با نظر 

 مدیران گروه ها 

A2 
 

دکتر محسن  15/01 15/12   100%   

 قریانی

پایش و ارزشیابی استفاده از روش های 

 ارزیابی جدید

A3 

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

 

دکتر محسن  15/01 15/12   100%   

دکتر  -قریانی

 محمد اقبالی

برگزاری کارگاه های آموزشی در 

 خصوص طراحی آزمون های استاندارد

A1 
 

دکتر محسن  15/01 15/12   100%   

دکتر  -قریانی

 محمد اقبالی

تشویق و ترغیب اساتید جهت استفاده 

از محتوای های آموزشی موکس ملی 

 آرمان در خصوص طراحی آزمون ها

A2 
 

دکتر محسن  15/01 15/12   100%   

دکتر  -قریانی

 -هاشم حشمتی

 دکتر معصومیان

در خصوص ارائه مشاوره به اساتید 

 طراحی آزمون های استاندارد

A3 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

  G14 :و بیمارستان های آموزشی هادانشکده پزشکی علوم آموزش توسعه دفاتر عملکرد ارتقاء 

 

 G14O1 : پیگیری جهت صدور ابالغ مدیرEDO و بیمارستان های آموزشی دانشکده ها 

علت عدم * 

 تحقق

پایش و 

میزان 

 تحقق

بینی  پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

دکتر هاشم  15/01 15/12   100%  

 حشمتی

 تشکیل جلسات کمیته ارزیابی مرکز

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دانشکده ها  EDOجهت شناسایی مدیران 

 و بیمارستان های آموزشی

A1 

دکتر هاشم  15/01 15/12   100%  

 حشمتی

از  دانشکده ها EDOصدور ابالغ مدیران 

بیمارستان های طرف روسای دانشکده ها و 

 با هماهنگی مرکز مطالعات آموزشی

A2 

 G14O2 و بیمارستان های آموزشیفرم ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بازنگری : تدوین 

 

دکتر هاشم  15/01 15/12   100%  

 حشمتی

بازنگری فرم ارزشیابی عملکرد دفاتر 

 توسعه آموزش 

 A1 
 

دکتر هاشم  15/01 15/12   100%    

 حشمتی

تصویب فرم های بازنگری شده 

ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه 

 A2 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آموزش در شورای مرکز مطالعات و 

 شورای آموزشی دانشگاه

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

انجام بازدید بر اساس برنامه زمان  دکتر هاشم حشمتی 15/01 15/12   100%  

 بندی 

A1 

دکتر هاشم  15/01 15/12   100%  

 حشمتی

برگزاری جلسات منظم بر اساس 

 برنامه زمان بندی

 
A2 

 G14O4 ماه   3: تشکیل جلسه های شورای توسعه آموزش هر 
 

دکتر هاشم  15/01 15/12   100%   

 حشمتی

 A1 انجام مکاتبه جهت دعوت از اعضا
 

دکتر هاشم  15/01 15/12   100%   

 حشمتی

ارائه گزارش عملکرد دفاتر توسعه 

 آموزش در جلسات 

A2 
 

دکتر هاشم  15/01 15/12   100%   

 حشمتی

جلسات هم اندیشی، دریافت تشکیل 

 نظرات و پیشنهادات و ارائه بازخورد

A3 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  G15 :علمی هیات اعضای اندیشه ضیافت طرح اجرای 

 

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

علت عدم * 

 تحقق

پایش و 

میزان 

 تحقق

بینی  پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

دکتر محمد  15/01 15/12   100%  

 اقبالی

تهیه نیازهای آموزشی اساتید در زمینه 

دوره های معرفتی ) بر اساس اهداف بسته 

اعتالی ارزش های اخالقی و معنوی در 

 علوم پزشکی، نیاز سنجی از اساتید و...(

A1 

دکتر هاشم  15/01 15/12   100%  

 حشمتی

معظم رهبری در مکاتبه با نهاد مقام 

دانشگاه در خصوص برگزاری دوره های 

 مورد نیاز

A2 

دکتر محمد  15/01 15/12   100%  

 اقبالی

پیگیری جهت برگزاری دوره ها بر اساس 

 نیاز اعضای هیأت علمی دانشگاه

A3 

 G15O2 آن تحلیلتجزیه و تحلیل : ارزشیابی برنامه و 

 

قام با نهاد مارزشیابی برنامه با همکاری  اقبالیدکتر محمد  15/01 15/12   100%  

 معظم رهبری در دانشگاه

 A1 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 A2  تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی دکتر محمد اقبالی 15/01 15/12   100%    

G15O3تدوین گزارش نتایج و برگزاری دوره :  
 

 A1 برگزاری دورهتدوین گزارش فرآیند  دکتر محمد اقبالی 15/01 15/12   100%  

دکتر محمد  15/01 15/12   100%  

 اقبالی

تدوین گزارش برگزاری دوره بر 

 اساس نتایج ارزشیابی

 
A2 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

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

 

 G16O1 :توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینه آموزش پاسخگو 
 

علت عدم * 

 تحقق

پایش و 

میزان 

 تحقق

بینی  پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

 

 دکتر عسکریان 15/1/1401 30/3/1401   %100 مستندات

آموزش  خصوص در گسترده رسانی اطالع

آموزش پزشکی مبتنی بر  و پاسخگو

 و دانشجویان اساتید شواهد به

 تجلسا برگزاری و ها به دانشکده مکاتبه

 در دانشگاه. بسته این معرفی

A1 

پیگیری   

برگزاری و 

 مستندات

 دکتر عسکریان 15/1/1401 30/11/1401   100%

 اعضای کارگاه توانمندسازی برگزاری

آموزش پاسخگو  خصوص در هیات علمی

 و دانش پژوهی آموزشی در این حیطه

A2 

 G16O2 : افزایش طرح های پژوهشی در زمینه موضوع آموزش پاسخگو 

 

 
پیگری 

 مکاتبات
100%   30/11/1401 15/1/1401 

موضوعات  تشکیل کمیته تعیین دکتر پورحاجی

  پژوهشی 

 A1 
 

 
پیگیری 

 نتایج
100%   30/3/1401 15/1/1401 

 A2   انجام نیاز سنجی  دکتر پورحاجی
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 15/1/1401 30/3/1401   %100 پیگیری فرم 
 A3   اطالع رسانی  از طریق سایت و ارسال پوستر دکتر پورحاجی

 15/1/1401 30/3/1401   %100 مستندات 
 به "پزشکی پاسخگو آموزش" افزودن دکتر پورحاجی

 دانشگاه آموزش در های پژوهش اولویت

 

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

   

 15/1/1401 30/3/1401   %100 مکاتبات
 -حشمتیدکتر 

 دکتر عسکریان

تشکیل جلسات با معاونین آموزشی 

 دانشکده ها 

A1 

   

 15/1/1401 30/3/1401   %100 مستندات
 -حشمتیدکتر 

 دکتر عسکریان

های  بررسی مشکالت و چالش

  آموزشی دانشکده ها و گروهها 

  
A2 

رویت و    

پیگیری 

 مستندات

100%   30/3/1401 15/1/1401 

 -حشمتیدکتر 

 دکتر عسکریان
پروژهای تحقیقاتی در خصوص طراحی 

  بررسی چالشها و ارائه راهکارها

A3 

 G16O4 درمانت معاون ت منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی والفعالیتهای ضروری آموزشی براساس مشک تعیین: تشکیل جلسات منظم با گروههای آموزشی به منظور 
 

نتایج و   

 صورتجلسات
 دکتر عسکریان 15/1/1401 30/3/1401   100%

 A1   تشکیل جلسات با گروههای آموزشی
 

 صورتجلسات  

 دکتر عسکریان 15/1/1401 30/3/1401   100%

نمایتده معاونت جلسات با تشکیل 

بررسی و  درمانمعاونت  بهداشتی و

 منطقه و بررسی اولویت هامشکالت 

A2 
 

 G16O5 :در عرصه  آموزیهای تعیین شده با تاکید بر کارمنطقه و اولویت التبراساس مشک مربوطه کوریکولوم های آموزشی اصالح 
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رویت 

مستندات و 

 مکاتبات

 دکتر عسکریان 15/1/1401 30/3/1401   100%

حلیل وضعیت آموزش در عرصه در ت

ه ب های دانشگاه علوم پزشکیدانشکده

 ویژه در ایام کرونایی

جلسه با همکاران در خصوص تعیین  .1

نقاط ضعف و قوت، تعیین مشکالت 

ارائه ، اصلی درس کارآموزی 

 .راهکار

اساتید دانشجویان و  نظر سنجی از .2

 .محترم درس کارآموزی

تهیه لیستی از نقاط ضعف و قوت  .3

 .برنامه کارآموزی

عیین حیطه هایی که باید در آنها ت .4

 .برنامه ریزی صورت پذیرد

 در آموزشی برنامه  و بازبینی تهیه

 صورت لزوم.

A1 
 

  

 دکتر عسکریان     %100 رویت نتایج

رتقای کیفیت کارآموزی در ا

کارشناسی برای  رشته های   عرصه

 بالینی با استفاده از روش نوین آموزشی

A2 
 

 رویت فرم ها  

 دکتر عسکریان 15/1/1401 30/3/1401   100%

 های برنامه ارزشیابی بازنگری و و تدوین

 با رویکرد)ها کوریکولوم( آموزشی

توانمندی با در نظر  بر مبتنی آموزش

 گرفتن آموزش های مجازی دروس

A3 
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 G16O6 :سیمای استان  صدا و رسانه های محلی و استانی از جمله منطقه و اولویت های تعیین شده با مشارکت و همکاری التتاکید بر مشکبا  ارتقاء آگاهی و توانمندی مردم 

 

  

رویت 

 مکاتبات
 دکتر بهشتی 15/1/1401 30/3/1401   100%

 پیش حوزه از بیش ارتباط ایجاد

با رسانه های محلی  دانشگاه آموزش

تمام  از بهینه استفاده و استانی جهت

 در ارتقا موجود های پتانسیل

 پاسخگو آموزش

A1 
 

 G16O7 :مردم نهاد، سازمان های مردم آموزشی دانشگاه یمنطقه و اولویت های تعیین شده با مشارکت و همکاری گروه ها التبر مشکتاکید با  ارتقاء آگاهی و توانمندی مردم 

 

رویت   

 دکتر بهشتی 15/1/1401 30/3/1401   %100 مستندات

برگزاری وبینار یا سمینار هایی در 

 جهت ارتقاء آگاهی و توانمندی مردم

 منطقه التتاکید بر مشکبا 

A1 
 

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

 

رویت   

 مکاتبات

 دکتر بهشتی 15/1/1401 30/3/1401   100%

برگزاری جلسه هماهنگی با کمیته 

تحقیقات دانشجویی و انجمن های 

 علمی

سنجی از دانشجویان بصورت  نظر

 ندچ پرسشنامه، سواالت باز، گفتگو در

 .جلسه جداگانه برای دانشجویان

A1 
 

رویت   

 دکتر بهشتی 15/1/1401 30/3/1401   %100 مستندات

 های عرصه تامین و شناسایی

سازی  پیاده برای نیاز مورد آموزش

 درعرصه زود دانشجویان مواجهه

A2 
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بر  مبتنی آموزش و جامعه های

 جامعه

رویت   

 دکتر بهشتی 15/1/1401 30/3/1401   %100 مستندات

تدوین پروپوزال های مرتبط با 

آموزش پاسخگو در کمیته تحقیقات 

 دانشجویی

A3 
 

رویت   

 دکتر بهشتی 15/1/1401 30/3/1401   %100 مکاتبات

تعامل با معاونت بهداشتی )خانم 

گرامی پور ( درباره طرح سفیر 

 دانشجوییسالمت 

A4 
 

 G16O9 : های مربوط به نیازهای منطقه برگزاری کارگاه جهتآموزش مداوم دانشگاه مرکز مشارکت با ارتقاء 

 

  

رویت 

 مکاتبات
100%   30/3/1401 15/1/1400 

 -دکتر بهشتی

 دکتر عسکریان

تعامل با واحد آموزش مداوم 

راستای برگزاری  دانشگاه در

های آموزشی با سمینار و وبینار

منطقه و اولویت  التتاکید بر مشک

 های تعیین شده

A1 
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  G20: (  دانشجویان برای توانمندسازی هایدوره برگزاری و آزمون کمیته سوال، طرح علمی، کمیته تشکیل) دانشجویی المپیاد کمی و کیفی سطح ارتقاء 

 

 G20O1: شناسایی دانشجویان عالقمند و مستعد جهت شرکت در المپیاد 
 

علت عدم * 

 تحقق

پایش و 

میزان 

 تحقق

بینی  پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

  

100% 

  

17/12/1401 15/11/1400 
سرکار خانم  

 فهیمه عطاریان

اطالع رسانی گسترده ثبت نام المپیاد از 

طریق طراحی ،چاپ و انتشار پوستر، در 

خبرگزاری دانشجویی  سایت دانشگاه، 

 های مجازیمفدا و شبکه

A1 

    

100% 

   

25/12/1401 20/11/1400 

سرکار خانم  

 عطاریانفهیمه 

ها و استعالم دانشجویان برتر رشته

آموزشی و  مدیریت  های مختلف ازورودی

 جذب آنها

A2 

  

100% 

  

25/12/1400 20/11/1400 

سرکار خانم  

 فهیمه عطاریان

های ها و ورودیرتباط با نمایندگان رشتها

مختلف دانشگاه جهت معرفی المپیاد و جذب 

 مند و فعالدانشجویان عالقه

A3 

  
100% 

  
25/12/1400 15/11/1400 

سرکار خانم  

 فهیمه عطاریان

ارائه مزایا و تسهیالت ویژه برگزیدگان 

 المپیاد

 

 G20O2: دانشجویان در زمینه موضوعات و حیطه های المپیاد توانمند سازی 
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100% 

سرکار خانم   10/12/1400 28/12/1400  

 فهیمه عطاریان

تهیه منابع المپیاد و تحویل آنها به 

 های مختلف دانشجویان حیطه

 A1 
 

    

100% 

سرکار خانم   15/12/1400 30/06/1401   

فهیمه 

 عطاریان

فراهم سازی امکان شرکت 

دانشجویان در وبینارهای کشوری 

های مختلف آشنایی با حیطه

 سیزدهمین المپیاد

 A2 

    

100% 

سرکار خانم   15/12/1400 30/06/1401   

فهیمه 

 عطاریان

برگزاری وبینارهای مختلف مرتبط با 

های المپیاد با حضور مدال آورندگان حیطه

 دوره های قبلی

 A3 

    

100% 

سرکار خانم   15/12/1400 30/06/1401   

فهیمه 

 عطاریان

زمینه سازی جهت شرکت دانشجویان در 

های برگزار شده حیطه های مختلف کارگاه

 هاتوسط سایر دانشگاه

 

  

100% 

سرکار خانم   15/12/1400 30/06/1401  

فهیمه 

 عطاریان

برگزاری جلسات تدریس و پرسش و 

پاسخ در حیطه های مختلف توسط  اساتید  

 حیطه مربوطه

 

G20O3: ارتقای مشارکت اساتید جهت توانمندسازی دانشجویان 
 

  

100% 

صدور ابالغ برای اساتید به عنوان عضو  هاشم حشمتیدکتر  15/12/1400 30/01/1401   

کمیته علمی المپیاد و استاد مسئول 

 حیطه مربوطه

A1 
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100% 

سرکار خانم   15/12/1400 30/06/1401   

 فهیمه عطاریان

های المپیاد های ویژه حیطهایجاد گروه

های اجتماعی و امکان ارتباط در شبکه

 دانشجویان با اساتید 

 
A2 

    

100% 

سرکار خانم   15/12/1400 30/06/1401   

 فهیمه عطاریان

ارائه توضیحات الزم و مشاوره به 

های مختلف توسط دانشجویان در حیطه

 اساتید

A3 

    

100% 

سرکار خانم   15/12/1400 30/06/1401   

فهیمه 

 عطاریان

برگزاری جلسات تدریس و رفع اشکال 

 توسط اساتیدهای مختلف منابع در حیطه

  

 G20O4: ارتقای کیفیت المپیاد دانشجویی در بخش درون دانشگاهی  
 

   
100% 

سرکار خانم   15/12/1400 30/06/1401  

 فهیمه عطاریان

گیری از اساتید متخصص مرتبط بهره 

 با حیطه های مختلف

A1 
 

   
100% 

سرکار خانم   10/12/1400 28/12/1401  

 فهیمه عطاریان

خریداری منابع مختلف اعالم شده  

 سیزدهمین المپیاد 

A2 
 

   
100% 

سرکار خانم   15/12/1400 30/06/1401  

 فهیمه عطاریان

برگزاری وبینار در حیطه های مختلف 

 توسط مدال آورندگان المپیاد قبلی

A3 

   
100% 

سرکار خانم   15/12/1400 30/06/1401  

 فهیمه عطاریان

 پیشرفت دانشجویان و رفعپیگیری میزان 

 مشکالت احتمالی

 

 

  



 

36 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

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

 

 G21O1: ارتقای آگاهی دانشجویان در زمینه آیین نامه استعداد درخشان 
 

علت عدم * 

 تحقق

پایش و 

میزان 

 تحقق

بینی  پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

  

100% 

  

29/12/1401 15/1/1401 
ایل  داود دکتر

 بیگی

معرفی واحد و آیین نامه استعدادهای 

درخشان برای دانشجویان جدید الورود 

 در قالب سخنرانی، کلیپ و پمفلت

A1 

    

100% 

   

29/12/1401 15/1/1401 

ایل  داود دکتر

 بیگی

برگزاری وبینارهای سالیانه به منظور 

آیین نامه و پاسخ به سواالت تشریح 

 دانشجویان

A2 

  

100% 

  

29/12/1401 15/1/1401 

ایل  داود دکتر

 بیگی

های دانشجویی جهت تشکیل انجمن

ز استفاده اافزایش تعامل، ایجاد انگیزه و 

 انیدانشجوهای   یتوانمند

A3 

  

100% 

  

29/12/1401 15/1/1401 

ایل  داود دکتر

 بیگی

توانمندسازی دانشجویان تشکیل کمیته 

رتباط دانشجویان با واحد جهت تقویت ا

درخشان و توانمندسازی استعداد 

 دانشجویان

A4 
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100% 

  

29/12/1401 15/1/1401 
ایل  داود دکتر

 بیگی

برتر جهت  انیبه دانشجو یاطالع رسان

ان درخش یاستعادها التیاستفاده از تسه

 در مراحل مختلف

A5 

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

 

  

100% 

  

29/12/1401 15/1/1401 

ایل  داود دکتر

 بیگی

انجام هماهنگی به منظور اینکه 

 درخشان دانشجویان استعدادهای

 گروه از غیر به) عمومی دروس بتوانند

 یا حضوری غیر بصورت را( معارف

 بگذرانند. استاد به معرفی

 A1 
 

    

100% 

   

29/12/1401 15/1/1401 

ایل  داود دکتر

 بیگی

بدین منظور که  هماهنگی انجام

 نیمسال هر در بتواند مشمول دانشجوی

 معاونت تایید صورت در تحصیلی

 رشته در را درسی واحد 27 آموزشی

 .بگذراند خود تحصیلی اصلی

 A2 

    

100% 

   

29/12/1401 15/1/1401 

ایل  داود دکتر

 بیگی

 زبان، آموزش هایکالس برگزاری

 روش مدیریت ای،رایانه های مهارت

 .ویژه تخفیف با مشاوره و تحقیق

 A3 

    

100% 

   

29/12/1401 15/1/1401 

ایل  داود دکتر

 بیگی

 شرکت جهت الزم امکانات سازی فراهم

 و علمی هایکنفرانس در دانشجویان

 .  آموزشی هایکارگاه
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100% 

  

29/12/1401 15/1/1401 

ایل  داود دکتر

 بیگی

 اعطای جهت مطلوب شرایط سازی فراهم

 نب خوابگاه، تحصیلی، هزینه کمک و وام

 از استفاده تسهیالت و کتاب خرید

 و رایانه آزمایشگاهها، ها،کتابخانه

 استعدادهای دانشجویان برای اینترنت،

 .درخشان

 

G21O3:  جهت هدایت بهتر دانشجویان استعداد درخشان وهمکاری با معاونت آموزشی دانشکده ها ملتعاارتقاء 
 

  

100% 

  

15/04/1401 15/1/1401 

تدوین برنامه زمان بندی نشست ها و  ایل بیگی داود دکتر

جلسات توجیهی با معاونان آموزش 

 دانشکده

A1 

  
100% 

  
29/12/1401 15/1/1401 

ایل  داود دکتر

 بیگی

برگزاری جلسات منظم با معاونان 

 آموزشی دانشکده ها

 
A2 

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

   

100% 

   

29/12/1400 15/1/1400 

ایل  داود دکتر

 بیگی

بررسی آنی درخواست دانشجویان  

مبنی بر  استفاده از امتیازات 

استعداهای درخشان و استعالم از 

 آموزش و شورای انضباطی

A1 
 

   
100% 

   
29/12/1400 15/1/1400 

ایل  داود دکتر

 بیگی

امکان صدور گواهی فراهم نمودن 

 بصورت غیرحضوری از طریق ایمیل

A2 
 

 G21O5: مربوطه جهت تحصیل در مقطع تحصیلی باالترارسال اسامی دانشجویان  و ، بررسی مدارکاستعالم 
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100% 

  

29/12/1400 15/1/1400 

ایل  داود دکتر

 بیگی

استعالم سالیانه دانشجویان 

ها و استعدادهای درخشان رشته

های مختلف قبل از ثبت نام ورودی

 آزمون ارشد

A1 
 

   

100% 

  

29/12/1400 15/1/1400 

ایل  داود دکتر

 بیگی

اطالع رسانی به دانشجویان 

استعدادهای درخشان جهت ثبت نام 

در آزمون ارشد ثبت درخواست 

استعدادهای استفاده از تسهیالت 

 درخشان

A2 
 

   

100% 

  

29/12/1400 15/1/1400 

ایل  داود دکتر

 بیگی

بررسی امکان استفاده از تسهیالت 

ارشد بدون آزمون و با آزمون 

 دانشجویان و ارایه گواهی

A3 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

  G22  :نوآورانه هایطرح کیفی و کمی ارتقاء 

 G22O1 : دانشجویان جهت ارائه، اجرا و ارزشیابی طرح های نوآورانه آموزشیارتقای سطح انگیزه و توانمندی اساتید و 

علت عدم * 

 تحقق

پایش و 

میزان 

 تحقق

بینی  پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

  100%  EDC 29/12/1401 15/1/1401  سرکار خانم

فاطمه دکتر 

 پورحاجی

اعضاء هیئت علمی  ازدرخواست همکاری 

های طرحجهت ارائه، اجرا و ارزشیابی 

در آموزش به دانش پژوهی و پژوهش 

 ارتقا فعالیت ها ی واحدمنظور 

A1 

  100%  EDC 30/3/1401 15/1/1401  سرکار خانم

فاطمه دکتر 

 پورحاجی

 A2 اطالع رسانی به اعضا هیات علمی دانشگاه

    50%  EDC 29/12/1401 15/1/1401  سرکار خانم

فاطمه دکتر 

 پورحاجی

برگزاری کارگاه توانمند سازی اساتید در 

های دانش زمینه نحوه نگارش پروپوزال

 پژوهی در سطح مقدماتی و پیشرفته

A3 

  50%  EDC 15/02/1401 15/1/1401  سرکار خانم

فاطمه دکتر 

پورحاجی با 

همکاری خانم 

 فیض عارفی

برگزاری کارگاه توانمند سازی دانشجویان 

های دانش در زمینه نحوه نگارش پروپوزال

 پژوهی در سطح مقدماتی و پیشرفته

A4 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 O2 G22 : و ترجمان   به منظور ایجاد تغییرات مثبت در شرایط و محیط آموزش واحد تابعهدانش پژوهی  هایتهیه، تدوین و اجرای طرح جهتاعضای هیات علمی  همکاری با

 دانش

  100%  EDC 29/12/1401 15/1/1401  جناب آقای

دکتر رضایی 

منش/جناب 

آقای 

پ/دکترحشمتی

 ورحاجی

تشکیل کمیته تهیه، حمایت از 

دانش های طرحتدوین و اجرای 

 های دانشکده هاEDOدر پژوهی 

 A1 
 

    20%  EDC 30/06/1401  15/1/1401  جناب آقای

پ/دکترحشمتی

 ورحاجی

فعالیت های  انجام نیاز سنجی 

 در سطح دانشگاه  نوآورانه

 A2 

    100%  EDC 29/12/1401 15/1/1401  تیم دانش پژوهی

 دانشگاه

های ارزیابی، تعیین امتیاز و ارسال طرح

نهایی دانش پژوهی آموزشی به کمیته 

پژوهی دانشگاه و هیات ممیزه در دانش 

صورت درخواست اعضا هیات علمی صاحب 

 طرح

 A3 

    100%  EDC 29/12/1401 15/1/1401  اعضای هیات

علمی داور در 

 سامانه مدد

های نهایی دانش پژوهی داوری طرح

 آموزشی در سامانه مدد

A4 

  100%  EDC 29/12/1401 15/1/1401  اعضای هیات

 علمی داور در

 سامانه مدد

های نهایی دانش پژوهی مشاوره طرح

 آموزشی در سامانه مدد

A5 
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  100%  EDC 29/12/1401 15/1/1401  تیم دانش پژوهی

 دانشگاه

های بارگذاری داوری و تصویب پروپوزال

 شده در سامانه مدد

A6 

  100%  EDC 29/12/1401 15/1/1401  تیم دانش پژوهی

 دانشگاه

رسیدگی به پرونده  برگزاری جلسات و

ارتقا  اساتید براساس درخواست و 

 مستندات سامانه مدد

A7 

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

  100%  EDC 10/02/1401 15/01/1401  جناب آقای

پور/دکترحشمتی

 حاجی

 EDOمدیران 

 دانشکده ها

جشنواره شهید تشکیل دبیرخانه 

  مطهری)ره(

A1 

  100%  EDC 29/04/1401 15/02/1401  جناب آقای

پور/دکترحشمتی

 حاجی

در   EDOمدیران با  هتشکیل جلس

زمینه اهداف و برنامه ها جشنواره 

 شهید مطهری )ره(

  
A2 

  100%  EDC 29/04/1401 15/02/1401  مدیران
EDO   

گروه های آموزشی با  هتشکیل جلس

در زمینه اهداف و برنامه ها جشنواره 

 شهید مطهری )ره(

A3 

  100%  EDC 29/04/1401 15/02/1401  جناب آقای

پور/دکترحشمتی

حاجی/خانم 

 عباسپور
 

اطالع رسانی به اعضا هیات علمی در 

مورد جشنواره شهید مطهری)ره( و 

 محورهای جشنواره
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  100%  EDC 15/02/1401 01/02/1401 فیض /پورحاجی

 عارفی
 

اطالع رسانی به دانشجویان در مورد 

جشنواره شهید مطهری)ره( و 

 محورهای جشنواره

A4 

   100%  EDC 01/10/1401 01/09/1401  کارشناسان

دبیرخانه 

جشنواره شهید 

 مطهری)ره(

های تکمیلی شده دانش ارسال طرح

ها به جشنواره حیطهپژوهی در تمامی 

 شهید مطهری)ره(

A5 

   100%  EDC 01/10/1401 01/09/1401  اعضای هیات

علمی  عضو تیم 

جشنواره  داوری

شهید 

 مطهری)ره(

 

داوری فرآیندهای مربوط به جشنواره 

 شهید مطهری )ره(

A6 

 : G22O4 پژوهیدرخواست ارزشیابی دانش ارتقای سطح مشارکت و همکاری اساتید جهت ارائه 

   100%  EDC 29/12/1401 01/01/1401  دکتر هاشم

 حشمتی/پورحاجی

اعضاء هیئت  ازدرخواست همکاری 

درخواست ارزشیابی جهت ارائه علمی 

 دانش پژوهی

A1 
 

   100%  EDC 29/12/1401 01/01/1401 اطالع رسانی به اعضا هیات علمی  پورحاجی

برگزاری وبینار/مکاتبات -دانشگاه

 اداری

A2 
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   100%  EDC 15/06/1401 01/01/1401 برگزاری کارگاه توانمند سازی اساتید  پورحاجی/عباسپور

درخواست ارزشیابی در زمینه ارائه 

 دانش پژوهی

A3 

 : G22O5ارتقای سطح توانمندی دانشکده ها و گروه های آموزشی جهت ارائه طرح های پژوهش در آموزش 

   100%  EDC 29/12/1401 01/01/1401  دکتر هاشم

 حشمتی/پورحاجی

اعضاء هیئت  ازدرخواست همکاری 

درخواست ارزشیابی جهت ارائه علمی 

 دانش پژوهی

A1 
 

   100%  EDC 29/12/1401 01/01/1401 اطالع رسانی به اعضا هیات علمی  پورحاجی/عباسپور

برگزاری وبینار/مکاتبات -دانشگاه

 اداری

A2 
 

   100%  EDC 15/06/1401 01/01/1401  دکتر هاشم

 حشمتی/پورحاجی

برگزاری کارگاه توانمند سازی اساتید 

درخواست ارزشیابی در زمینه ارائه 

 دانش پژوهی

A3 

  : G22O6وزشی ارتقا سطح توانمندی اساتید جهت ثبت فعالیت های نوآورانه ، دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری )ره( در سامانه فعالیت های نوآورانه آم(MEDED ) 

   100%  EDC 29/12/1401 01/01/1401  دکتر هاشم

 حشمتی/پورحاجی

جهت اعضاء هیئت علمی  مکاتبه با

ثبت فعالیت های نوآورانه در سامانه 

 فعالیت های نوآورانه آموزشی

A1 
 

   100%  EDC 29/12/1401 01/01/1401 اطالع رسانی به اعضا هیات علمی  پورحاجی/عباسپور

مورد سامانه فعالیت های  دانشگاه در

 نوآورانه آموزشی

A2 
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   100%  EDC 30/03/1401 01/02/1401 برگزاری کارگاه آموزشی اصول ثبت  پورحاجی

طرح های نوآورانه پژوهشی جهت 

اعضای هیات علمی و افزایش تعداد 

 کاربران سامانه فعالیت های نوآورانه

(MEDED) 

A3 
 

   100%  EDC 29/12/1401 01/01/1401 ارائه بازخورد به گروه ها و دانشکده  پورحاجی

ها در زمینه سامانه ثبت فعالیت های 

 ( MEDEDنوآورانه آموزشی )مدد 

A4 
 

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

 

   100%  EDC 29/12/1401 01/01/1401 اطالع رسانی به اعضا هیات علمی  پورحاجی

دانشگاه درباره سامانه فعالیت های 

 ( MEDEDنوآورانه آموزشی )

A1 
 

   100%  EDC 30/3/1401 15/1/1401  جناب آقای/

پورحاج/دکترحشمتی

 ی

برگزاری جلسات منظم با دانشکده ها 

جهت پایش و نظارت بر فعالیت ها در 

 صورت لزوم

A2 
 

 : G22O8ها در زمینه فعالیت های نوآورانه ، دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری )ره( دانشکده و ها گروه در مشاوره فرآیند ارتقا 

   100%  EDC 20/01/1401 15/01/1401  مدیرانEDO  اطالع رسانی برنامه زمانی مشاوره جهت

فعالیت های نوآورانه ، دانش پژوهی و 

 جشنواره شهید مطهری )ره(

 

A1 
 

100%  EDC 15/06/1401 01/06/1401 



 

46 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

   100%  EDC 

29/12/1401 01/01/1401 

هماهنگی و مشاوره در زمینه  EDOمدیران 

نیازسنجی کارگاه های آموزشی مورد 

 نیاز

A2 
 

 G22O9فعالیت های نوآورانه ، دانش پژوهی و جشنواره شهید مطهری )ره( به مربوط مستندات تدوین روند : ارتقا 

   100%  EDC 29/12/1401 01/01/1401  پورحاجی /آقای

 دکترحشمتی

ارسال دستور کار جلسات مربوط به 

 واحد دانش پژوهی به اعضای واحد

A1 
 

   100%  EDC 29/12/1401 01/01/1401  پورحاجی/آقای

 دکترحشمتی

تدوین صورتجلسات و مکاتبه با اعضا 

 و پیگیری بازخورد 

A2 

   100%  EDC 29/12/1401 01/01/1401  دبیر واحد با

هماهنگی مسئول 

 روابط عمومی

درج گزارش فعالیت مربوط به 

 دانش پژوهی جلسات واحد

 

A3 

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

   100%  EDC 29/12/1401 01/01/1401  واحد با دبیر

هماهنگی 

مسئول روابط 

 عمومی

بروز رسانی و بارگذاری ساختار و برنامه  

و دانش پژوهی ها و راهنماهای واحد 

 پژوهش در آموزش در وب سایت مرکز

A1 
 

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

   100%  EDC 15/03/1401 15/12/1400    بازدید مطابق برنامه پایش و نظارت A1 
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  100%  EDC 15/06/1401 15/03/1401 

  100%  EDC 15/09/1401 15/06/1401 

   100%  EDC 15/12/1401 15/09/1401 

 G22O12 پژوهش در آموزش: ارتقا سیستم بازخورد به گروه ها و دانشکده ها در زمینه دانش پژوهی و 

   100%  EDC 15/03/1401 15/12/1400  دکتر هاشم

حشمتی با 

همکاری 

اعضای تیم 

 دانش پژوهی

ارائه بازخورد به گروه های آموزشی 

 براساس نتایج حاصل از پایش و نظارت  

A1 

   100%  EDC 15/06/1401 15/03/1401 

  100%  EDC 15/09/1401 15/06/1401 

  100%  EDC 15/12/1401 15/09/1401 

   100%  EDC 15/03/1401 15/12/1400  دکتر هاشم

حشمتی با 

همکاری 

اعضای تیم 

 دانش پژوهی

پیگیری اصالحات مربوط به پایش از 

 گروه های آموزشی 

A2 

100%  EDC 15/06/1401 15/03/1401 

100%  EDC 15/09/1401 15/06/1401 

100%  EDC 15/12/1401 15/09/1401 

 

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

 G23O1  :ساماندهی دفتر واحد برنامه ریزی درسی 

علت عدم * 

 تحقق

پایش و میزان 

 تحقق

ی بین پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت



 

48 

 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

دکتر هادی  EDC 20/1/1401 15/1/1401  %100 رویت مستندات 

 علیزاده

تعیین و صدور ابالغ اعضای واحد 

 برنامه ریزی درسی

A1 

دکتر هادی  EDC 16/01/1401 15/1/1401  %100 رویت مستندات   

 علیزاده

برگزاری جلسه توجیهی و 

واحد هماهنگی  با اعضای 

 برنامه ریزی درسی

A2 

دکتر هادی  EDC 16/01/1401 15/1/1401  %100 مستنداترویت  

 علیزاده

برگزاری جلسه بررسی 

وضعیت موجود و تدوین 

اهداف و استراتژی ها و 

 نگارش برنامه

A3 

 O2 G23 :درصد 100به میزان های تدوین نشده و طرح دوره های طرح درس  تکمیل 

دکتر هاشم  EDC 15/1/1401 25/12/1400  %100 رویت مکاتبات   

 حشمتی

مکاتبه با اعضای هیات 

علمی در زمینه ارسال طرح 

 دوره ها و برنامه درسی

 A1 

دکتر هادی  EDC 30/2/1401 15/1/1401  %100 رویت مکاتبات   

 علیزاده

مکاتبه با مدیریت 

آموزشی دانشگاه جهت 

هماهنگی با اساتید در مورد 

و  طرح دوره هابارگذاری 

 طرح درس ها

 A2 

مدیران گروه   EDC 30/2/1401 15/1/1401  %100 رویت مستندات  

های 

پیگیری جهت ارسال طرح دوره 

 ها در بازه زمانی مشخص شده 

 A3 
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آموزشی/مدیرا

 EDOن 

 :G23O3 درسی ریزی برنامه زمینه در آموزشی های گروه و ها دانشکده توانمندی ارتقا 

  100%  EDC 15/02/1401 01/02/1401 برگزاری جلسات هماهنگی با  دبیر واحد

مدیران، گروه ها  و کارشناسان 

EDO 

A1 

 EDC 15/07/1401 01/07/1401  %100 رویت مستندات 

                             طرح                                                        "برگزاری کارگاه  دبیر واحد EDC 29/12/1401 15/1/1401  %100 رویت مستندات   

جهت  "دوره و طرح درس

توانمندسازی اعضای هیات 

علمی در زمینه برنامه ریزی 

 درسی

 A2  

رویت نتایج و    

 مستندات

100%  EDC 29/12/1401 15/1/1401 شیوه های "برگزاری کارگاه  دبیر واحد

جهت توانمند  "نوین آموزشی

سازی اعضای هیات علمی در 

 زمینه برنامه ریزی درسی

 A3 

رویت   

 مستندات

100%  EDC 29/12/1401 15/1/1401  جناب آقای

دکتر هاشم 

 حشمتی

 اصول "برگزاری جلسه توجیهی 

جهت  "برنامه ریزی درسی

 مشاوران 

A4 

 :G23O4 زمینه برنامه ریزی درسیها در  دانشکده و ها گروه در مشاوره فرآیند ارتقا 

   100%  EDC 20/01/1401 15/01/1401  مدیران

EDO 

اطالع رسانی برنامه زمانی 

مشاوره جهت برنامه ریزی 

 درسی  

 A1 

 EDC 15/06/1401 01/06/1401  %100 رویت مکاتبات 
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 EDC  %100 رویت نتایج  

29/12/1401 01/01/1401 

مدیران 

EDO 

زمینه تکنولوژی ارائه مشاوره در 

 های نوین آموزشی

 A2 

 EDC  %100 رویت مکاتبات  

29/12/1401 01/01/1401 

مدیران 

EDO 

هماهنگی و مشاوره در زمینه 

نیازسنجی کارگاه های آموزشی 

 مورد نیاز

 A3 

 :G23O5 درسی ریزی برنامه واحد به مربوط مستندات تدوین روند ارتقا 

رویت   

 صورتجلسات

100%  EDC 29/12/1401 01/01/1401 ارسال دستور کار جلسات مربوط  دبیر واحد

به واحد برنامه ریزی درسی به 

 اعضای واحد

 A1 

تدوین صورتجلسات و مکاتبه با  دبیر واحد EDC 29/12/1401 01/01/1401  %100 رویت مکاتبات  

 اعضا و پیگیری بازخورد 

A2 

دبیر واحد با  EDC 29/12/1401 01/01/1401  %100 رویت گزارش  

هماهنگی 

مسئول روابط 

 عمومی

درج گزارش فعالیت مربوط به 

 درسی ریزی برنامه جلسات واحد

A3 

 :G23O6  ارتقا ساختار و برنامه ها و راهنماهای واحد برنامه ریزی درسی 

دبیر واحد با  EDC 29/12/1401 01/01/1401  %100 رویت مستندات  

هماهنگی 

بروز رسانی و بارگذاری ساختار  

و برنامه ها و راهنماهای واحد 

 برنامه ریزی در وب سایت مرکز

A1 
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مسئول روابط 

 عمومی

    EDC 15/07/1401 15/06/1401  %100 رویت نتایج  

 :G23O7 ارتقا سیستم پایش و نظارت بر برنامه های درسی گروه آموزشی در دانشکده ها 

دکتر هادی  EDC 15/03/1401 15/12/1400  %100 رویت مستندات  

با   علیزاده

همکاری اعضا 

واحد برنامه 

 ریزی درسی

بازدید مطابق برنامه پایش و 

 نظارت  

A1 

100%  EDC 15/06/1401 15/03/1401 

100%  EDC 15/09/1401 15/06/1401 

100%  EDC 15/12/1401 15/09/1401 

 :G23O8 ارتقا سیستم بازخورد به گروه ها و دانشکده ها در زمینه برنامه ریزی درسی 

دکتر هادی  EDC 15/03/1401 15/12/1400  %100 رویت بازخورد  

با   علیزاده

همکاری اعضا 

واحد برنامه 

 ریزی درسی

ارائه بازخورد به گروه های 

آموزشی براساس نتایج حاصل از 

 پایش و نظارت  

A1 

100%  EDC 15/06/1401 15/03/1401 

100%  EDC 15/09/1401 15/06/1401 

100%  EDC 15/12/1401 15/09/1401 

دکتر هادی  EDC 15/03/1401 15/12/1400  %100 رویت مستندات  

با   علیزاده

پیگیری اصالحات مربوط به 

 پایش از گروه های آموزشی 

A2 

100%  EDC 15/06/1401 15/03/1401 
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100%  EDC 15/09/1401 15/06/1401  همکاری اعضا

واحد برنامه 

 ریزی درسی
100%  EDC 15/12/1401 15/09/1401 

 :G23O9 ای مربوطههبرنامه یابیارزش 

   100%  EDC 01/05/1401 15/04/1400  مدیرانEDO  ارزشیابی برنامه های درسی پایان

 ترم نیمسال تحصیلی 

A1 

 100%  EDC 15/10/1401 01/10/1401 

  100%  EDC 01/05/1401 15/04/1401  دکتر هادی

دکتر  -علیزاده

 هاشم حشمتی

نظارت و ارزشیابی فعالیت های   

 دانشکده ها  EDOمربوط به 

A2 

100%  EDC 15/10/1401 01/10/1401 
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  G23هادانشکده های وب سایت روی بر شده بارگذاری استاندارد هایدوره طرح و درس طرح درصد : ارتقاء 

 

 G23O1: ساماندهی دفتر واحد برنامه ریزی درسی 

 

علت عدم * 

 تحقق

پایش و 

میزان 

 تحقق

 پیش

بینی 

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

رویت  

 مستندات

100%  EDC 20/1/1401 15/1/1401  دکتر هادی

 علیزاده

واحد جدید تعیین و صدور ابالغ اعضای 

 برنامه ریزی درسی

A1 

رویت    

 مستندات

100%  EDC 16/01/1401 15/1/1401  دکتر هادی

 علیزاده

برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی  با 

 واحد برنامه ریزی درسیاعضای 

A2 

رویت  

 مستندات

100%  EDC 16/01/1401 15/1/1401  دکتر هادی

 علیزاده

برگزاری جلسه بررسی وضعیت موجود و 

تدوین اهداف و استراتژی ها و نگارش 

 برنامه

A3 

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

 

رویت    

 مکاتبات

100%  EDC 15/1/1401 25/12/1401  دکتر هاشم

 حشمتی

مکاتبه با اعضای هیات علمی در زمینه 

 ارسال طرح دوره ها و برنامه درسی

 A1 
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رویت    

 مکاتبات

100%  EDC 30/2/1401 15/1/1401  دکتر هادی

 علیزاده

مکاتبه با مدیریت آموزشی دانشگاه 

هماهنگی با اساتید در مورد جهت 

و طرح درس  طرح دوره هابارگذاری 

 ها

 A2 

رویت   

مستندا

 ت

100%  EDC 30/2/1401 15/1/1401   مدیران گروه های

آموزشی/مدیر

 EDOان 

پیگیری جهت ارسال طرح دوره ها در بازه 

 زمانی مشخص شده 

 A3 

G23O3: ارتقاء استانداردهای طرح درس ها و طرح دوره ها  
 

رویت  

مستندا

 ت

100%  EDC 30/2/1401 15/1/1401 بازنگری فرمت طرح درس ها و طرح  دکتر هادی علیزاده

 دوره ها

A1 

ویت ر 

مستندا

 ت

100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر هادی

 علیزاده

استفاده از بهترین شواهد علمی در 

زمینه تدوین طرح درس ها و طرح 

 دوره ها در تعامل با واحد مربوطه

  
A2 

 G23O4: تدوین شده بر روی وب سایت مربوطه  و طرح دوره های بارگذاری طرح درس 
 

   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  مدیران دفاتر

 توسعه آموزش

تأیید طرح درس و طرح دوره ها توسط 

 مدیران دفاتر توسعه آموزش

A1 
 

   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  مدیران دفاتر

 توسعه آموزش

هماهنگی با واحد فناوری اطالعات 

جهت بارگذاری بر روی وب سایت 

 دانشکده

A2 
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 G23O5: یدرس یهابرنامه یابیارزش 
 

   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  مدیران دفاتر

 توسعه آموزش

بررسی انطباق برنامه های درسی با 

کوریکولوم مصوب رشته در وزارت 

 متبوع

A1 
 

   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  مدیران دفاتر

 توسعه آموزش

بررسی انطباق تدریس انجام شده با 

 طرح دوره /طرح درس ارائه شده

A2 
 

 G23O6:  برنامه ریزی درسیارتقا توانمندی دانشکده ها و گروه های آموزشی در زمینه 

 

رویت   

 مستندات

100%  EDC 15/02/1401 01/02/1401 برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران،  دبیر واحد

 EDOگروه ها  و کارشناسان 

A1 
 

رویت     

 مستندات

100%  EDC 29/12/1401 15/1/1401 طرح                                                                                     "برگزاری کارگاه  دبیر واحد

جهت  "دوره و طرح درس

توانمندسازی اعضای هیات علمی در 

 زمینه برنامه ریزی درسی

A2 
 

رویت نتایج     

 و مستندات

100%  EDC 29/12/1401 15/1/1401 شیوه های نوین "برگزاری کارگاه  دبیر واحد

جهت توانمند سازی اعضای  "آموزشی

 هیات علمی در زمینه برنامه ریزی درسی

A3 
 

رویت   

 مستندات

100%  EDC 29/12/1401 15/1/1401  جناب آقای دکتر

 هاشم حشمتی

 اصول برنامه "برگزاری جلسه توجیهی 

 جهت مشاوران  "ریزی درسی

A4 
 

 G23O7:  بروز رسانی ساختار و برنامه ها و راهنماهای واحد برنامه ریزی در وب سایت مرکز 
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   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401 بروز رسانی و بارگذاری ساختار و برنامه   دکتر هادی علیزاده

ها و راهنماهای واحد برنامه ریزی در وب 

 سایت مرکز

A1 
 

   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  مدیران دفاتر توسعه

 آموزش

 و طرح دوره های بارگذاری طرح درس

 تدوین شده بر روی وب سایت مربوطه
 

A2 
 

 G23O8:  واحد برنامه ریزی درسیارتقا روند تدوین مستندات مربوط به 

 

   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر هادی

مدیران  -علیزاده

توسعه دفاتر 

 آموزش

ارسال دستور کار جلسات مربوط به واحد 

 برنامه ریزی درسی به اعضای واحد

A1 
 

   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر هادی

مدیران  -علیزاده

دفاتر توسعه 

 آموزش

تدوین صورتجلسات و مکاتبه با اعضا و 

 پیگیری بازخورد 

A2 
 

 G23O9: درج گزارش فعالیت         آموزشی در دانشکده ها های ارتقا سیستم پایش و نظارت بر برنامه های درسی گروه

 واحدمربوط به جلسات 

درسی ریزی برنامه  

   100%  EDC 15/04/1401 15/1/1401  دکتر هادی

 علیزاده

تدوین برنامه زمان بندی پایش و 

نظارت بر برنامه درسی گروه های 

 آموزشی

A1 
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   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر هادی

 علیزاده

اصالح و ارتقای فرم های پایش و 

نظارت بر اساس به روز ترین شواهد 

 علمی

A2 

   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر هادی

 علیزاده

اصالح و ارتقای فرآیند پایش و نظارت 

 بر اساس به روز ترین شواهد علمی

A3 

 G23O10: ارتقا سیستم بازخورد به گروه ها و دانشکده ها در زمینه برنامه ریزی درسی 
 

   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر هادی

 علیزاده

برگزاری جلسات هم اندیشی و توجیهی با 

گروه ها و دانشکده ها در زمینه برنامه 

 ریزی درسی

A1 
 

   100%  EDC 15/04/1401 15/1/1401  دکتر هادی

 علیزاده

تدوین برنامه زمان بندی نشست های 

اختصاصی با گروه های آموزشی، پایش 

برنامه های گروه ها و ارائه بازخورد 

 حضوری

A2 
 

   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر هادی

 علیزاده

بازخورد به گروه ها و دانشکده ها بر  

اساس نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد از 

 طزیق تعامل با واحد ارزشیابی

A3 
 

 G23O11: ارتقا فرآیند مشاوره در گروه ها و دانشکده ها 
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   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر هادی

 علیزاده

برگزاری جلسات هم اندیشی و توجیهی 

اساتید مشاور در تدوین طرح دوره/ برای 

 طرح درس

A1 
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  G24: علمی شواهد بر مبتنی یاددهی یادگیری هایروش ترویج 

 

 G24O1محوربرنامه های آموزشی دانشگاه در جهت راهبردهای دانشجو  : ترویج  
 

علت عدم * 

 تحقق

پایش و 

میزان 

 تحقق

بینی  پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

  100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر فاطمه

دکتر  -پورحاجی

 محمد اقبالی

برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع 

آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد 

 برای اساتید

A1 

  100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر محمد

دکتر  -اقبالی

معصومیان 

دکتر  -حسینی

 فاطمه پور حاجی

برگزاری جلسات منظم با گروه های 

آموزشی به منظور توسعه راهبردی های 

 دانشجو محور

A2 

   100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر محمد

دکتر  -اقبالی

معصومیان 

دکتر  -حسینی

 فاطمه پور حاجی

اده ستفارائه مشاوره به اساتید در خصوص ا

 از راهبردهای دانشجو محور

A3 

 G24O2 در کلیه رشته  ألهحل مسبه روش یادگیری  دبرنامه های آموزشی دانشگاه در جهت راهبر: ترویج 
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  100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر محمد

دکتر  -اقبالی

معصومیان 

دکتر  -حسینی

 فاطمه پور حاجی

برگزاری جلسات منظم با گروه های 

آموزشی به منظور توسعه راهبرد 

در کلیه  ألهحل مسبه روش یادگیری 

 رشته

 A1 
 

    100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر محمد

دکتر  -اقبالی

معصومیان 

ر دکت -حسینی

فاطمه پور 

 حاجی

ارائه مشاوره به اساتید در خصوص 

ستفاده از راهبردهای دانشجو محور ا

 ألهحل مسبه روش یادگیری 

 A2 

G24O3اهادغام، پاسخگوئی به جامعه، توسعه یادگیری مبتنی بر تعامل همتایان با هدف ارتقا دانش و مهارت فراگیران در کلیه رشته  برنامه های آموزشی دانشگاه در جهت راهبردهای : ترویج 
 

  100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر فاطمه

دکتر  -پورحاجی

 محمد اقبالی

راهبردهای برگزاری کارگاه آشنایی با 

 مربوطه

A1 

  100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر محمد

دکتر  -اقبالی

 هاشم حشمتی

اطالع رسانی به اساتید در خصوص 

استفاده از راهبردهای مذکور در 

 آموزش

 
A2 

  100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401  دکتر محمد

دکتر  -اقبالی

 معصومیان حسینی

برگزاری جلسات منظم با گروه های 

آموزشی به منظور توسعه راهبردی 

 های مذکور در آموزش

A3 
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  100%  EDC 15/12/1401 15/1/1401 دکتر محمد اقبالی- 

دکتر معصومیان 

 حسینی

اده ستفارائه مشاوره به اساتید در خصوص ا

 از راهبردهای مذکور در آموزش

A4 
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  G25:  ارتقاء کمی و کیفی آموزش بالینی 

 

 G25O1: ارتقاء توانمندی های اساتید در زمینه آموزش بالینی 

 

علت عدم * 

 تحقق

پایش و 

 میزان تحقق

بینی  پیش

 عملکرد

 رديف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

 

ماه  6هر  

 یکبار
100 %  

 

15/07/1401 15/02/1401 
دکتر 

 معصومیان

طراحی و اجرای دوره مهارتی تربیت 

مدرس بالینی با رویکرد توانمندسازی 

اعضای هیئت علمی در قالب دوره پودمانی 

 ماهه( 6و کوتاه مدت مجازی )

A1 

هر ماه  

یک 
Amee 

Guide 

100% 

  

20/12/1401 30/2/1401 
دکتر 

 معصومیان

های حوزه  AMEE-Guideترجمه 

آموزش بالینی در حوزه های روش 

 های تدریس و ارزشیابی بالینی

A2 

هرماه  

یک 
Amee 

Guide 
100% 

  

 دکتر معصومیان 30/02/1401 20/12/1401

تهیه فالیرهای دیجیتالی از محتوای 

Amee Guide  ها و قرار دادن آن ها

بر روی سایت مرکز مطالعات دانشگاه 

و نیز ارسال آن ها به دانشکده های 

 مربوطه

A3 
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هر ماه یک  

 ژورنال کالب

ماه  3و هر 

یکبار ژورنال 

 واچ

100% 

  

 دکتر معصومیان 20/03/1401 20/12/1401

طراحی و اجرای ژورنال کالب/ژورنال 

جهت واچ با موضوعات آموزش بالینی 

 اعضای هیئت علمی

A4 

هر سه ماه  

 یکبار
100% 

  
20/12/1401 30/02/1401 

دکتر 

 معصومیان

تهیه بولتن هایی با موضوعات مرتبط با 

 آموزش بالینی و تکنولوژی های به روز

A5 

هر سه ماه  

 یکبار
100% 

  

20/12/1401 01/03/1401 
دکتر 

 معصومیان

تولید مستندی از معرفی تجربیات 

آموزش بالینی در دانشگاه های ویژه 

سراسر دنیا در قالب دیدگاه شخصی 

(Personal lview) 

A6 

هر سه ماه  

 یکبار

100% 

  

20/12/1401 01/04/1401 
دکتر 

 معصومیان

معرفی فرآیندهای دانش پژوهی 

آموزشی و فعالیت های نوآورانه برتر 

و پراستناد داخلی و خارجی در حوزه 

رویکرد تدریس آموزش بالینی با دو 

 بالینی و ارزشیابی بالینی

A7 

 01/04/1401 01/12/1401   %100 ماهانه 
دکتر 

 معصومیان

راه اندازی کلینیک مشاوره آموزش 

بالینی و ارایه راهنمایی و مشاوره 

اعضای هیئت علمی از سوی واحد 

آموزش بالینی مرکز مطالعات مطابق با 

 برنامه زمان بندی مشخص

A8 
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  100%   01/05/1401 01/04/1401 

دکتر 

معصومیان و 

 کارشناس واحد

تدوین دستورالعمل اجرای گراندراند و 

 چاپ آن ها در قالب فالیر
A9 

  100%   20/05/1401 20/04/1401 

دکتر 

معصومیان و 

 کارشناس واحد

تدوین دستورالعمل اجرای مدل های 

آموزش بالینی درمانگاهی و سرپایی و 

 قالب فالیرچاپ آن ها در 
A10 

  100%   30/05/1401 30/04/1401 

دکتر 

معصومیان و 

 کارشناس واحد

تدوین دستورالعمل اجرای مورنینگ و 

گزارش صبحگاهی و چاپ آن ها در 

 قالب فالیر
A11 

 G25O2 :ارتقاء استانداردهای فضای فیزیکی در زمینه آموزش بالینی 

 

  100%   01/05/1401 01/03/1401 

معصومیان  دکتر

و معاونت 

آموزشی 

 بیمارستان ها

بررسی و تحلیل وضعیت 

فضاهای آموزش بالینی در 

بیمارستان های تحت پوشش 

 دانشگاه به نسبت تعداد دانشجو

 A1 
 

  100%   20/12/1401 01/04/1401 

دکتر معصومیان و 

معاونت آموزشی 

 بیمارستان ها

امکان سنجی طراحی و 

اختصاص استیشن های 

آموزشی تحت عنوان اتاق های 

کنفرانس آموزشی در هر 

بخش بالینی با همکاری 

 A2 
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معاونت های آموزشی 

 بیمارستان های تحت پوشش

  100%   01/06/1401 01/04/1401 

دکتر معصومیان و 

معاونت آموزشی 

 بیمارستان ها

وجود اتاق و رختکن مناسب برای 

دانشجویان در بیمارستان های 

 آموزشی

 A3 

G25O3 :ارتقاء وضعیت تجهیزات آموزشی در زمینه آموزش بالینی 

 

  100%   20/12/1401 01/03/1401 

معاونت محترم 

آموزشی دانشگاه 

 و دکتر معصومیان

ارتقاء سطح موالژهای آموزشی 

گروه های پزشکی، پرستاری و 

مامایی از نظر تعداد پروسیجر 

تحت پوشش و تکنولوژی مورد 

استفاده در مرکز مهارت های 

 بالینی دانشگاه

A1 

  100%   20/12/1401 01/03/1401 

معاونت محترم 

آموزشی دانشگاه 

 و دکتر معصومیان

تجهیز حداقل یکی از اتاق های 

کنفرانس داخل بخش های 

بیمارستانی به تجهیزاتی نظیر 

دیتاپروژکتور سیار، صفحه دیتا، 

 Uتخته وابت بورد، صندلی و میز 

شکل جهت پیاده سازی استراتژی 

 های نوین آموزشی

 
A2 
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  100%   20/12/1401 01/03/1401 

معاونت محترم 

آموزشی دانشگاه 

 معصومیانو دکتر 

در نظر گرفتن سهمیه تجهیزات 

مصرفی جهت آزمون و خطای 

دانشجویان در عرصه بالینی بخش 

های بیمارستانی و کلینیک های 

 آموزشی

A3 

  100%   20/12/1401 01/03/1401 

معاونت محترم 

آموزشی دانشگاه 

 و دکتر معصومیان

برگزاری جلسات هم اندیشی با 

بیمارستان های معاونت های آموزشی 

تحت پوشش دانشگاه جهت استفاده 

از ظرفیت های بالقوه مراکز درمانی 

در تامین تجهیزات و وسایل مصرفی 

 دانشجویان در عرصه های بالینی

 

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

 

 

 
ماه  6هر 

 یکبار

 

 

100% 

 دکتر معصومیان 01/04/1401 20/12/1401  

اجرای برنامه منتورینگ آموزش 

بالینی از سوی مرکز مطالعات در 

 گروه های آموزشی بالینی

 

A1 
 

 

 
هر نمیسال 

 تحصیلی
100 %   30/04/1401 20/03/1401 

دکتر معصومیان 

 و کارشناس واحد

بررسی وضعیت طرح درس های 

بالینی تمامی گروه های آموزشی 

 ها جهت بالینی و اصالح تمامی آن

قراردادن بر روی سایت مرکز 

 مطالعات دانشگاه

A2 
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 15/02/1401 20/05/1401   %100 مداوم 
دکتر معصومیان 

 و کارشناس واحد

تدوین چک لیست های الزم برای 

ارزشیابی راندها و گزارش 

 صبحگاهی و آموزش درمانگاهی

A3 

 

 

هر دو ماه 

یکبار و 

 4بررسی 

مورد در هر 

یک از عرصه 

 ها

 

 

100% 

 دکتر معصومیان 01/03/1401 20/12/1401  

حضور در عرصه های درمانگاهی، 

راندها و گزارشات صبحگاهی و 

پایش مهارت ها و توانمندی های 

تدریس بالینی اعضای هیئت علمی 

در بخش های بیمارستان های 

آموزشی مبتنی بر چک لیست و به 

صورت دوره ای جهت ثبت در 

 پرونده آموزشی ایشان

A4 

 

 
ماه  6هر 

 یکبار

 

100% 

 

 دکتر معصومیان 01/03/1401 20/12/1401  

بررسی عرصه های بالینی در گروه 

های بالینی از طریق مشاهده، انجام 

مصاحبه و بررسی مستندات مراکز 

توسعه آموزش در بیمارستان ها و 

 دانشکده ها و تهیه گزارش

A5 

 

 

 

 

ماه  6هر 

 یکبار

 

100% 
  20/12/1401 

 

01/03/1401 

 

 دکتر معصومیان

تحلیل گزارش های حاصل از 

بررسی عرصه های بالینی و ارایه راه 

کارهای ارتقاء وضعیت آموزش 

بالینی به مدیران گروه های آموزشی 

A6 



 

68 
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مبتنی بر بهترین شواهد آموزش 

 پزشکی 

 

 
ماه  6هر 

 یکبار

 

100% 
  

 

20/12/1401 
 دکتر معصومیان 01/04/1401

اقدامات گروه های  پیگیری اجرای

آموزشی در جهت حل مشکالت 

آموزش بالینی ارایه شده براساس 

 مستندات و گزارش های ارسالی

A7 

 

 
ماه  6هر 

 یکبار
 دکتر معصومیان 01/04/1401 20/12/1401   100%

برگزاری جلسات ماهانه با معاون 

های آموزشی در آموزشی بیمارستان

راستای ارتقای کیفیت فرآیندها و 

 فعالیت های آموزشی

A8 

 

 
هر نمیسال 

 تحصیلی
100%   20/12/1401 20/03/1401 

دکتر معصومیان 

 و کارشناس واحد

نظرسنجی از فراگیران و ارایه 

پیشنهادت و نقص های مربوطه به 

اساتید جهت برطرف نمودن نقص 

 های موجود

A9 

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

 

 

 
ماهانه دو 

 جلسه
 دکتر معصومیان 01/03/1401 01/05/1401   % 100

تشکیل جلسه با گروه های 

آموزش بالینی و إحصاء شاخص 

های ارزشیابی دانشجو در محیط 

های بالینی مبتنی بر اهداف 

 آموزشی و وظایف یادگیری

A1 
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ماهانه دو 

 جلسه
 دکتر معصومیان 01/03/1401 01/05/1401   100%

بررسی و پایش لوگ بوک های 

موجود گروه های آموزشی از 

نظر روایی آموزشی توسط واحد 

آموزش بالینی با همکاری 

مدیران گروه و مدیران دفاتر 

 توسعه دانشکده ها

A2 

 

 

 دکتر معصومیان 01/05/1401 01/06/1401   %100 مداوم 

نظرات اصالحی ارسال راه کارها و 

جهت اعمال در لوگ بوک گروه 

های مختلف آموزشی از سوی 

 مدیران گروه های مربوطه

A3 

 

 
هر نیمسال 

 تحصیلی
 دکتر معصومیان 01/07/1401 20/12/1401   100%

بررسی وضعیت و ارسال گزارش 

تکمیل لوگ بوک های دانشجویی 

از سوی مدیران دفاتر توسعه به 

 مطالعات واحد آموزش بالینی مرکز

A4 

 

 
هر نمیسال 

 تحصیلی
 دکتر معصومیان 01/04/1401 20/12/1401   100%

طرح ریزی و اجرای الگ بوک 

الکترونیکی در سه گروه پزشکی، 

 پرستاری و مامایی
A5 

 G25O6: ارتقاء وضعیت ارزشیابی دانشجویان در آموزش بالینی 
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هر نیمسال 

 تحصیلی
100%   20/12/1401 25/02/1401 

دکتر معصومیان 

 و کارشناس واحد

بررسی طرح درس های موجود 

گروه های بالینی از نظر روش 

های ارزشیابی بالینی و تعیین سهم 

 آن ها در کسب قبولی دانشجو 

A1 

 

 

 
هر نیمسال 

 تحصیلی
100%   20/12/1401 20/03/1401 

دکتر معصومیان 

و مدیران گروه 

های آموزشی 

 بالینی مربوطه

برنامه ریزی جهت اجرای روش 

های ارزشیابی مبتنی بر محل کار 

-DOPS ،Mini-CEX  ،Miniنظیر 

Pat  در گروه های بالینی

 پرستاری، مامایی و پزشکی

A2 

 

 

 
هر سه ماه 

 یکبار
100%   20/12/1401 20/03/1401 

دکتر معصومیان 

 و کارشناس واحد

هماهنگی با اعضای هیئت علمی 

بالینی جهت تکمیل فرم های 

DOPS ،Mini-CEX  در پایان هر

 روتیشن بالینی

A3 

 

 
هر نیمسال 

 تحصیلی
 دکتر معصومیان 01/04/1401 20/12/1401   100%

بررسی و پایش برنامه های 

ارزشیابی بالینی اجرا شده توسط 

 گروه های آموزشی بالینی 

A4 

 

 
هر نیمسال 

 تحصیلی
100% 

  

 دکتر معصومیان 01/05/1401 20/12/1401

های مبتنی بر محل کار تحلیل آزمون

اجرا شده و ارسال گزارش مربوطه 

 به معاونت محترم آموزشی دانشگاه
A5 
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  G26:  توانمندسازی دانشجویان و ارتقاء مشارکت آموزشی دانشجویان 

 

 G26O1 : موضوعات آموزشیشناسایی دانشجویان عالقمند به 
 

علت عدم * 

 تحقق

پایش و 

میزان 

 تحقق

بینی  پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

  

100%   15/1/1401 25/12/1400 
سرکار خانم 

 حسینی حاجی

فراخوان و جلب مشارکت دانشجویان در 

 کمیته

A1 

  

100%   25/12/1401 15/1/1401 
سرکار خانم 

 حسینی حاجی

توجیهی برای  برگزاری جلسات

 دانشجویان جدیدالورود

A2 

 G26O2 آموزشی: ارتقاء توانمندی دانشجویان در موضوعات 

 

    

100% 

سرکار خانم  1/3/1401 10/3/1401  

  - حسینی حاجی

 دبیر کمیته

نیاز سنجی کارگاه های آموزشی مورد 

 نیاز دانشجویان

 A1 
 

    

100% 

  30/2/1401  15/1/1401 

سرکار خانم 

 حسینی حاجی

برقراری لینک ارتباطی با واحدهای 

مرتبط با حوزه توانمندی دانشجویی 

تحقیقات دانشجویی،  ) کمیته

 معاونت فرهنگی و...(

 A2 
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100% 

  
30/3/1401 15/1/1401 

سرکار خانم 

 حسینی حاجی

انجام هماهنگی های الزم با مسئول کمیته 

 جهت برگزاری کارگاه ها

 A3 

  
60% 

  
20/12/1401 15/1/1401 

سرکار خانم 

 حسینی حاجی
 برگزاری کارگاه های مورد نیاز

 

  

100% 

سرکار خانم  15/1/1401 15/4/1401  

 حسینی حاجی

باسایر واحد های مرتبط با حوزه  آشنایی

 دانشجویی و آیین نامه های مربوطه 
 

 

G26O3ایجاد یک سیستم دقیق از دریافت بازخورد از دانشجویان، انجام مداخله و اصالح فرآیندها و ارزشیابی : 
 

  

 %100 

 

 

30/2/1401 15/1/1401 
حسینی سرکار خانم 

 حاجی

تعیین اعضای جدید کارگروه توسعه 

آموزشی، پژوهش و کارگروه طرح 

 تحول

A1 

 

 %100 

 

 

20/12/1401 15/1/1401 

 دبیر کمیته

تشکیل جلسات مشورتی کارگروه های 

تخصصی به صورت ماهیانه جهت جمع 

 بندی نظرات مشورتی دانشجویان عضو

 
A2 

  

 %100 

 

 20/12/1401 10/2/1401 

سرکار خانم 

 حسینی حاجی

تشکیل جلسات مشورتی با حضور اعضا 

مرکزی کمیته جهت بررسی نظرات 

 دریافتی از کارگروه های تخصصی

A3 

  

 100% 

 

 25/12/1401 10/2/1401 

سرکار خانم حسینی 

 حاجی

ارائه بازخورد جلسات شورای مرکزی 

کمیته به واحد های ذیربط از قبیل 

ریاست دانشکده ها و  شورای آموزشی،

... 

A4 
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 100%   25/12/1401 10/2/1401 
سرکار خانم 

 حسینی حاجی

پیگیری اجرا مصوبات جلسات شورای 

 مرکزی کمیته توانمند سازی دانشجویی

A5 

G26O4 :و برگزاری جشنواره  تدوین برنامه مدون برای حضور دانشجویان در جشنواره ایده های نوآورانه دانشجویی 

   

100%   

7/7/1401 15/1/1401 
حسینی سرکار خانم 

 حاجی

تدوین برنامه مدون برای حضور 

دانشجویان در جشنواره ایده های 

 نوآورانه دانشجویی

A1 

   

100%   

حسینی سرکار خانم  20/2/1401 10/8/1401

 - حاجی

 مدیر مرکز مطالعات

برگزاری کارگاه آشنایی ایده های 

جشنواره شهید نوآورانه دانشجویی و 

 مطهری

 
A2 

   

100%   

 سرکار خانم حسینی 20/7/1401 20/11/1401

 حاجی  

کمیته اجرایی  -

 جشنواره

برگزاری جشنواره ایده های 

دانشجویی/ اجرای پروژه های نوآورانه 

 دانشجویی

A3 

   

100%   

20/11/1401 20/7/1401 
دبیر  -حسینی حاجی 

 کمیته

مستند نمودن اقدامات صورت گرفته  

در برگزاری جشنواره جهت ارائه در 

 برنامه اعتبار بخشی کمیته 

A4 
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  G27:   گسترش طرح های توسعه ای 

 

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

علت عدم * 

 تحقق

پایش و 

میزان 

 تحقق

بینی  پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

دکتر محمد  15/1/1401 10/03/1401   100%  

 حسین دلشاد

 A1 انجام نیاز سنجی با استفاده از روش علمی

دکتر محمد  10/03/1401 15/04/1401   100%  

 حسین دلشاد

 A2 تحلیل نیاز سنجی 

دکتر محمد  15/04/1401 15/05/1401   100%   

 حسین دلشاد

 بر اساس تهیه لیست طرح های توسعه ای

 نتایج نیاز سنجی

A3 

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

 

دکتر محمد حسین  15/05/1401 15/07/1401   100%  

دکتر  -دلشاد

 محمد اقبالی

برگزاری کارگاه آشنایی با طرح های 

 توسعه ای

 A1 
 

محمد حسین دکتر  15/05/1401 15/07/1401   100%    

 دلشاد

اعالم فراخوان برای انجام طرح های 

 توسعه ای

 A2 
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G27O3:   جلب مشارکت دانشجویان جهت انجام طرح های توسعه ای 
 

دکتر محمد حسین  15/05/1401 15/07/1401   100%  

سرکار  -دلشاد

 خانم حسینی حاجی

برگزاری کارگاه آشنایی با طرح های 

 توسعه ای

A1 

دکتر محمد  15/05/1401 15/07/1401   100%  

 حسین دلشاد

اعالم فراخوان برای انجام طرح های 

 توسعه ای

 
A2 
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  G28:  گسترش رشته های تحصیلی دانشگاهی  

 G28O1:  تعیین رشته های تحصیلی قابل گسترش در دانشکده ها 
 

علت عدم * 

 تحقق

پایش و 

میزان 

 تحقق

بینی  پیش

 عملکرد

 ردیف فعالیت مسئول زمان مکان بودجه

 از لغایت

دکتر هاشم  15/05/1401 15/05/1401   100%  

 -حشمتی

مدیران دفاتر 

 توسعه آموزش

بررسی رشته های تحصیلی قابل گسترش  

جهت پذیرش دانشجوی خارجی )با عنایت 

به سند توسعه متوازن آموزش در و 

مشخص شدن رشته های قابل پذیرش تا 

 (1408سال 

A1 

دکتر هاشم  15/05/1401 15/05/1401   100%  

 حشمتی

تعیین مسئول راه اندازی رشته با همکاری 

 روسا و معاونین آموزشی دانشکده ها

A2 

روسای دانشکده  15/05/1401 15/05/1401   100%   

 ها

 A3 صدور ابالغ برای مسئوالن راه اندازی رشته

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

مسئوالن راه  15/05/1401 15/07/1401   100%  

 اندازی رشته ها

تهیه لیست الزامات و مستندات مورد 

 نیاز

 A1 
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مسئوالن راه  15/05/1401 15/12/1401   100%    

اندازی رشته 

 ها

برنامه ریزی جهت تهیه لیست 

 الزامات و مستندات مورد نیاز 

 A2 

مسئوالن راه  15/05/1401 15/12/1401   100%    

اندازی رشته 

 ها

گزارش دوره ای از تهیه الزامات و مشکالت 

 و موانع احتمالی

 A3 

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

مسئوالن راه اندازی  15/05/1401 15/07/1401   100%  

 رشته ها

تدوین برنامه عملیاتی بر اساس فرمت 

 برنامه عملیاتی مرکز مطالعات

A1 

مسئوالن راه  15/05/1401 15/07/1401   100%  

 اندازی رشته ها

تصویب برنامه عملیاتی در شورای 

 آموزشی دانشکده های مربوطه

 
A2 

مسئوالن راه  15/05/1401 15/07/1401   100%  

 اندازی رشته ها
تدوین گزارش های دوره ای منظم از 

 پیشرفت برنامه عملیاتی

A3 

 

 

 

 

 


