گزارش عملکرد

معاونت آموزشی
از سال  1387تا پایان شهریور 1392

1

گسترش کمی و کیفی رشته های مختلف تحصیلی ،مقطع و دانشکده های متفاوت یکی از
برنامه ها و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت هر دانشگاهی برای پیشرفت و توسعه آن واحد
دانشگاهی می تواند باشد .با نگاه اجمالی به دانشگاههایی که از نظر  Rankingدر تیپ یک
قرار گرفته و می گیرند ،مشاهده می شود که تفاوت اصلی این دانشگاهها با سایر دانشگاهها
در تیپهای دو و سه ،مربوط به توسعه تحصیالت تکمیلی آن دانشگاهها می باشد .در این بین
هر دانشگاهی که از رشته های مختلف و مهمتر از همه از مقاطع تحصیالت تکمیلی بیشتری
برخوردار هستند در رتبه های باالتری از دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار دارند و این
حاصل نخواهد شد مگر با پذیرش دانشجویان دوره های مختلف تحصیالت تکمیلی در عرصه
های آموزشی و پژوهشی دانشگاه .لذا ،با نظر به موارد یاد شده ،دانشگاهها باید برای توسعه و
گسترش کمی و کیفی در سطح کشور و بین المللی به توسعه تحصیالت تکمیلی روی آورند
و با تأسیس رشته های مختلف و جذب دانشجو در این مقاطع موجب رشد و اعتالی دانشگاه
و نهایت ًا کشور در عرصه های بین المللی گردند.
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نمودار  )1مقایسه تعداد دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی بابل
از سال  1362تا سال .1392
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نمودار  )2مقایسه تعداد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل
از سال تحصیلی  1387-88الی .1392-93
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جدول )1رشته ،مقطع ،تعداد و جنسیت دانشجویان در حال تحصیل
دانشگاه علوم پزشکی بابل در نیمسال اول سال تحصیلی .1392-93
ردیف

رشته تحصیلی

مقطع

تعداد

جمع

مرد

زن

1

پزشکی

دکتری عمومی

230

321

551

2

دندانپزشکی

دکتری عمومی

127

138

265

3

پرستاری

کارشناسی پیوسته

179

218

397

4

مامایی

کارشناسی پیوسته

.

144

144

5

بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

30

48

78

6

هوشبری

کارشناسی ناپیوسته

9

39

48

7

رادیولوژی

کارشناسی ناپیوسته

6

13

19

8

پزشکی هسته ای

کارشناسی ناپیوسته

4

11

15

9

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

12

107

119

10

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی پیوسته

50

102

152

11

رادیولوژی

کارشناسی پیوسته

50

91

141

12

هوشبری

کارشناسی پیوسته

45

80

125

13

رادیوتراپی

کارشناسی پیوسته

30

76

106

14

اتاق عمل

کارشناسی پیوسته

44

86

130

15

فیزیوتراپی

کارشناسی پیوسته

33

58

91

16

گفتار درمانی

کارشناسی پیوسته

10

27

37

17

شنوایی شناسی

کارشناسی پیوسته

6

12

18

18

بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

4

24

28

19

پزشکی هسته ای

کارشناسی پیوسته

8

16

24
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ادامه جدول )1
ردیف

مقطع

رشته تحصیلی

تعداد
مرد

زن

جمع

22 11

33

20

بهداشت محیط

کاردانی

25

27

21

پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

کارشناسی ارشد

2

28

22

بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد

8

20

23

رادیوبیولوژی وحفاظت پرتویی

کارشناسی ارشد

8

13

21

24

ژنتیک بالینی

کارشناسی ارشد

1

8

9

25

میکروب شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد

1

3

4

26

ایمنی شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد

1

3

4

27

علوم تشریح

کارشناسی ارشد

2

2

4

28

بیوشیمی بالینی بین الملل

کارشناسی ارشد

2

4

6

29

میکروب شناسی پزشکی بین الملل کارشناسی ارشد

1

0

1

30

ایمنی شناسی پزشکی بین الملل

کارشناسی ارشد

1

1

2

31

طب سنتی

دکتری تخصصی)(Ph.D

3

2

5

32

باروری و ناباروری

دکتری تخصصی-پژوهشی

0

5

5

33

سلولی و مولکولی

دکتری تخصصی-پژوهشی

3

0

3

34

بیماریهای غیرواگیر کودکان

دکتری تخصصی-پژوهشی

1

1

2

35

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتری تخصصی-پژوهشی

1

1

2

36

طب نوزادان و پیرامون تولد

فوق تخصصی بالینی

3

1

4

37

جراحی و بیماریهای زنان و زایمان

دستیاری تخصصی بالینی

0

27

27

38

بیماریهای داخلی

دستیاری تخصصی بالینی

16 14

30

ادامه جدول )1

6

رشته تحصیلی

ردیف

مقطع

تعداد

جمع

مرد

زن

39

بیهوشی

دستیاری تخصصی بالینی

12

10

22

40

بیماریهای اطفال

دستیاری تخصصی بالینی

6

12

18

41

جراحی عمومی

دستیاری تخصصی بالینی

8

0

8

42

جراحی استخوان و مفاصل

دستیاری تخصصی بالینی

4

0

4

43

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دستیاری تخصصی بالینی

4

8

12

44

آسیب شناسی

دستیاری تخصصی بالینی

6

8

14

45

بیماریهای قلب و عروق

دستیاری تخصصی بالینی

2

3

5

46

روانپزشکی

دستیاری تخصصی بالینی

2

1

3

47

ترمیمی دندانپزشکی

دستیاری تخصصی

2

11

13

48

دندانپزشکی کودکان

دستیاری تخصصی

2

10

12

49

بیماریهای دهان و تشخیص

دستیاری تخصصی

2

10

12

50

اندودانتیکس

دستیاری تخصصی

1

9

10

51

ارتودانتیکس

دستیاری تخصصی

4

9

13

52

پریودانتیکس

دستیاری تخصصی

5

6

11

53

جراحی دهان ،فک و صورت

دستیاری تخصصی

8

2

10

54

پاتولوژی دهان ،فک و صورت

دستیاری تخصصی

1

8

9

55

پروتز دندانی

دستیاری تخصصی

6

5

11

56

رادیولوژی دهان ،فک و صورت دستیاری تخصصی

3

4

7

-

جمع کل

کلیه مقاطع

2899 1881 1018
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نمودار  )3مقایسه تعداد دانشجویان پذیرش شده (کاردانی ،کارشناسی و دکتری عمومی) دانشگاه
علوم پزشکی بابل از سال تحصیلی  1387-88الی .1392-93
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نمودار  )4مقایسه تعداد دانشجویان پذیرش شده تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی بابل
از سال تحصیلی  1387-88الی .1392-93
90

83

80
63 63

70

65

60
49

50
38
33

30

26
19 18

17

20
8

2 2 2 2 2 3

3

40

10

4
0 0 0 0

0

فوق تخصصی

دکتری تخصصی

کارشناسی ارشد

دستیاری

2

0

4

33

1387

2

0

8

38

1388

2

0

19

65

1389

2

0

18

63

1390

2

17

26

63

1391

3

3

49

83

1392
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نمودار  )5تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
به تفکیک جنسیت در سال .1392
140
129

120
100
80
67

37

32
21
2

مربی

استادیار

مرد

40

زن

20

11

دانشیار

60

11

0

استاد

10

نمودار  )6مقایسه تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
به تفکیک مرتبه علمی از سال  1387لغایت .1392
250
198

192
183 187
175
163

200

150

100
64
59 58

70

70 69
43
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50
20
13 16

12 13
5 6 8 8

0
مربی

استادیار

دانشیار

استاد

70

163

13

5
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69

175

16

6
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70

183

20

8

1389

64

187

29

8
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13
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جدول  )2لیست رشته های راه اندازی و تأسیس شده به تفکیک سال ،دانشکده ،رشته و
مقطع در دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سالهای .1387 -92
ردیف

سال راه اندازی

رشته تحصیلی

نام دانشکده

مقطع

و تأسیس

1
2
3
4
5
6
7
8

1387

1388

9
10
11

1389

12
13

1390

دندانپزشکی اندودانتیکس

تخصصی

دندانپزشکی دندانپزشکی ترمیمی

تخصصی

دندانپزشکی رادیولوژی دندان وفک وصورت

تخصصی

دندانپزشکی بیماریهای دهان و تشخیص

تخصصی

دندانپزشکی پروتزهای دندانی

تخصصی

دندانپزشکی دندانپزشکی کودکان

تخصصی

پزشکی

ژنتیک بالینی

کارشناسی ارشد

پزشکی

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

کارشناسی ارشد

پزشکی

بیماریهای عفونی و گرمسیری

تخصصی

دندانپزشکی ارتودنسی
پزشکی

تخصصی

پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان کارشناسی ارشد

دندانپزشکی جراحی دهان وفک وصورت

تخصصی

دندانپزشکی پاتولوژی دهان وفک وصورت

تخصصی
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ادامه جدول )2
ردیف

سال راه اندازی

نام دانشکده

مقطع

رشته تحصیلی

و تأسیس

14
15
16
17

1391

20

پزشکی

ارتوپدی

تخصصی
دکترای تخصصی )(Ph.D

طب سنتی طب سنتی

18
19

پزشکی

جراحی عمومی

تخصصی

1392

21

پزشکی

ایمنی شناسی پزشکی

کارشناسی ارشد

پزشکی

روانپزشکی

تخصصی

پزشکی

بیماریهای قلب و عروق

تخصصی

پزشکی

میکروب شناسی پزشکی کارشناسی ارشد

پزشکی

کارشناسی ارشد

علوم تشریح

جدول  )3لیست دانشکده های تاسیس شده در
دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال .1392
ردیف

نام دانشکده

سال تأسیس

1

دانشکده طب سنتی

1391

2

دانشکده توانبخشی

1392

3

شعبه بین الملل

1392

13

الف) تأسیس دفتر مطالعات و توسعه تحصیالت تکمیلی دانشگاه

در راستای توسعه و نیل به اهداف معاونت آموزشی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل بعنوان
یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور با قدمت طوالنی همواره اقداماتی را به انجام رساند
ولی برای هدفمند نمودن و تمرکز بیشتر برای پیگیری مداوم و دقیق تر ،در سال 1390
واحدی را در معاونت آموزشی دانشگاه بنام دفتر مطالعات و توسعه تحصیالت تکمیلی
تأسیس نمود .بر این اساس ،اولین مسئول دفتر مطالعات و توسعه تحصیالت تکمیلی
دانشگاه با ابالغ مستقیم معاون محترم آموزشی دانشگاه از تاریخ  1390/4/4رسماً
فعالیتهای این دفتر را آغاز نمود.
این دفتر فعالیتهای خود را در چندین بخش تقسیم و در مدت زمانی مشخص و با برنامه
ریزی منظم بسته به نوع ،وضعیت و اهمیت رشته های مورد نظر اقدامات اجرایی و عملی
خود را آغاز نمود که این اقدامات به صورت زیر طبقه بندی شدند:
-

مطالعات اولیه از واحدها و گروه های مختلف جهت نیاز سنجی برای راه اندازی
رشته های مورد نیاز.
بررسی موانع و مشکالت احتمالی موجود و تالش برای رفع آن در جهت توسعه
تحصیالت تکمیلی دانشگاه.
ارزیابی و مطالعه پرونده ها و مکاتبات مختلف موجود در معاونت آموزشی.
دسته بندی مکاتبات در گروه های خاص رشته مربوطه.
تهیه لیست شماره نامه ها و تاریخ آخرین مکاتبات صورت گرفته با وزارت متبوع.
انتخاب پرونده ها براساس اهمیت رشته و موضوع با نظر ریاست محترم و معاونت
محترم آموزشی دانشگاه جهت پیگیری.
پیگیری مستمر از طریق تماس تلفنی و مراجعه حضوری مکاتبات انجام شده تا
مرحله بازدید.
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-

-

هماهنگی دقیق با اعضای محترم بورد رشته های در دست اقدام برای بازدید از
دانشگاه.
هماهنگی و پیگیری برای نقل و انتقال هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته های
مرتبط از طریق هواپیمایی یا زمینی و اسکان آنها.
هماهنگی و مکاتبات الزم با دانشکده ،گروه و اعضای هیأت علمی مرتبط جهت
حضور در جلسات مشترک با هیأت اعزامی در دفتر ریاست دانشگاه و بدنبال آن
بازدید از امکانات ،تجهیزات و فضای فیزیکی گروه مربوطه.
پیگیری مستمر از گزارش و نتیجه بازدید از طریق شورای گسترش و دبیرخانه
های مرتبط با رشته.
شرکت در جلسات پیگیری رشته های مرتبط در سطح دانشکده ،دانشگاه و وزارت
متبوع.
...

ب) تأسیس مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه

در مهرماه  ، 1391معاون محترم آموزشی دانشگاه با مذاکره با مسئول دفتر مطالعات و
توسعه تحصیالت تکمیلی بخاطر اهمیت موضوع و ایجاد انگیزه بیشتر و سپردن اختیارات
بیشتری در این خصوص ،با ابالغ حکمی مسئول دفتر مطالعات و توسعه دانشگاه (دکتر
یحیی پور) را بعنوان اولین مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه منصوب کردند .ادامه روند
پیگیری و راه اندازی رشته ها در کنار مدیریت تحصیالت تکمیلی با اختصاص یک کارشناس
مسئول تحصیالت تکمیلی و یک کارشناس تحصیالت تکمیلی با قوت و قدرت بیشتری
انجام می گیرد .بدلیل افزایش رشته های تحصیالت تکمیلی و تعداد دانشجویان و حجم
باالی فعالیت در این حوزه ،یک کاررمند دیگری نیز به مجموعه اضافه گردید .با توجه به
سابقه فعالیتهای انجام شده در این خصوص ،راه اندازی رشته ها در مقاطع مختلف تخصصی
بالینی ،فوق تخصصی بالینی ،دکترای تخصصی ) ،(Ph.D.کارشناسی ارشد ،راه اندازی برخی

15

دانشکده ها (دانشکده طب سنتی ،توانبخشی ،بهداشت و داروسازی) ،راه اندازی واحد بین
الملل دانشگاه و همچنین پیگیری ارتقاء دانشگاه به تیپ یک به موازات هم ادامه یافت.
بنابراین بخش مدیریت تحصیالت تکمیلی با اعضای زیر بطور رسمی به فعالیت خود
ادامه می دهد:
-

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
کارشناس مسئول تحصیالت تکمیلی
کارشناس تحصیالت تکمیلی
کمک کارشناس تحصیالت تکمیلی

دکتر یوسف یحیی پور
محسن رضایی
فاطمه رضازاده
محمدعلی دستاران

تصویر  )2اولین مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکاه.
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 )1راه اندازی رشته های تخصصی دندانپزشکی
-1-1

راه اندازی رشته تخصصی پروتزهای دندانی

در سال  ،1387بدنبال درخواست دانشکده دندانپزشکی و پیگیریهای مستمر معاونت
آموزشی دانشگاه ،در تاریخ  87/11/6هیأت محترم ارزیاب و بورد رشته مربوطه از بخش
پروتزهای دندانی بازدید بعمل آوردند .پس از اعالم برخی نواقص و رفع آن توسط دانشگاه،
باستناد رأی صادره در یکصدونودمین جلسه مورخ  88/3/2شورای گسترش ،با راه اندازی
دستیاری پروتزهای دندانی با ظرفیت پذیرش  3دستیار موافقت شد.
-1-2

راه اندازی رشته تخصصی ارتودانتیکس

درخواست راه اندازی رشته تخصصی ارتودانتیکس در سال  1387از سوی دانشکده
دندانپزشکی به دانشگاه صورت گرفت .پس از اخذ مجوز از شورای دانشگاه پیگیریهای
مستمر معاونت آموزشی دانشگاه از دبیرخانه شورای تخصصی دندانپزشکی آغاز شد .در تاریخ
 87/10/3هیأت محترم ارزیاب و بورد رشته مربوطه از بخش های ارتودانتیکس دانشکده
بازدید بعمل آوردند و گزارش آن با اعالم برخی نواقص به دانشگاه ابالغ گردید .پس از رفع
نواقص مطرح شده از سوی هیأت ارزیاب توسط دانشگاه ،باستناد رأی صادره در  194امین
جلسه مورخ  88/3/2شورای گسترش ،با راه اندازی دستیاری ارتودانتیکس با ظرفیت
پذیرش  3دستیار در این دانشگاه موافقت گردید.
-1-3

راه اندازی رشته تخصصی بیماریهای دهان و تشخیص

راه اندازی رشته تخصصی بیماریهای دهان و تشخیص پس از بازدیدهای بعمل آمده و
تأیید هیأت محترم ارزیاب و بورد رشته مربوطه ،باستناد رأی صادره در یکصدونودمین جلسه
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شورای گسترش مورخ  ،88/3/2با راه اندازی دستیاری بیماریهای دهان و تشخیص با
ظرفیت پذیرش  3دستیار در این دانشگاه موافقت بعمل آمد.
-1-4

راه اندازی رشته تخصصی دندانپزشکی کودکان

باستناد رأی صادره در یکصدونودوچهارمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم
پزشکی مورخ  88/3/2با راه اندازی رشته تخصصی دندانپزشکی کودکان با ظرفیت پذیرش
 3دستیار در این دانشگاه موافقت گردید.
-1-5

راه اندازی رشته تخصصی اندودانتیکس

مجوز راه اندازی رشته تخصصی اندودانتیکس از سوی مقام عالی وزارت در تاریخ
 89/5/25باستناد رأی صادره در دویست و سومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای
علوم پزشکی مورخ  89/4/28با ظرفیت پذیرش  3دستیار در این دانشگاه صادر گردید.
-1-6

راه اندازی رشته تخصصی جراحی دهان وفک وصورت

راه اندازی رشته تخصصی جراحی دهان وفک وصورت پس از بازدیدهای بعمل آمده و
تأیید هیأت محترم ارزیاب و بورد رشته مربوطه ،باستناد رأی صادره در دویست ودوازدهمین
جلسه شورای گسترش مورخ  ،1390/5/22با راه اندازی رشته به ظرفیت پذیرش  3دستیار
در این دانشگاه موافقت شد.
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-1-7

راه اندازی رشته تخصصی پاتولوژی دهان وفک وصورت

راه اندازی رشته تخصصی پاتولوژی دهان وفک وصورت پس از بازدیدهای بعمل آمده و
تأیید هیأت محترم ارزیاب وزارت متبوع ،باستناد رأی صادره در  212امین جلسه شورای
گسترش مورخ  ،1390/5/22با راه اندازی دستیاری پاتولوژی دهان وفک وصورت با ظرفیت
پذیرش  3دستیار در این دانشگاه موافقت بعمل آمد.
-1-8

راه اندازی رشته تخصصی رادیولوژی دندان وفک وصورت

با تأیید بخش رادیولوژی دندان وفک وصورت دانشکده پزشکی این دانشگاه ،با گزارش
هیأت اعزامی دبیرخانه شورای تخصصی دندانپزشکی جهت بازدید و ارزیابی امکانات و
تجهیزات دانشگاه ،مجوز راه اندازی رشته تخصصی رادیولوژی دندان وفک وصورت از سوی
مقام عالی وزارت باستناد رأی صادره از جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با
ظرفیت پذیرش  2دستیار در این دانشگاه صادر گردید.
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 )2راه اندازی رشته های تخصصی بالینی

برای راه اندازی رشته های مختلف تخصصصی بالینی ،براساس امکانات ،پتانسیل های
موجود ،مکاتبات قبلی و اولویت بندی دانشگاه برای هر رشته پیش نویسهای تهیه شد و
کلیه مکاتبات انجام شده قبلی مورد بازبینی و بررسی قرار گرفتند و بدنبال آن رشته ها به
ترتیب زیر مورد پیگیری و اقدام قرار گرفتند.
 -2-1راه اندازی رشته تخصصی جراحی عمومی

راه اندازی و تأسیس رشته تخصصی جراحی با مکاتبات متعدد و پیگیریهای مستمر در
سالهای مختلف تا سال  1390با شروع فعالیتهای جدی در دفتر مطالعات و توسعه
تحصیالت تکمیلی موفق با هماهنگی دبیرخانه شورای تخصصی برای بازدید از دانشگاه اقدام
گردید و پس از  3مرتبه بازدید توسط هیأت بورد رشته مربوطه از مراکزهای آموزشی و
درمانی این دانشگاه نواقص مطرح شده پس از بازدید مرتفع گردید.
در نهایت ،موضوع صدور مجوز رشته یاد شده در دانشگاه علوم پزشکی بابل مطرح و در
 215امین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ  91/2/17مطرح و به
تصویب نهایی رسید و بر این اساس با پذیرش  2نفر دستیار در رشته یاد شده در گروه
جراحی بابل موافقت شد و از اول مهر ماه  1391تعداد  4نفر دستیار پذیرفته شده از طریق
آزمون دستیاری ،در این دانشگاه شروع به تحصیل نمودند.
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تصویر  )3بازدید هیأت بورد جراحی عمومی از قسمتهای مختلف بیمارستان آیت اله روحانی.

 -2-2راه اندازی رشته تخصصی جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

رشته دستیاری ارتوپدی مانند جراحی عمومی از جمله رشته هایی بود که در اواخر سال
 70از مجموعه رشته های دستیاری دانشگاه بابل ،بدلیل وجود برخی نواقص منحل گردید
) (disapprovedو علیرغم تالشهای فراوان مسئولین وقت دانشگاه برای مرتفع نمودن در
وزرات متبوع بی نتیجه ماند و موضوع با مکاتبات مختلف در سالهای بعد مورد پیگیری قرار
گرفت ولی نتیجه ای حاصل نشد! تا اینکه در سال  1388در ادامه مکاتبات قبلی
درخواستهای مجددی از طرف ریاست محترم دانشگاه و نیز معاونت آموزشی دانشگاه برای
دبیرخانه شورای تخصصی ارسال و موضوع بطور جدی تری پیگیری گردید .بدنبال آن بازدید
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اولیه ای در تاریخ  90/11/13توسط سه تن از اعضای محترم هیأت ممتحنه و ارزشیابی
رشته مربوطه به سرپرستی آقای دکتر شاه حسینی ،از دانشگاه بابل صورت گرفت و مقرر
گردید که مراتب با رفع نواقص توسط دانشگاه در اسرع وقت و اعالم آمادگی مجدد برای
بازدید اقدام شود.

تصویر  )4بازدید هیأت بورد ارتوپدی از قسمتهای مختلف بیمارستان آیت اله روحانی.

پس از پیگیریهای مداوم تلفنی و حضوری ،زمان بازدید مجدد از دانشگاه تعیین
گردید و اعضای بورد رشته مربوطه مجددا از این دانشگاه بازدید بعمل آوردند.
در نهایت با تالش و پیگیریهای مجدانه همه همکاران ،طی حکمی از سوی وزیر محترم
بهداشت (دکتر وحید دستجردی) رای صادره در دویست و شانزدهمین جلسه شورای
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گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ  1391/3/23با راه اندازی دوره دستیاری رشته
تخصصی ارتوپدی در بیمارستانهای شهید بهشتی و آیت اله روحانی با ظرفیت پذیرش 2
دستیار موافقت بعمل آمد.

 -2-3راه اندازی رشته تخصصی روانپزشکی

اولین درخواست راه اندازی رشته مذکور در تاریخ  1385/5/4از طریق معاونت آموزشی
دانشگاه به دبیرخانه های شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت متبوع ارسال شد .تا سال
 91هیچ پاسخی از وزارت دریافت نگردید تا اینکه دفتر مطالعات و توسعه تحصیالت تکمیلی
در واحد معاونت آموزشی شکل گرفت.
در راستای فعالیتهای انجام شده و مذاکرات مختلفی که با دبیرخانه شورای تخصصی
صورت گرفت ،هیأت محترم ارزشیابی رشته تخصصی روانپزشکی برای بازدید از بخش
اعصاب و روان در تاریخهای  15و  91/12/16بازدید بعمل آوردند .پس از ارزیابی های
بعمل آمده ،طی نامه ای به شماره  505/709مورخ  92/3/8دبیر محترم شورای آموزش
پزشکی و تخصصی با اعالم برخی نقط قوت و ضعف دانشگاه و براساس مصوبه شورای
گسترش دانشگاهها در جلسه  224مورخ  92/2/23با پذیرش دستیار در رشته روانپزشکی
با ظرفیت  3نفر موافقت بعمل آوردند.

 -2-4راه اندازی رشته تخصصی بیماریهای قلب و عروق

اولین درخواست معاون آموزشی بابل از دبیرخانه شورای تخصصی وزارت متبوع برای
پذیرش دستیار در رشته تخصصی قلب و عروق مورخ  90/2/20صورت گرفت .پس از
پیگیریهای متعدد و رایزنی های فراوان ،بالخره هیأت محترم ارزشیابی رشته تخصصی
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بیماریهای قلب و عروق جهت بازدید و ارزشیابی رشته مذکور در روزهای پنج شنبه و جمعه
9و 92/3/10از دانشگاه بابل اعزام شدند.
پیرو بازدید هیأت ارزشیابی رشته تخصصی بیماریهای قلب و عروق از بیمارستان آیت اله
روحانی بابل به استناد رای صادره در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای گسترش
دانشگاههای علو م پزشکی با راه اندازی دوره دستیاری رشته تخصصی بیماریهای قلب و
عروق در این دانشگاه با ظرفیت پذیرش  4دستیار موافقت مشروط بعمل آمد.

تصویر  )5بازدید هیأت بورد قلب و عروق از بخش جراحی قلب.
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 -2-5درخواست راه اندازی رشته تخصصی پزشکی اجتماعی

برای راه اندازی دوره دستیاری پزشکی اجتماعی با همکاری اعضای محترم هیأت علمی
گروه مربوطه  ،پس از انجام مقدمات و رایزنی های متعدد با کارشناسان شورای گسترش
وزارت متبوع و نیز درخواستهای مختلف از دبیرخانه شورای گسترش جهت بازدید اعضای
محترم بورد رشته مربوطه از دانشگاه صورت گرفت .در تاریخ  ،92/4/9اعضای محترم بورد
رشته تخصصی پزشکی اجتماعی از امکانات ،تجهیزات و پتانسیل گروه و نیز بیمارستانها،
مراکز تحقیقاتی و مراکز بهداشتی درمانی مرتبط با حضور ریاست محترم دانشگاه ،معاون
محترم آموزشی ،مسئولین دانشکده پزشکی و اعضای محترم هیأت علمی گروه یاد شده
بازدید بعمل آوردند .در تاریخ  92/4/18دبیر محترم شورای آموزش پزشکی و تخصصی با
نامه شماره  505/1479نتیجه بازدید را با اعالم برخی نقاط قوت و ضعف به دانشگاه اعالم
نمودند که مهمترین نقص موجود را کمبود تعداد متخصص پزشکی اجتماعی عنوان نمودن
که پس از رفع نقص برای بازدید مجدد اقدام خواهد شد.

تصویر  )6جلسه مشترک اعضای بورد تخصص رشته پزشکی اجتماعی با مسئولین
دانشگاه و اعضای هیأت علمی گروه.
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 -2-6درخواست راه اندازی رشته تخصصی جراحی کلیه و مجاری ادراری ( ارولوژی)

راه اندازی دوره دستیاری رشته تخصصی ارولوژی از سال  1391آغاز گردید و بدنبال
مذاکرات حضوری ،تلفتی و مکاتبات متعدد با دبیرخانه شورای تخصصی و گسترش مقرر
گردید تا اعضای محترم بورد رشته یاد شده تا مهرماه  1392از این دانشگاه بازدید بعمل
آورند.
 -2-7درخواست راه اندازی رشته فوق تخصصی گوارش و کبد بالغین

برای راه اندازی رشته فوق تخصصی گوارش و کبد بالغین ،بعنوان دومین رشته فوق
تخصصی در دانشگاه ،پس از جمع آوری اطالعات ،امکانات و پتانسیل های موجود از
بیمارستانهای تابعه و امضای تفاهم نامه مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران بدنبال
مذاکرات و مکاتبات متعدد با وزارت متبوع اعضای محترم هیأت بورد رشته یاد شده در تاریخ
 92/4/6از این دانشگاه بازدید بعمل آوردند و بدنبال آن نتیجه بازدید را طی نامه ای با اعالم
برخی نقاط قو ت و ضعف به دانشگاه ارسال نمودند که مقرر گردید پس از رفع نواقص برای
بازدید مجدد اقدام الزم بعمل آید.
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تصویر  )7جلسه مشترک اعضای بورد فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
با مسئولین دانشگاه و اعضای هیأت علمی گروه.

 -2-8راه اندازی سایر رشته های تخصصی و فوق تخصصی بالینی

مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،همچنین براساس پتانسیل های موجود در برخی
گروه ها و بخشهای آموزشی بیمارستانها و نیز درخواست برخی گروه ها و بخش ها ،پیگیریها
و اقدامات زیادی در راستای راه اندازی و تأسیس رشته های دیگری از دوره تخصصی بالینی
را در دستور کار دارد که تعدادی از این رشته هایی که درحال پیگیری هستند به شرح ذیل
می باشند:
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 -1 -8 -2رشته های فوق تخصصی

الف) درخواست راه اندازی رشته فوق تخصصی گوارش اطفال.
ب) درخواست راه اندازی رشته فوق تخصصی عفونی اطفال.
ج) درخواست راه اندازی رشته فوق تخصصی اعصاب کودکان.
د) درخواست راه اندازی رشته فوق تخصصی کلیه اطفال.
ذ) درخواست راه اندازی رشته فوق تخصصی کلیه بالغین.

 -2 -8 -2رشته های تخصصی بالینی

الف) درخواست راه اندازی رشته تخصصی پرتودرمانی.
ب) درخواست راه اندازی رشته تخصصی جراحی مغز و اعصاب.
ج) درخواست راه اندازی رشته تخصصی بیماریهای مغز و اعصاب.
د) درخواست راه اندازی رشته تخصصی بیماریهای پوست.
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-3

راه اندازی رشته های دکترای تخصصی )(Ph.D.

 -3-1راه اندازی دکترای تخصصی ) (Ph.D.طب سنتی

راه اندازی دوره دکترای تخصصی طب سنتی پس از تالش فراوان بدنبال کسب موافقت
اصولی از شورای گسترش دانشگاه صورت گرفت و اولین دوره ورودی دانشجویان این رشته و
مقطع از طریق آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی ) (Ph.Dسال تحصیلی  91 -92در
این دانشگاه پذیرفته و شروع به تحصیل نمودند.

تصویر  )8نشست معاون محترم طب سنتی وزارت متبوع با ریاست محترم دانشگاه.
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تصویر  )9بازدید معاون محترم طب سنتی وزارت متبوع و اعضای هیأت بورد
رشته طب سنتی از دانشگاه.
 -3-2راه اندازی دکترای تخصصی ) (Ph.D.بیوشیمی بالینی

راه اندازی دکترای تخصصی بیوشیمی با پیگیریهای مجددانه معاونت آموزشی و برخی
اعضای محترم هیأت علمی گروه منجربه بازدید اعضای محترم بورد رشته مربوطه در دو
دوره از دانشگاه گردید که با اعالم برخی نواقص همراه بود .پس از رفع برخی نواقص ،با
هماهنگی بعمل آمده براساس نامه دبیر محترم شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و
تخصصی روز شنبه  92/6/2سه تن از اعضای محترم هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته
بیوشیمی بالینی مجددا برای بار سوم از این دانشگاه بازدید بعمل آوردند .پس از بازدید و
تأیید نسبی هیآت محترم بورد رشته مربوطه ،با راه اندازی رشته بیوشیمی بالینی در مقطع
دکترای تخصصی ) (Ph.Dبرای یک دوره تا بازدید بعدی موافقت بعمل آمد .اولین ورودی
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دانشجویان این رشته و مقطع با ظرفیت پذیرش  3دانشجو از بهمن ماه  1392شروع به
تحصیل خواهند نمود.

تصاویر  )10حضور اعضای محترم بورد رشته بیوشیمی بالینی در دفتر ریاست دانشگاه.
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 -3-3درخواست راه اندازی دکترای تخصصی ) (Ph.D.ژنتیک

جهت راه اندازی دوره دکترای تخصصی ) (Ph.D.با امضای تفاهم نامه مشترک با
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پس از پیگیریهای فراوان با همکاری خانم دکتر اخوان
نیاکی پس از چند مرحله درخواست راه اندازی رشته بهمراه تفاهم نامه ی امضا شده به
واحدهای مرتبط وزارت متبوع ارسال گردید.

 -3-4درخواست راه اندازی دکترای تخصصی ) (Ph.D.داروسازی سنتی

جهت راه اندازی دوره دکترای تخصصی ) (Ph.D.داروسازس سنتی بدنبال امضای تفاهم
نامه مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران ،درخواست راه اندازی این رشته در تاریخ
 92/9/17به دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ارسال گردید.
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-4

راه اندزی رشته های کارشناسی ارشد )(M.Sc.

 -4-1راه اندازی رشته کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی

نظر به عضویت یکی از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه (خانم دکتر اخوان نیاکی) در
هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته ژنتیک پزشکی وزارت متبوع ،در پی درخواست و
پیگیریهای مجدانه گروه و مصوبه شورای دانشگاه مراتب با مکاتبات انجام شده با واحدهای
مختلف وزارت متبوع پیگیری گردید .پس از تأیید بورد رشته مربوطه و باستناد یکصدونودو
دومین جلسه شورای گسترش مورخ  1387/10/24موفق به کسب مجوز راه اندازی دوره
کارشناسی ارشد رشته ژنتیک پزشکی به ظرفیت پذیرش  3دانشجو در این دانشگاه شد.
 -4-2راه اندازی رشته کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

دوره کارشناسی ارشد رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی با درخواست و پیگیریهای
مدیر و اعضای محترم هیأت علمی گروه بیوشیمی و بیوفیزیک در دستور کار این معاونت
قرار گرفت .پس از مکاتبات و پیگیریهای متعدد ،باستناد رای صادره در یکصدو نودو دومین
جلسه شورای گسترش با راه اندازی رشته یاد شده با ظرفیت پذیرش  3دانشجو در این
دانشگاه موافقت بعمل آمد.
 -4-3راه اندازی رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

نظر به حضور یکی از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه (آقای دکتر زاهدپاشا) در
هیأت ممتحنه و ارزشیابی رشته تخصصی نوزادان وزارت متبوع و وجود بیمارستان فوق
تخصصی کودکان و بخش بسیار قوی نوزادان در دانشگاه ،باستناد رای صادره از یکصدونودو
سومین جلسه شورای گسترش مورخ  1387/12/12با راه اندازی دوره کارشناسی ارشد
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رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان به ظرفیت پذیرش  5دانشجو در این دانشگاه موافقت
شد.
 -4-4راه اندازی رشته کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی

دوره کارشناسی ارشد ایمنی شناسی از جمله رشته های تحصیالت تکمیلی می باشد که
بدنبال درخواست و پیگیریهای مجددانه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،مدیر و اعضای
محترم هیأت علمی گروه میکروب شناسی و ایمنی شناسی ،در سال  1391پس از بازدید
اولیه از دانشگاه توانست مجوز پذیرش دانشجو در این رشته را از سال  1392توسط
دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت متبوع دریافت و اولین ورودی
دانشجویان رشته مربوطه از مهرماه  1392شروع به تحصیل نمودند.

تصویر  )11بازدید هیأت بورد رشته ایمنی شناسی پزشکی از گروه مربوطه بهمراه مدیر تحصیالت تکمیلی
دانشگاه ،معاون آموزشی دانشکده پزشکی ،مدیر و اعضای هیأت علمی گروه میکروب و ایمنی شناسی.
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 -4-5راه اندازی رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

دوره کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی پزشکی یکی دیگر از رشته های تحصیالت
تکمیلی می باشد که پس از درخواست اولیه در سال  ،1387از سال  1390با تشکیل
مدیریت تحصیالت تکمیلی در معاونت آموزشی دانشگاه ،با درخواست و پیگیریهای مجددانه
این مدیریت با همکاری نزدیک مدیر محترم گروه وقت میکروبشناسی و ایمنی شناسی
پزشکی و اعضای محترم هیأت علمی گروه یاد شده ،ادامه یافت .پس از پیگیریهای مداوم با
وزارت متبوع و اعضای بورد رشته مذکور در تاریخ 8و 1391/8/7از این دانشگاه بازدید
بعمل آوردند .نتیجه بازدید کمبود عضو هیدت علمی و نداشتن دانشیار اعالم گردید که با
ارتقای یکی از اعضای هیأت علمی گروه به دانشیاری و جذب یک عضو هیأت علمی دیگر در
رشته یاد شده در خواست مجدد به دبیرخانه شورای گسترش ارسال و با پیگیری مجددانه و
حضوری مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،پذیرش دانشجو در این رشته از سال 1392
توسط دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت متبوع تأیید و مجوز راه
اندازی آن از سوی وزیر محترم صادر گردید و اولین ورودی دانشجویان رشته مربوطه از
مهرماه  1392شروع به تحصیل نمودند.
 -4-6راه اندازی رشته کارشناسی ارشد علوم تشریح

دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تشریح یکی دیگر از رشته های تحصیالت تکمیلی می
باشد که پس از درخواست اولیه در دهه  1380و علیرغم بازدید هیأت محترم بورد رشته یاد
شده از دانشگاه و تأیید دانشگاه برای پذیرش حداقل  4دانشجو ،متاسفانه با نظر شورای
گسترش ،توسعه رشته در دستور کار بازنگری و منع گسترش قرار گرفت .بدنبال این موضوع
مکاتبات و رایزنی های متعددی در این خصوص با عوامل مرتبط انجام پذیرفت .در نهایت ،با
تغییر و تحوالت صورت گرفته در وزارت و دستور پیگیری موارد بازدید شده در حوزه معاونت
آموزشی وزارت متبوع و پیگیری مستمر و حضور در دبیرخانه شورای گسترش و علوم پایه
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برای به جریان انداختن پرونده علوم تشریح بابل و قرار دادن آن در دستور کار شورای
گسترش ،موضوع در جلسه شورای گسترش مطرح و با پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد
علوم تشریح در دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال  1392موافقت گردید و مجوز آن را با
امضای وزیر محترم بهداشت صادر نمودند و اولین ورودی دانشجویان رشته مربوطه از مهرماه
 1392شروع به تحصیل نمودند.

تصویر  ) 12اعضای بورد رشته علوم تشریح وزارت متبوع با ریاست و معاونت آموزشی دانشگاه
بهمراه اعضای هیأت علمی گروه علوم تشرح دانشگاه.
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 -4-7درخواست راه اندازی رشته کارشناسی ارشد بهداشت محیط

بدنبال درخواست دانشکده پیراپزشکی مبنی بر راه اندازی دوره کارشناسی ارشد
بهداشت محیط ،مراتب به تصویب شورای دانشگاه رسید و با تکمیل فرم تقاضای تأسیس
رشته و جمع آوری اطالعات گروه و امکانات و تجهیزات رشته مربوطه درخواست این
د انشگاه برای راه اندازی آن به دبیرخانه شورای گسترش ارسال گردید .با همکاری نزدیک
مدیر محترم گروه و اعضای هیأت علمی و مسئولین محترم دانشکده ،اعضای بورد تاریخ
 1391/3/16را برای بازدید از این دانشگاه تعیین نمودند .پس از بازدید ،جلسه مشترکی
بین اعضای محترم بورد در حضور ریاست محترم دانشگاه ،معاون آموزشی ،مدیر تحصیالت
تکمیلی و مسئولین و اعضای هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی تشکیل گردید .در این جلسه
اعضای بور خرید چند دستگاه را برای راه اندازی رشته یاد شده پیشنهاد دادند و مقرر گردید
پس از خرید و تجهیز گروه ،بازدید مجدد از دانشگاه بعمل آید.

تصویر  )13بازدید اعضای بورد رشته بهداشت محیط وزارت متبوع از دانشگاه ،بهمراه
اعضای هیأت علمی گروه.
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 -4-8درخواست راه اندازی رشته کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

درخواست گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی برای راه اندازی دوره
کارشناسی ارشد انگل شناسی  ،مراتب به تصویب شورای دانشگاه رسید و با تکمیل فرم
تقاضای تأسیس رشته و جمع آوری اطالعات گروه و امکانات و تجهیزات رشته مربوطه
درخواست این دانشگاه برای راه اندازی آن به دبیرخانه شورای گسترش ارسال گردید .با
همکاری نزدیک مدیر محترم گروه و اعضای هیأت علمی و مسئولین محترم دانشکده،
اعضای بورد رشته مربوطه در تاریخ  1392/1/28از این دانشگاه بازدید بعمل آوردند .پس از
بازدید ،جوابیه هیأت محترم ممتحنه و ارزشیابی رشته ،توسط دبیر محترم شورای گسترش
مبنی بر "کمبود نیروی انسانی و هیأت علمی در مرتبه دانشیاری مورد موافقت قرار نگرفت"
به دانشگاه اعالم گردید و مقرر گردید پس از جذب نیروی جدید و ارتقای اعضای هیأت
علمی گره به مرتبه دانشیاری ،مجددا درخواست گردد.

تصویر  )14بازدید اعضای بورد رشته انگل شناسی پزشکی از دانشگاه ،بهمراه معاون پژوهشی دانشگاه ،مدیر و
کارشناس تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،معاون آموزشی دانشکده پزشکی،مدیر و اعضای هیأت علمی گروه.
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 -4-9درخواست راه اندازی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

درخواست مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری در تاریخ  89/2/25از سوی دانشکده
پرستاری و مامایی رامسر شروع گردید و پس از موافقت شورای دانشگاه درخواست رسمی
دانشگاه به دبیرخانه شورای گسترش ارسال گردید .در مقطعی از زمان در سال  89راه
اندازی کارشناسی ارشد رشته های پرستاری متوقف گردید و به پیشنهاد قائم مقام معاونت
آموزشی و مدیرکل اعتباربخشی ،ارزیابی و دبیرخانه های شورای آموزش پزشکی و تخصصی
در تاریخ  1389/11/9مقرر شد تا دانشگاه درخواست خود را تحت یکی از عناوین مصوب
رشته های پرستاری شامل :پرستاری سالمندی ،پرستاری توانبخشی ،پرستاری مراقبتهای
ویژه نوزادان و پرستاری نظامی مطرح نماید .لذا ،با وجود پتانسیل های الزم در دانشکده
رامسر ،درخواست جدید دانشگاه جهت راه اندازی رشته پرستاری سالمندی در تاریخ
 1390/8/7به دبیرخانه شورای گسترش ارسال گردید .پس از مکاتبات متعدد و پیگیریهای
مستمر دانشکده و مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه با نظر دبیرخانه شورای گسترش این
دانشگاه امکانات بیمارستان مربوطه و مدارک و مستندات و نیز احکام کارگزینی اعضای
هیأت علمی رشته مورد نظر را به دبیرخانه ارسال نمود .در طی این مدت جلسات متعددی
با مدیران گروه پرستاری بابل و رامسر و برخی اعضای هیأت علمی و مسئولین دانشکده
رامسر با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه جهت هماهنگی و آمادگی الزم برای بازدید
انجام شد .مراتب پس از پیگیری با ابالغ دبیر محترم شورای آموزش علوم پایه پزشکی،
بهداشت و تخصصی وزارت متبوع به دو تن از اعضای محترم هیأت ممتحنه و ارزشیابی
رشته پرستاری در تاریخ های  29و  1392/5/30از این دانشگاه بازدید بعمل آمد.
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 -4-10درخواست راه اندازی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی -جراحی

درخواست مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری داخلی -جراحی از سوی دانشکده
پرستاری و مامایی رامسر با ارسال مدارک و مستندات به معاونت آموزشی دانشگاه آغاز
گردید و با موافقت قبلی شورای دانشگاه درخواست رسمی دانشگاه از سوی معاونت آموزشی
در تاریخ 1389/10/2به قائم مقام معاون آموزشی وزارت متبوع ارسال گردید .در مقطعی از
زمان راه اندازی کارشناسی ارشد رشته های پرستاری متوقف گردید و به پیشنهاد دبیرخانه
شورای گسترش وزارت متبوع مقرر شد تا دانشگاه درخواست خود برای رشته مورد نظر
مجددا مطرح نماید .لذا ،با وجود پتانسیل های الزم در دانشکده رامسر ،درخواست جدید
دانشگاه جهت راه اندازی رشته پرستاری داخلی جراحی در تاریخ  1392/4/26به دبیرخانه
شورای گسترش ارسال گردید .مراتب پس از پیگیری با ابالغ دبیر محترم شورای آموزش
علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی وزارت متبوع به دو تن از اعضای محترم هیأت
ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری ،در تاریخ های  29و  1392/5/30همزمان با بازدید
جهت راه اندازی رشته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی از این دانشگاه بازدید بعمل
آوردند .در طی این مدت جلسات متعددی با مدیران گروه پرستاری بابل و رامسر و برخی
اعضای هیأتت علمی و مسئولین دانشکده رامسر با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه
جهت هماهنگی و آمادگی الزم برای بازدید انجام شد.

 -4-11درخواست راه اندازی کارشناسی ارشد سالمت سالمندی

پس از ابالغ وزیر محترم وزارت بهداشت به یکی از اعضای هیأت علمی گروه پزشکی
اجتماعی (خانم دکتر شیما سام) مبنی بر انتصاب ایشان بعنوان عضو کمیته برنامه ریزی و
ارزشیابی رشته سالمندشناسی و سالمت سالمندی ،ایشان درخواست کتبی خود از گروه
مربوطه جهت راه اندازی کارشناسی ارشد رشته سالنت سالمندی را مطرح نمودند .طی
درخواستی مدیر گروه پزشکی اجتماعی در تاریخ  1392/4/30درخواست گروه و خانم دکتر
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سام را به معاونت ارسال نمودند .در تاریخ  1392/5/21معاونت آموزشی دانشگاه درخواست
رسمی این دانشگاه را برای راه اندازی رشته یاد شده ،جهت طرح در جلسه اعضای بورد
رشته مربوطه به دبیرخانه شورای گسترش وزارت متبوع ارسال نمود و پس از هماهنگی با
دبیرخانه علوم پایه و اعضای محترم بورد رشته یاد شده در تاریخ  1392/6/7از این دانشگاه
بازدید بعمل آمد.

 -4-12درخواست راه اندازی سایر رشته های کارشناسی ارشد

مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،همچنین براساس پتانسیل های موجود در برخی
گروه های آموزشی و نیز درخواست گروه های مربوطه ،پیگیریها و اقدامات زیادی در راستای
راه اندازی و تأسیس برخی رشته های علوم پایه پز شکی به انجام رساند و تعدادی از این
رشته هایی که درحال پیگیری هستند در ذیل لیست می شوند:
 )1راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست )(HSE
 )2راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی
 )3راه اندازی رشته کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

 )4راه اندازی دوره عالی بهداشت )(MPH
 )5راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مامایی
 )6راه اندازی رشته کارشناسی ارشد هماتولوژی
 )7راه اندازی رشته کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی
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تأسیس دانشکده

 -5-1دانشکده طب سنتی

راه اندازی دانشکده طب سنتی با درخواست و پیگیریهای آقای دکتر مظفرپور آغاز
گردید .ابتدا ،معاونت آموزشی دانشگاه طی نامه از روسای دانشکده ها برای راه اندازی رشته
طب سنتی دعوت به همکاری نمودند .ابالغ هایی از طرف ریاست محترم دانشگاه برای
تعدادی از اعضای هیأت علمی که زمینه فعالیت و پژوهش در طب سنتی و گیاهان داروئی
داشتند ،بعنوان عضو گروه مربوطه منصوب شدند .موضوع با تأسیس دانشکده ادامه یافت و
برای رسیدن به این هدف ،تفاهم نامه ای مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران به امضا
رسید.

تصویر  )15مراسم افتتاحیه دانشکده طب سنتی با حضور معاون محترم آموزشی و رئیس مرکز خدمات آموزشی
وزارت متبوع ،نماینده محترم مردم بابل در مجلس شورای اشالمی ،مسئولین و دانشجویان محترم دانشگاه.
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با ابالغ ریاست محترم دانشگاه ،یک نماینده از هر معاونت بعنوان عضو کمیته راه اندازی
دانشکده طب سنتی منصوب شدند .همچنین ،مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه بعنوان
نماینده ریاست محترم دانشگاه در جلسات مرکز فرهنگ ،آداب و میراث پزشکی (فام)
شرکت می نمودند.
پس از پیگیریهای مستمر و بازدید اعضای فام از دانشگاه در چند مرحله ،در نهایت رأی
موافقت اصولی با تأسیس دانشکده طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی بابل در 218امین
جلسه شورای گسترش مورخ  1391/5/9صادر گردید .بدنبال آن ،اسامی پذیرفته شدگان
نهایی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی ) (Ph.D.مورخ  1391/11/9به دانشگاه اعالم
گردید و دانشکده طب سنتی رسما فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود.

تصویر  )16سردر دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی بابل.
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 -5-2دانشکده توانبخشی

درخواست تأسیس دانشکده توانبخشی به سال  1390برمی گردد .دانشگاه علوم پزشکی
بابل رشته فیزیوتراپی را راه اندازی نمود و بدنبال راه اندازی رشته گفتاردرمانی در سال
 1390درخواست تأسیس دانشکده را بطور جدی تری دنبال نمودند .تأسیس دانشکده
جدید مستلزم راه ادندازی سه رشته مختلف می باشد .لذا با راه اندازی رشته سوم یعنی
شنوایی شناسی ،درخواست دانشگاه علوم پزشکی بابل در 205امین جلسه شورای گسترش
مورخ  1392/3/22مطرح و با تأسیس دانشکده توانبخشی در این دانشگاه موافقت بعمل
آمد.

تصویر  )17اعالم موافقت تأسیس دانشکده توانبخشی و اهدا مجوز به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی
بابل از طریق معاون محترم آموزشی وزیر بهداشت.
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 -5-3تأسیس شعبه بین الملل

راه اندازی شعبه بین الملل در دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص به دانشگاههایی دارد
که در رده بندی دانشگاههای تیپ یک قرار دارند .تاچندی قبل ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
که در گروه دانشگاههای تیپ  2قرار داشت ،علیرغم پیگیریهای فراوان و مکاتبات متعدد با
وزارت متبو ع از سالهای قبل موفق به راه اندازی شعبه بین الملل در این دانشگاه نگردید.
بدنبال درخواست کتبی و پیگیریهای مجددانه مدیریت تحصیالت تکمیلی و جمع آوری
اطالعات الزم در خصوص ارتقای دانشگاه به تیپ یک ،با طرح درخواست این دانشگاه در
222امین جلسه شورای گسترش مورخ  91/12/28با ارتقای این دانشگاه به تیپ یک
موافقت شد .لذا ،پس از تیپ یک شدن دانشگاه ،با تاسیس شعبه بین الملل دانشگاه در بابل
نیز موافقت شد و براین اساس طی ابالغی از سوی ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر
حسینعلی اصغرنیا بعنوان مسئول راه اندازی شعبه بین الملل دانشگاه منصوب شدند .شعبه
بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل با درخواست کتبی از وزارت متبوع خواستار پذیرش
دانشجو در رشته های ذیل از بهمن  1392گردید که مراتب مورد موافقت قرار گرفت.
-

پزشکی عمومی
دندانپزشکی عمومی
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کارشناسی فیزیوتراپی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی
کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان
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-

کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی
دکترای تخصصی ) (Ph.Dطب سنتی

حکم و مجوز تأسیس شعبه بین الملل دانشگاه در جلسه ای رسمی در جشنواره شهید
مطهری در دانشگاه علوم پزشکی بابل در تیرماه سال  ،1392در حضور مسئولین دانشگاه،
اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل از سوی معاون محترم آموزشی
وزارت متبوع (آقای دکتر عین الهی) به ریاست محترم دانشگاه بابل (آقای دکتر میکانیکی)
تقدیم گردید.

تصویر  ) 18جشنواره شهید مطهری با حضور معاون آموزشی وزارت متبوع ،مسئولین و اعضای هیأت علمی
دانشگاه برای اهدای مجوز تأسیس شعبه بین المل دانشگاه از سوی معاون وزیر.
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ارتقاء دانشگاه به تیپ 1

ارتقای دانشگاههای علوم پزشکی کشور به مرتبه باالتر نیازمند کسب امتیازات الزم در
موارد تعیین شده از سوی دبیرخانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت
متبوع می باشد .این دانشگاه حائز شرایط ارتقای به تیپ  1را براساس اعالم دبیرخانه
مربوطه که شامل موارد ذیل می باشد گردید:
-

براساس آئین نامه ارتقای دانشگاهها ،از لحاظ قدمت ،دانشگاه باید بیش از  20سال
سابقه تأسیس داشته باشد.
داشتن هیآت ممیزه مستقل در دانشگاه.
نسبت اعضای هیأت علمی ،که  %20اعضای هیأت علمی در دانشگاه باید حائز رتبه
استادی و دانشیاری باشند.
داشتن حداقل  5رشته تخصصی بالینی یا  5رشته دکترای تخصصی ) (Ph.Dکه
بیش از  10دوره فارغ التحصیل داشته باشند.

با توجه به شرایط مذکور با جمع آوری اطالعات دقیق از سوی مدیریت تحصیالت
تکمیلی مبنی بر اینکه این دانشگاه حدود  30سال سابقه ،دارا بودن هیأت ممیزه مستقل از
سال  ،1390ارتقای حدود  %23از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به مرتبه استادی و
دانشیاری ( 12استاد و  41دانشیار) و نیز در  6رشته تخصصی باالی  10دوره فارغ
التحصیل ،طی نامه ای از سوی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل به معاونت محترم
آموزشی و دبیرخانه شورای گسترش وزارت متبوع رسم ًا تقاضای ارتقای دانشگاه با تیپ 1
گردید.
بدنبال درخواست کتبی و پیگیریهای مجددانه مدیریت تحصیالت تکمیلی و جمع آوری
اطالعات الزم در خصوص ارتقای دانشگاه به تیپ یک ،با مطرح شدن درخواست این دانشگاه
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در 222امین جلسه شورای گسترش مورخ  91/12/28با ارتقای این دانشگاه به تیپ یک
موافقت شد.

تصویر  )19حضور معاون آموزشی وزارت متبوع بهمراه مسئولین دانشگاه.

48

تصویر  )20حضور معاون آموزشی وزارت متبوع بهمراه مسئولین دانشگاه.

حکم ارتقای دانشگاه به تیپ  1در جلسه ای رسمی در جشنواره شهید مطهری در سالن
گردهمآیی بیمارستان آیت اله روحانی از طرف معاون محترم آموزشی وزارت متبوع (آقای
دکتر عین ا للهی) به ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل (آقای دکتر میکانیکی) تقدیم
گردید.
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تصویر  )21جشنواره شهید مطهری با حضور معاون آموزشی وزارت متبوع ،مسئولین و اعضای هیأت علمی
دانشگاه برای اهدای لوح ارتقای دانشگاه به تیپ یک.
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اداره پذیرش و ثبت نام

کارشناس مسئول اداره :سرکار خانم مهرانگیز حقانی
رشته تحصیلی:کارشناسی الهیات و فقه اسالمی
کارشناس اداره :سرکار خانم یوسفی
رشته تحصیلی :کارشناسی مامایی

این اداره از سال  1388به دستور معاون محترم آموزشی جناب آقای دکتر جوانیان و زیر نظر

مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه سرکار خانم سجادی با هدف :ارتقاء سطح نظارت بر ثبت
نام دانشجویان جدیدالورود و تکمیل پرونده ها ،نقل و انتقاالت دانشجویان به صورت میهمان
یا انتقالی ،مکاتبات برای معافیت تحصیلی با نظام وظیفه ،و ثبت نام دانشجویان تکمیلی
خارج از کشور تشکیل گردید.
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اهم فعالیت های این اداره بشرح ذیل در حال انجام می باشد:

 -1ثبت نام از پذیرفته شدگان رشتههای مختلف تحصیلی در کنکور سراسری
 -2بررسی کلیه پروندههای دانشجویان پس از ثبت نام از جهت معدل ،مدارک ،نمرات و
تکمیل کامل آن
 -3ثبت نام دانشجویان دوره تکمیلی انتقالی خارج از کشور
 -4بررسی درخواستهای انتقالی و تغییر رشته از دانشگاههای دیگر به این دانشگاه جهت
طرح در کمیسیون نقل وانتقاالت
 -5ارسال درخواستهای انتقالی و میهمانی دانشجویان این دانشگاه به سایر دانشگاهها
 -6ارسال نمرات میهمانی و تسویه حساب دانشجویان میهمان به سایر دانشگاهها
 -7ارسال مدارک تحصیلی دانشجویان انتقالی به سایر دانشگاهها
 -8درخواست معافیت تحصیلی جهت دانشجویان پذیرفته شده به حوزه نظام وظیفه
 -9اعالم اخراج انصراف و انتقالی دانشجویان پذیرفته شده مشمول در مقاطع مختلف
تحصیلی به حوزه نظام وظیفه
 -10بررسی صدور کارت دانشجویان جهت اعالم به حراست دانشگاه
 -11تشکیل جلسات میهمانی و انتقالی (ورودی و خروجی ) سالی  4بار
 -12پذیرش میهمانی سایر دانشگاهها
 -13جذب دانشجویان خارج از کشور جهت ادامه تحصیل
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 -14مسائل خروج از کشور دانشجویان اعم از زیارتی و سیاحتی و علمی
 -15بررسی چگونگی پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز در زمان ثبت نام اولیه
 -16اخذ ریز نمرات و گواهی فراغت از تحصیل پذیرفته شدگان در مقاطع ناپیوسته از
دانشگاههای کل فارغ التحصیلی مقطع قبلی و ارسال به دانشکده
 -17راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت نام دانشجویان از سال 1390

اداره امتحانات و بر نامه ریزی آموزشی

کارشناس مسئول اداره :خانم الهه رسولی نژاد

رشته تحصیلی :کارشناسی پرستاری -دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
کارشناس اداره :خانم زهرا رضاپور

رشته تحصیلی :کارشناسی مامایی
این اداره از سال  1388به دستور معاون محترم آموزشی جناب آقای دکتر جوانیان و زیر نظر مدیر محترم
امور آموزشی دانشگاه سرکار خانم سجادی با اهداف ذیل تشکیل شد:

 یکپارچه سازی نظارت بر وضعیت تحصیلی کلیه دانشجویان  under graduateدانشگاه دردوره تحصیلی
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 ارتقا سطح علمی دانشجویان و دانشگاه بهبود شرایط تحصیلی دانشجویان نظارت بر حسن برگزاری امتحانات پیشگیری از تخلفات آموزشی و کاهش موارد نیازمند به ارجاع به کمیسیون موارد خاص وکمیته منطقه ای با مسئولیت سرکار خانم رسولی نژاد تشکیل شد.

اهم فعالیت های محوله به این اداره بشرح ذیل تعریف و از زمان تشکیل آن تا کنون در حال انجام می باشد:

 -1بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان ارجاع شده جهت طرح در شورای آموزشی
 -2بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان ارجاع شده جهت طرح در کمیسیون موارد خاص
 -3برگزاری و حضور در جلسات شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه
 -4برگزاری و انجام هماهنگی جلسات شورای تطبیق
 -5برگزاری امتحانات جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی (دوبار در سال)
 -6بررسى واجد شرایط بودن دانشجویان معرفی شده جهت شرکت در آزمون جامع علوم پایه و
پره انترنى
 -7بررسى ،انتخاب و اعالم سهمیه یک درصد از دانشجویان جهت شرکت آزمون های مقاطع
تحصیالت تکمیلی
 -8نظارت بر تشکیل بموقع کالسها و برگزاری امتحانات پایان ترم دانشکده ها
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 -9نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات آموزشی در آموزش دانشکده ها
 -10بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی و معرفی به واحد مشاوره
 -11برگزاری جلسات اساتید مشاور
 -12بررسی و ارسال وضعیت تحصیلی دانشجویان ارجاع شده از کمیسیون موارد خاص به
کمیته منطقه ای وزارت متبوع
 -13پیگری اعالم،ثبت و بایگانی نمرات پایان ترم
 -14تطبیق واحدهای ارائه شده در آرایش ترمی پیشنهادی با سرفصل های جدید رشته ها
 -15هماهنگی دانشکده ها جهت حضور دانشجویان در سمینارها ،کنگره ها ،اردوهای علمی و
فرهنگی و غیره
 -16هماهنگی با حراست و دفتر حقوقی دانشگاه جهت خروج دانشجویان از کشور
 -17هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه جهت تائید گواهی پزشکی دانشجویان
 -18صدور انواع گواهی های مجاز اشتغال به تحصیل بر اساس تقاضای دانشجویان
 -19بررسی درج صحیح نمرات میهمانی ،انتقالی ،تغییر رشته ،معادلسازی
 -20بررسی سنوات تحصیلی دانشجویان مذکر ،از لحاظ سقف سنوات تحصیلی نظام وظیفه و
طرح در کمیسیون موارد خاص و سپس اعالم به اداره پذیرش و ثبت نام جهت انجام مکاتبه با
سازمان نظام وظیفه
 -21معرفی دانشجویان سال آخر متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد به سایت سازمان
سنجش
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 -22اعالم وضعیت تحصیلی دانشجویان انصرافی به وزارت متبوع جهت محاسبه هزینه بهره
مندی از آموزش رایگان
 -23برگزاری جلسات هم اندیشی در خصوص آئین نامه ها و دستورالعمل های جدید با دانشکده ها

اداره دانش آموختگان

کارشناس مسئول اداره :آقای سیدجواد میرزاده
رشته تحصیلی :علوم آزمایشگاهی
کارشناسان اداره:

 خانم فاطمه رضی نتاج (کارشناسی مامایی) -خانم منیره پروانه

(کارشناسی مامایی)

 -خانم زری سلمانی

(کارشناسی مدیریت بازرگانی)

اداره دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی بابل یکی از ادارات زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی و
تحصیالت تکمیلی می باشد که در سال  1388به دستور معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر
جوانیان با مسئولیت آقای میرزاده تشکیل شد.
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اهداف این اداره فارغ التحصیل نمودن دانشجویان رشته های پزشکی ،دندانپزشکی،
پیراپزشکی ،پرستاری و مامایی و نیز حسب تفویض اختیار وزارت متبوع صدور گواهی موقت،
تاییدیه تحصیلی و مجوز و دانشنامه براساس مستندات می باشد.

کلیه وظایف محوله به این اداره بشرح ذیل تعریف و از زمان تشکیل آن تا کنون در حال انجام می باشد:

 -1بررسی پرونده های مقاطع کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی پیوسته ،پزشکی و
دندانپزشکی جهت فراغت
 -2مکاتبه با دانشکده ها جهت رفع نقص احتمالی پرونده جهت فراغت از تحصیل
 -3اعالم فراغت از تحصیل کلیه دانش آموختگان اعم از دوره روزانه و یا شبانه به مرکز
خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)
 -4اعالم فراغت از تحصیل دانش آموخته به مراکز و موسسات درخواست کننده برای
استخدام
 -5اعالم فراغت از تحصیل دانش آموخته برای شرکت در آزمون ها
 -6اعالم فراغت از تحصیل دانش آموخته با ذکر معدل جهت ارتقاء شغلی
 -7صدور تاییدیه موقت تحصیلی جهت انجام طرح نیروی انسانی
 -8صدور گواهی موقت تحصیلی
 -9صدور تاییدیه تحصیلی کلیه مقاطع و رشته ها
 -10صدور مجوز تحویل مدرک تحصیلی کلیه مقاطع و رشته ها
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 -11صدور و تحویل دانشنامه و ریزنمرات به دانش آموخته
 -12صدور دانشنامه و ریزنمرات المثنی
 -13صدور گواهی موقت المثنی
 -14بررسی پرونده و مدارک فارغ التحصیل جهت صدور مجوز مدرک تحصیلی
 -15صدور گواهی فراغت از تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت شرکت در
آزمون مقاطع باالتر
 -16ارسال ریزنمرات به مراکز درخواست کننده که دانش آموخته به عنوان عضو هیات
علمی پذیرفته شده است.
 -17ارسال گواهی فراغت از تحصیل و ریزنمرات فارسی و ترجمه شده و دانشنامه دانش
آموخته به دفتر روابط بین الملل و امور دانشگاهی به منظور ارسال و تائید مدارک دانش
آموخته به مراکز خارج از کشور
 -18ارسال نامه مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع به دفتر روابط بین الملل و امور
دانشگاهی به منظور بالمانع بودن ادامه تحصیل دانش آموخته در مراکز خارج از کشور
 -19اعالم رتبه و معدل دانش آموخته به مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه
 -20اعالم رتبه و معدل به بنیاد ملی نخبگان
 -21مکاتبه با سازمان سنجش آموزش کشور جهت اعالم منطقه پذیرفته شده دانش
آموخته
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 -23محاسبه دقیق و برآورد مالی تعهدات دانش آموخته جهت صدور مجوز مدرک
تحصیلی
 -24مکاتبه درخصوص نیاز و یا عدم نیاز به وجود خدمتی دانش آموخته جهت انتقال
تعهدات به مناطق آزاد کشور
 -25پاسخ به استعالم های اداره کل فارغ التحصیالن وزارتخانه
 -26مکاتبه با اداره بورسهای مرکز خدمات آموزشی جهت استفاده و یا عدم استفاده از ارز
دولتی در زمان تحصیل جهت بررسی تعهدات دانش آموخته
 -27ارسال گواهی فراغت از تحصیل ،ریزنمرات و دانشنامه به مراکز خدمات آموزشی جهت
افرادی که با سپردن وثیقه شخصی خواهان دریافت مدرک تحصیلی خود میباشند(با دریافت
نامه از مراکز ذکر شده)
 -28نظا رت بر اجرای دقیق و صحیح قوانین و مقررات آموزشی دانش آموختگان در
دانشکده ها و واحدهای تابعه
 -29تهیه و تنظیم دانشنامه جدید جهت دانش آموخته با مشخصات شناسنامه ای تغییر
یافته جدید
 -30ارائه گواهی دوره های کارآموزی و کارورزی به فارغ التحصیالن رشته پزشکی واجد
شرایط جهت ترجمه
 -31ارائه گواهی ساعات عملی و نظری به دانش آموخته واجد شرایط برای داخل و خارج
ازکشور
 -32تایید ترجمه گواهی سرفصل دروس به دانش آموخته واجد شرایط
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 -33ارائه گواهی ریزنمرات دانشجوی انصرافی پس از طی مراحل قانونی
 -34معرفی دانش آموختگان ذکور مشمول خدمت وظیفه عمومی به معاونت وظیفه
عمومی ناجا
 -35صدور گواهی تحصیلی و ارسال ریزنمرات دانش آموختگان این دانشگاه که در مقاطع
باالتر در دانشگاه مختلف پذیرفته شده اند
 -36تهیه آمار و اطالعات دانش آموختگان مورد درخواست مراجعه ذیصالح
 -37سایر مکاتبات خارجی
 -38ارسال آمار ماهیانه صدور مجوز و دانشنامه به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی
 -39معرفی دانش آموختگان به دفتر حقوقی دانشگاه جهت اخذ وثیقه برای ادامه تحصیل
در خارج از کشور
 -40معرفی به دفترخانه جهت سپردن تعهد قبل از انجام طرح نیروی انسانی جهت ادامه
تحصیل در رشته غیر مرتبط
 -41معرفی دانش آموختگان اتباع خارجی به پلیس اتباع مهاجرین
 -42معرفی دانش آموختگان اتباع خارجی به کنسولگری کشور مربوطه
 -43معرفی دانش آموختگان اتباع خارجی به اداره کل امور دانشجویان داخل و شورای
بورس دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم و تحقیقات وفناوری
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واحد خدمات ماشینی

مسئول واحد :هدی پرویزی (کارشناس مهندسی کامپیوتر– نرم افزار)
اپراتور :هاجر علیزاده
ساختار این واحد:
الف -نرم افزار
ب -ورود اطالعات
ج -پشتیبانی
د -آمار و اطالعات
این واحد زیر مجموعه معاونت آموزشی بوده و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری
واحد های این معاونت (اداره پذیرش و ثبت نام ،اداره برنامه ریزی و امتحانات ،اداره فارغ
التحصیالن ،اداره تحصیالت تکمیلی ،واحد کارگزینی و جذب هیات علمی ،واحد ،EDC
واحد آموزش مداوم ،بایگانی و دبیرخانه ) و نرم افزار های مرتبط با کلیه دانشکده ها را به
عهده دارد.

وظایف واحد کامپیوتر اداره کل آموزش:
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 .1نظارت بر فرآیند انتخاب واحد ،حذف و اضافه و حذف اضطراری اینترنتی
دانشجویان با توجه به آمادهسازی و بهرهبرداری از نرم افزار جامع آموزشی دانشگاه،
 .2انجام فرآیند صدور کارت دانشجویی موقت و دائم
 .3دریافت فایل اطالعات دانشجویان جدید از پورتال سازمان سنجش و تبدیل به
فرمت مناسب برای سیستم سما
 .4تعریف رشته های جدید و ارائه کد دروس مربوط به رشته مورد نظر درسیستم سما
 .5ثبت نمرات و همکاری الزم در رفع اشکاالت اساتید در وارد کردن نمرات آنالین،
استمرار و بهبود خدمات کامپیوتری دانشجویان منطبق با نیازهای مدیریت حوزه
 .6ثبت مشخصات ،ایجاد کد کاربری و کلمه عبور جهت اساتید در سیستم سما
 .7فعال سازی شناسه کاربری و رمز عبور دانشجویان با تعیین سطح دسترسی جهت
انجام فرآیند های مختلف تحت وب
 .8تهیه انواع گزارش مانند لیست نمرات ،مشروطی ها و غیره
 .9ثبت برگه های فارغ التحصیلی در پورتال دانش آموختگان وزارت متبوع
 .10ثبت نمرات بالینی و تطبیق واحد
 .11کنترل و مدیریت کاربران و تعریف سطوح دسترسی هریک از آنها
 .12رفع مشکالت فنی کاربران در استفاده از نرم افزارهای کاربردی
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 .13ثبت اساتید راهنمای تعیین شده دانشجویان
 .14تهیه و ارسال آمارهای مورد نیاز به امور مختلف
 .15اعمال نامه های ارجاع شده به واحد در سیستم (کمیته ها،شورای آموزشی)
 .16پاسخگویی به سواالت همکاران ادارات آموزش دانشکده ها در خصوص نرم افزار
سما
 .17برگزاری کارگاههای آموزشی پرسنل
 .18پشتیبانی نرم افزار و پورتال دانش آموختگان وزارت بهداشت در اداره آموزش
 .19پشتیبانی نرم افزار ارزشیابی اساتید
 .20توسعه سیستم آموزشی موجود و ایجاد قابلیتهای جدید
 .21اعالم ظرفیت دانشجویان رشته های مختلف به دفتر گسترش وزارت بهداشت و
سازمان سنجش
 .22برنامه ریزی و نظارت بر استقرار و راه اندازی سیستم های نرم افزاری
 .23برنامه ریزی در جهت آموزش و کارآمد نمودن کاربران نرم افزارها برای واگذاری
امور کاربری نرم افزارها (استعداد درخشان)
 .24زمانبندی نیمسال جهت انجام فرآیند های تحت وب
 .25تهیه استاندارهای خرید نرم افزار کاربردی و بروز رسانی آن در مقاطع مختلف
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 .26تعریف رشته ها ،دروس ،قوانین و نظامهای جدید آموزشی در سیستم آموزشی
 .27گزارش مشکالت نرم افزار آموزشی به واحد پشتیبانی شرکت سما
 .28کنترل و نظارت بر روی سرور دانشگاه و  backupگیری از اطالعات جهت ثبت
کامل کارها
 .29همکاری با واحد  EDCجهت کنترل و بروز رسانی نرم افزار ارزشیابی اساتید
دانشگاه
 .30ارزیابی نرم افزارهای در حال خرید طبق استاندارد و نیازهای معاونت آموزشی
 .31راه اندازی نرم افزار بایگانی دانشجویی ( در دست اقدام )
 . 32راه اندازی سیستم ثبت نام آنالین و ارائه آدرس اینترنتی به پذیرفته شدگان
آزمون سراسری جهت ثبت نام پس از اعالم نتایج
 .33ارسال اطالعات و پشتیبانی و آمار از طریق  ftpبه وزارت متبوع
 .34پشتیبانی و انجام عملیات ثبت آزمون های علوم پایه و پره انترنی از طریق وب و
کنترل اطالعات ثبت شده
 .35راه اندازی نرم افزار اتوماسیون اداری در معاونت آموزشی شامل تعریف کابران،
نصب و آموزش نرم افزار برای کلیه سیستم های مورد استفاده ،تعریف سربرگ و
امضاهای الکترونیک و پاسخکویی به مشکالت سیستم
 .36ارتباط مستمر با خدمات ماشینی وزارت متبوع در خصوص اصالح و اختصاص
کدینگ استاندارد
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 .37نصب و راه اندازی سیستم تصحیح اوراق آتی پارس و استفاده از این سیستم در
آزمون های ارتقا دستیاری پزشکی و دندانپزشکی
 . 38همکاری با واحدهای مختلف دانشگاه از قبیل ستاد شاهد ،اداره آمار و فناوری،
امور دانشجویی ،حراست و غیره
 . 39طراحی و پشتیبانی و بروز رسانی وب سایت معاونت آموزشی به دو زبان فارسی و
انگلیسی
 .40همکاری با واحد ارتقا هیات علمی در پورتال اعضای هیات علمی جهت ورود
اطالعات اساتید به پورتال مربوطه
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دبیرخانه معاونت آموزشی

مسئول :آقای محمد مهدی کفایت (کارشناسی مهندسی کشاورزی)
متصدی :خانم زهرا موسوی روشن (دانشجوی کارشناسی فقه و حقوق)

 فعالیت های دبیرخانه معاونت آموزشی

واحد دبیرخانه یکی از زیرمجموعه های بسیار فعال معاونت آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه می باشد که پس از تفکیک ادارات و

راه اندازی سیستم اتوماسیون از سال 1390

تاکنون بصورت تخصصی تر به انجام فعالیت های ذیل پرداخته و در ارتباط مستقیم با
کارشناسان و مسئولین ادارات این معاونت می باشد.



نظارت و ثبت و ارسال کلیه نامه های وارده بر دبیرخانه



نظارت و هماهنگی جهت دریافت تفکیک توزیع پست و فاکس نمودن کلیه
مکاتبات



نظارت بر نحوه ثبت احکام کارگزینی و برگ ماموریت های اداری و ارسال ان



ثبت و ارسال کلیه نامه های اوتوماسیون اداری و وزارت خانه



نظارت بر اجرای دقیق اتوماسیون اداری در دبیرخانه و واحدهای تابعه



ارسال نامه به بایگانی اموزش



ارسال مرخصیها پرسنل
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ارسال نامه پستی به دبیرخانه مرکزی
شرکت در جلسات مربوط به اتوماسیون اداری در فن آوری اطالعات



ثبت ،اسکن و ارجاع کلیه نامه های مربوط به معاونتها و مدیریتها





مرحل اول کار ،نامههای وارده:

 کنترل نامه
 دریافت نامه
 ثبت در دفتر اتوماسیون
 ارجاع به مدیر
 توزیع (بین اقدام کنندگان)



مرحله دوم ،نامههای صادره:

 تهیه نامه
 ثبت در توماسیون
 ارسال (پست  -فاکس اتوماسیون)

 همکاری با بایگانی ،ماشین نویسی ،نامه رسان و خدمتگزار به منظور هماهنگی هر چه
بیشتر در انجام امور مربوط.
 ارجاع نامه های وارده به واحدهای اداره در اسرع وقت با نظر مسئول دبیرخانه.
 پاسخگویی به سؤاالت مراجعان در ارتباط با وظایف محوله.
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 انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم.
 انجام دستور مسئولین و پیگیری اوامر آنها جهت تسریع درامور.
 پاسخ به مراجعین جهت ردیابی در خواست های مربوطه.
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امور هیأت علمی

کارگزین :فروغ رمضانیان
رشته :کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت برنامه ریزی آموزشی)
کارشناس :منور گیالنی فر
رشته :کارشناسی مامایی
این امور از اردیبهشت ماه سال  91از معاونت توسعه به معاونت آموزشی انتقال یافته
که در حال حاضر بطور مستقل زیر نظر معاونت محترم آموزشی و مدیر محترم آموزشی با
اجرای فعالیتهای زیر جهت انجام امور مربوط به اعضای هیات علمی و اجرای مقررات برابر
آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی تاکنون در حال فعالیت می باشد.
از جمله فعالیت های این امور عبارتند از :

 -1صدور احکام اعضای هیات علمی اعم از تغییر ضریب حقوق ،ترفیعات ساالنه ،برقراری
قطع و افزایش فوق العاده مدیریت ،برقراری و قطع طرح تمام وقتی ،برقراری و قطع حق
اشعه -----،
 -2اجرای قوانین برابر آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی
 -3صدور گواهی اشتغال به کار برای مراکز مختلف مجاز
 -4معرفی افراد به معاونت درمان جهت برقراری مزایای 2k
 -5احتساب سوابق آموزشی اعضای هیات علمی جهت اعطا پایه
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 -6بررسی پرونده ها جهت اعالم سوابق خدمتی افراد به سازمان بازنشستگی
 -7بررسی پرونده جهت اعالم احتساب پایان تعهدات افراد
 -8استعالم از دانشگاههای دیگر جهت ارسال تاییدیه تحصیلی
 -9ارسال نامه به وزارتخانه جهت معرفی افرد برای انجام طرح و تعهدات هیات علمی
 -10بررسی مرخصی افراد دانشکده پیراپزشکی بر اساس شیوه نامه
 -11اعالم میزان ذخیره مرخصی ساالنه به افراد
 -12مکاتبه با دانشگاههای دیگر ،وزارتخانه ،سازمان تامین اجتماعی و ...
 -13پاسخ به استعالمات دانشکده ها
 -14استعالم از وزارتخانه در صورت مبهم بودن موارد آئین نامه اداری استخدامی
 -15اجرای بندهای هیات رئیسه مربوط به اعضای هیات علمی در هر هفته
 -16اعالم پایان تعهدات افراد به مراکز امور هیات علمی
 -17بررسی پرونده افراد جهت استفاده از ماموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی
 -18ارسال نامه به دانشکده ها و مدیران گروه جهت اظهار در خصوص جذب نیروی جدید
 -19اجرای مصوبات هیات امناء ،شورای دانشگاه و ...
 -20مکاتبه با سازمان نظام پزشکی جهت فعالیت غیر انتفاعی افراد
 -21دادن اطالعات آماری به مراکز مختلف و وزارت متبوع.
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مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
)(EDC
رییس و همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
سمت و شرح وظایف

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر علی شبستانی منفرد رییس مرکز (عضو هیأت علمی دانشگاه)

2

دکتر ایمان جهانیان

قائم مقام مرکز (عضو هیأت علمی دانشگاه)

3

مریم قائمی

کارشناس مسئول (واحدهای توانمندسازی اساتید و بررسی سواالت)

4

دکتر سیمین موعودی

کارشناس مسئول (واحدهای مهارتهای بالینی و پزشکی پاسخگو)

5

سیده کلثوم واجدی روشن

کارشناس (واحدهای استعدادهای درخشان و المپیاد)

6

مریم کیانیان

کارشناس

7

دکتر فاطمه عالمه زاده

کارشناس (واحد استعدادهای درخشان)

8

غالمرضا بینش پژوه

کارشناس (واحد ارزشیابی)

9

موسی بابازاده

کارشناس (واحدهای برنامه ریزی درسی ،بررسی طرح درس)

10

اسماعیل عسگری

کاردان شبکه  -سمعی بصری -امور ماشین نویسی

11

محمد رضا خداکرمی

دبیرخانه و بایگانی

12

سید حسن حسنی

دبیرخانه و بایگانی

(واحدهای پژوهش در آموزش ،المپیاد و دبیرخانه جشنواره آموزشی شهید مطهری)
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همکاران هیأت علمی پاره وقت مرکز

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع همکاری

1

دکتر پرویز امری

واحد مهارتهای بالینی

2

دکتر ابراهیم علیجانپور

واحد مهارتهای بالینی

3

دکتر یحیی جوادیان

واحد بررسی سواالت امتحانی

4

دکتر محسن وکیلی صادقی

واحد المپیاد علمی دانشجویان (حیطه علوم بالینی)

5

دکتر علی اصغر منوچهری

واحد المپیاد علمی دانشجویان (حیطه نوآورانه)

6

دکتر دردی قوجق

واحد ارزیابی درونی

7

دکتر سید داوود نصراهلل پور

واحد المپیاد علمی

8

دکتر محمد تقی پور

واحد طرح درس

9

دکتر سید رضا حسینی

واحد پزشکی پاسخگو

10

آقای مهدی دهقان

واحد استعدادهای درخشان

دانشجویان (حیطه مدیریت در نظام سالمت)

72

ادامه جدول...

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع همکاری

11

دکتر ابراهیم ذبیحی

واحد المپیاد علمی دانشجویان (حیطه علوم پایه)

12

آقای سید جلیل سیدی اندی واحد پزشکی پاسخگو

13

دکتر فرشته نظیری

واحد مهارتهای بالینی

14

دکتر ندا مفتاح

واحد مهارتهای بالینی

15

دکتر محمد سالکی

واحد مهارتهای بالینی
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معرفی شرح وظایف و واحدهای تابعه
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ( )EDCیکی از مراکز وابسته به معاونت
آموزشی دانشگاه است که مسوولیت ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه را به عهده دارد .ایفای این
نقش مستلزم وجود سازوکار دائمی در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی است تا فعالیتهای توسعه
آموزش در تمامی ارکان آموزشی دانشگاه تسری یابد ،بدین لحاظ در دانشکده ها و مراکز آموزشی
درمانی ،دفاتر توسعه آموزش ( )EDOتعریف شده اند.
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل درسال  1377تاسیس
شده است .این مرکز در ابتدای تاسیس ،با امکانات محدود فعالیت خود را آغاز نمود و درحال حاضر،
عهده دار مسوولیتها و فعالیتهای زیر است:
 -1هدایت ،هماهنگی ،اجرا و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامههای آموزشی با تاکید بر پاسخگو
بودن آنها به نیازهای سالمت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختیارات دانشگاه ،مطابق با
ضوابط شورای عالی برنامه ریزی.
 -2سازماندهی ،برنامه ریزی ،اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندیهای اعضای هیأت علمی در
زمینههای مختلف آموزش علوم پزشکی.
 -3هدایت و نظارت بر اجرای روشهای نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت
آموزش دانشگاه.
 -4سازماندهی ،اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیأت علمی و فرآیندهای یاددهی – یادگیری.
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 -5هدایت و نظارت بر فرآیندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمونها با هدف ارتقای کیفی
آزمونها.
 -6هدایت و نظارت بر برنامههای آموزشی مراکز مهارتهای بالینی دانشگاه.
 -7سازماندهی و نظارت بر فرآیندهای شناسایی ،جذب و بهره وری استعدادهای درخشان.
 -8هدایت ،تصویب ،تامین بودجه و نظارت بر اجرای طرحهای پژوهش در آموزش.
 -9هدایت و نظارت بر برنامههای آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه.
 -10هدایت ،هماهنگی ،تسهیل ،نظارت و ارزیابی فعالیتهای دانش پژوهی بر اساس آئین نامه
مربوطه.
 -11نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیتهای دفاتر توسعه آموزش تابعه.
 -12ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط.
 -13ارائه مشاوره در طراحی و ارزشیابی برنامههای آموزش مداوم دانشگاه.
 -14شرکت در جلسات ،شوراها و کمیتهها بر اساس ضوابط و مقررات.
• درحال حاضر ،خدمات این مرکز از طریق واحدها و کمیته هایی که در زیر به معرفی آنها می
پردازیم ارائه می گردد:





واحد برنامه ریزی درسی
واحد پژوهش در آموزش
واحد آموزش پزشکی پاسخگو
واحد ارزشیابی اساتید
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واحد هماهنگی دفاتر توسعه
واحد طرح درس
واحد استعدادهای درخشان
واحد مهارتهای بالینی
واحد المپیاد علمی دانشجویی
واحد ارزیابی سواالت امتحانی
دبیرخانه دائمی جشنواره آموزشی شهید مطهری

کمیته های مرکز:
*کمیته دانشجویی

* شورای توسعه EDC

* شورای سیاستگذاری

* کمیته پژوهش در آموزش

* کمیته بررسی طرح درس

* کمیته بررسی سواالت امتحانی

* شورای آموزش پزشکی پاسخگو

* کمیته استعدادهای درخشان

* کمیته ارزیابی درونی

*کمیته علمی جشنواره آموزشی شهید مطهری

* کمیته المپیاد علمی دانشجویی

* کمیته هماهنگی دفاتر توسعه
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معرفی اجمالی هریک از واحدهای تحت پوشش مرکز مطالعات و توسعه آموزش
علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل.
نام واحد

برنامه ریزی درسی

اهداف و وظایف واحد
 -1تدوین برنامه های درسی جدید مورد نیاز بر اساس نیازهای نظام
سالمت
 -2پیشنهاد اضافه کردن واحدهای جدید آموزشی به کوریکولوم موجود
آموزشی (برحسب نیاز) به شورای آموزشی دانشگاه
 -3برنامه ریزی جهت اجرای طرح ادغام دوره های علوم پایه و
بالینی(مربوط به اجرای برنامه  Reformدانشگاههای علوم پزشکی کشور)

رشد و بالندگی
اعضای هیات علمی

واحد پژوهش در
آموزش

آشنا نمودن اعضای هیات علمی با مفاهیم آموزش پزشکی نظیر“طرح
درس”“ ،روش های تدریس”“ ،اصول طراحی سواالت امتحانی”و .....به
منظور ارتقای سطح مهارت های اساتید در زمینه روشهای نوین آموزشی
 -1فعال سازی و برگزاری جلسات کمیته پژوهش در رابطه با پروپوزالهای
ارجاعی به مرکز
 -2ارسال فرمهای داوری مربوط به پروپوزالهای آموزشی به اعضای هیات
علمی
 -3جمع آوری نظرات اعضای کمیته پژوهش و ارائه آن به مجری اصلی
طرح برای انجام تغییرات الزم
 -4تهیه و تدوین اولویتهای پژوهش در آموزش دانشگاه براساس گزارش
دریافتی از دانشکده های تابعه
 -5ارائه مشاوره به مجریان طرحهای پژوهش در آموزش
 -6همکاری با پایان نامه ها مرتبط با آموزش پزشکی
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 -7گسترش فرهنگ پژوهشهای آموزشی در سطح دانشگاه
واحد استعدادهای
درخشان

پیگیری فرایندهای مرتبط با شناسایی و معرفی نخبگان و استعدادهای برتر
دانشکده های تابعه دانشگاه به منظور استفاده صحیح و مناسب از
ظرفیتهای علمی نخبگان در راستای توسعه همه جانبه کشور

واحد آموزش پزشکی ارتقای نظام آموزش پزشکی دانشگاه در راستای پاسخگویی به نیازهای
واقعی جامعه
پاسخگو
واحد
مهارتهای بالینی

شبیه سازی محیطهای بالینی به منظور تدریس و فراگیری مهارتهای بالینی
و ارتباطی
 -1پیگیری امور مرتبط با شناسایی دانشجویان مستعد علمی و ترغیب
ایشان به فعالیتهای علمی فوق برنامه ،براساس محورهای کشوری که
سالیانه تعیین و اعالم می شود.

واحد المپیاد علمی
دانشجویی

 -2جهت دهی به فعالیتهای فوق برنامه تعیین شده.
 -3شناسایی افراد برتر جهت شرکت در مسابقات المپیاد علمی کشوری به
منظور ایجاد روحیه و نشاط علمی در دانشجویان ،ترویج کار تیمی و
فعالیتهای بین رشته ای ،تبادل فرهنگی بین دانشگاهی و برخورداری
دانشجویان برگزیده کشوری از امتیازات مرتبط

واحد هماهنگی دفاتر
توسعه

 -1هماهنگی منظم و مستمر با دفاتر توسعه دانشکده ها و مراکز آموزشی
درمانی به منظور پیگیری امور مرتبط.
 -2نظارت بر دفاتر توسعه براساس چک لیستهای مشخص به منظور
شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایندهای موجود و بازخورد وضعیت موجود به
منظور طراحی و پیگیری مداخالت الزم
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واحد طرح درس

 -1همکاری با اعضای هیات علمی در جهت تدوین طرح درس و طرح دوره
دروس ارائه شده در هر ترم.
 -2ارزیابی طرح درسهای واصله و ارائه بازخورد به دانشکده های مربوطه
 -1جمع آوری نمونه سواالت امتحانی گروههای مختلف آموزشی دانشگاه

واحد ارزیابی سوالت
امتحانی

 -2بررسی سواالت امتحانی
 -3ارائه بازخورد به دانشکده های مربوطه

دبیرخانه دائمی
جشنواره آموزشی
شهید مطهری

پیگیری اقدامات مرتبط با جمع آوری وارزیابی فرایندهای برتر آموزشی
اعضای هیات علمی دانشگاه یا وسایل آموزشی و کمک آموزشی تولید شده
به منظور شرکت ومعرفی آنها در جشنواره کشوری شهید مطهری

واحدارزشیابی

ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان/ارزشیابی اساتیدتوسط مدیران گروههای
آموزشی مربوطه/ارزشیابی همکار از همکار/خود ارزیابی/ارزشیابی مدیران
گروه توسط معاونین آموزشی دانشکده ها

اساتید

دفاتر توسعه
))EDO

هریک از دانشکده ها(پزشکی،پیراپزشکی ،دندانپزشکی و پرستاری -مامایی
رامسر) و مراکز آموزشی درمانی(شهیدبهشتی ،شهیدیحیی نژاد ،کودکان
امیرکال و آیت اهلل روحانی) دارای دفتر توسعه آموزش می باشند .شرح
وظایف دفاتر توسعه عبارتند از:
 -1همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینههای
مختلف آموزش علوم پزشکی
 -2همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیأت علمی
و فرآیندهای آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
 -3ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش
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 -4ارائه مشاوره در حیطههای مختلف فرایند یاددهی–یادگیری ،اجرای
روشهای نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیأت
علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه
 -5شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

عناوین مهمترین فعالیتهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه از سال  1387لغایت .1392
ردیف
1

عنوان فعالیت

سال
از سال

حضور فعال مرکز در کنگره های تخصصی

1387

آموزش پزشکی به صورت سخنرانى ،پانل،

توضیحات

کمیته داورى ،کمیته علمى ،صبحانه کارى،
برگزارى کارگاهها

2

از سال

حضور فعال در جشنواره کشوری شهید

دانشگاه علوم پزشکی بابل ،در سال

1387

مطهری

 1388در جشنواره کشوری شیراز

از سال

فعالیت های گسترده در خصوص المپیاد

دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال

1388

علمی دانشجویان و رقابت در عرصه

 1391موفق به کسب رتبه پنجم

کشوری

کشوری در المپیاد علمی

رتبه عالی را کسب کرد و در سال

 1389موفق به اخذ رتبه دوم
کشوری در این جشنواره گردید.

3

دانشجویان علوم پزشکی سراسر
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کشور گردید.
4

از سال

تفویض اختیار دریافت و تصویب نهایی

1388

طرحهای پژوهش در آموزش به کمیته
پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه
آموزش علوم پزشکی دانشگاه

5

6

از سال

تاکید ویژه بر تدوین طرح درس توسط

1388

اعضای هیات علمی دانشگاه

از سال

برگزاری کارگاههای ویژه دستیاران در

1388

خصوص اصول مهم آموزش پزشکی در بدو
ورود دستیاران به دانشگاه

7

8

از سال

تدوین لیست کارگاههاى آموزش پزشکی

1388

سالیانه جهت شرکت مدرسین دانشگاه

از سال

مشارکت در برگزارى کارگاههاى آموزش

1388

پزشکی سایر دانشگاهها (از جمله سبزوار و
بجنورد)

9

از سال

تجهیز سایت اختصاصی اساتید در محل

1389

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی ،جهت بهره برداری اعضای هیات
علمی دانشگاه
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10

در سال  1391ضمن طبقه بندی

از سال

تجهیز مرکز مطالعات و توسعه آموزش

1389

علوم پزشکی به کتابخانه الکترونیک مهارت مجدد منابع آموزشی موجود،
های بالینی (با بیش از  230عنوان

مشخصات کتابشناختی آنها مجددا

CDهای آموزشی مهارت های بالینی)

به دانشکده های تابعه اعالم گردید
تا به گروههای آموزشی دانشگاه
جهت بهره برداری اعالم گردد.

11

12

از سال

ارزشیابی آموزشی مدرسین دانشگاه از

1389

طریق سامانه مدیریت آموزشی سما

از سال

توسعه فعالیتهای مرکز مطالعات و توسعه

1389

آموزش علوم پزشکی در جهت ارزیابی
سواالت آزمون های کتبی گروههای
مختلف آموزشی

13

14

از سال

راه اندازی سایت اختصاصی مرکز مطالعات

1389

و توسعه آموزش علوم پزشکی

از سال

هدایت پایان نامه های دانشجویی دانشکده

1390

های مختلف دانشگاه به سمت محورهای
آموزش پزشکی

15

از سال

گسترش فعالیت های مشترک مرکز

1390

مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با
دفاتر توسعه ( )EDOدانشکده های تابعه
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اعم از ارزشیابی فعالیتهای  EDOها و
برگزاری جلسات مشترک در محل دفاتر
توسعه
16

از سال

گسترش مشاوره های تخصصی دانش

1390

پژوهشی در آموزش پزشکی برای اعضای
هیات علمی دانشگاه

17

از سال

آموزش اعضای هیات علمی در خصوص

1390

طراحی و تدوین الگ بوک (کارنامه
عملکرد بالینی) جهت ارزیابی آموزشی
دانشجویان در گروههای مختلف آموزشی
دانشگاه

18

از سال

گسترش تولید رسانه های اختصاصی

1390

آموزش پزشکی (اعم از کتابچه ،پمفلت
های آموزشی و  )....در مرکز مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشکی

19

از سال

حضور و نظارت مستقیم نمایندگان مرکز

1390

مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
جهت ارزیابی سواالت آزمونهای ارتقای
دستیاران

20

از سال

حضور مدیروکارشناسان ارشد مرکز
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1390

مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در
کنگره های تخصصی آموزش پزشکی
جهت ارائه مقاالت

21

از سال

توسعه ارزیابی درونی گروههای آموزشی

1390

دانشگاه توسط مرکز مطالعات و توسعه
آموزش علوم پزشکی

22

23

24

از سال

ارتقای وضعیت تنظیم و ارسال مکاتبات ،از

1391

طریق راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری

از سال

تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی بر

1391

اساس آیین نامه جدید

از سال

هماهنگی و مشارکت با گروههای آموزشی

نخستین آزمون  OSCEکارآموزان

1391

دانشگاه در جهت افزایش برگزاری آزمون

پزشکی در بخش ارولوژی ،در

های ارزیابی مهارتهای بالینی دانشجویان

اسفندماه  91و نخستین دوره

(به ویژه برگزاری آزمونهای بالینی

آزمون  OSCEکارآموزان،

ساختارمند عینی )OSCEدر محل مراکز

کارورزان و دستیاران در بخش

آموزشی درمانی

ارتوپدی ،در اردیبهشت ماه 92
برگزار شده است

25

از سال

جذب اولین عضو هیات علمی متخصص

1391

آموزش پزشکی در دانشگاه
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26

از سال

گسترش فعالیتهای آموزش علوم پزشکی

1391

پاسخگو
Socially Accountable Medical
Education

27

از سال

چاپ اولین شماره دو فصلنامه آموزش

اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و

1391

پزشکی

ارشاد اسالمی در سال 1390

از سال

گسترش فعالیت های مشترک با دانشکده

1391

پزشکی در جهت برگزاری دوره های

انجام شده است
28

آموزش مهارت های بالینی ویژه کارآموزان
و کارورزان پزشکی دانشگاه
29

30

از سال

ارزشیابی  360درجه مدرسین گروههای

1391

آموزشی دانشگاه

از سال

ارزیابی وضعیت موجود برگزاری آزمون

1392

های بالینی ساختارمند عینی در گروههای
آموزشی دانشگاه به منظور برنامه ریزی و
مداخالت مناسب

31

از سال

برگزاری نخستین کنفرانس علمی با امتیاز

جهت اخذ امتیاز آموزش مداوم در

1392

آموزش مداوم جهت اعضای هیات علمی

دوره های آموزشی مرکز مطالعات

دانشگاه

و توسعه آموزش علوم پزشکی ،با
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معاونت آموزشی وزارت هماهنگی
شده است.
32

از سال

تجهیز سالن های آموزش مهارت های

1392

بالینی به ویدئوپروژکتور و پرده نمایش
جهت تسهیل در نمایش فیلم های
آموزشی مهارتهای بالینی به دانشجویان و
دستیاران ،در کارگاههای آموزشی مرکز
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

33

سال

تدوین کتاب"سیاستگذاری مبتنی بر

این کتاب به عنوان یکی از منابع

1392

شواهد در نظام سالمت ،دستاوردها و

پنجمین المپیاد علمی دانشجویان

چالشهای آن در ایران "

علوم پزشکی سراسر کشور ،در
سایت کشوری المپیاد معرفی شده
است و در کتابچه مروری بر
المپیاد ،قید شده است.
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لیست کارگاههای آموزشی برگزار شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی دانشگاه در سال 1388

ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه
ردیف نام کارگاه
1

مدرسین

دانش پژوهی آموزشی دکتر ایمان جهانیان
پروفسور پیتر هاراسیم ،دکتر پیمان
همتی ،دکتر ایمان جهانیان

زمان
88/4/21
88/5/1

2

CPC

3

دکتر یداهلل زاهدپاشا دکتر محمدرضا
آشنایی با اصول آموزش
حسنجانی روشن ،دکتر پرویز امری ،دکتر
پزشکی (ویژه دستیاران
14و88/6/15
محمود حاجی احمدی ،دکتر یحیی
جدید الورود)
جوادیان ،دکتر ایمان جهانیان

4

طراحی سواالت
امتحانی

دکتر محمود حاجی احمدی ،دکتر یحیی
جوادیان ،دکتر ایمان جهانیان

88/7/27

5

طرح درس

دکتر پرویز امری ،دکتر نوین نیک بخش،
دکتر ایمان جهانیان

88/8/26

6

ارزشیابی نوین
دانشجو

دکتر کامران سلطانی عربشاهی(استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران) ،دکتر ایمان
جهانیان

88/9/26

7

OSCE

دکتر یداهلل زاهدپاشا ،دکتر محمدرضا
حسنجانی روشن ،دکتر ایمان جهانیان

88/10/20

8

دکتر پرویز امری ،خانم نسرین نوابی،
دانش پژوهی آموزشی
دکتر ایمان جهانیان

88/11/19
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9

10

روشهای تدریس
(ویژه اعضای محترم
هیات علمی دانشگاه
علوم پزشکی سبزوار)

دکتر سید جمال میرموسوی ،دکتر ایمان
جهانیان

88/12/6

ارزشیابی برنامه

دکتر جلیل کوهپایه زاده(دانشیار دانشگاه
علوم پزشکی ایران) ،دکتر ایمان جهانیان

88/12/20
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لیست کارگاههای آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه در سال 1389

ویژه اعضای محترم هیات علمی
کد

.

عنوان کارگاه

گروه مدرسین

مکان

زمان

1

برنامه ریزی درسی

دکتر ایمان جهانیان

دانشکده
پزشکی

خرداد

2

برنامه ریزی
استراتژیک و
عملیاتی

دکتر علی شبستانی منفرد ،دکتر
سیما عطاریان ،آقای سید داوود EDC
نصرا ...پور

خرداد

آموزش
بالینی(روشهای

دکتر کامران سلطانی عربشاهی،
دکتر جلیل کوهپایه زاده ،دکتر
ایمان جهانیان

EDC

تیر

دکتر محمود حاجی احمدی،
دکتر یحیی جوادیان ،دکتر
ایمان جهانیان

دانشکده
دندانپزشکی

مرداد

دکتر پرویز امری ،دکتر محمود
حاجی احمدی ،دکتر یحیی
جوادیان ،دکتر شیما سام ،دکتر
ایمان جهانیان

EDC

شهریور

دکتر یداهلل زاهدپاشا ،دکتر
محمدرضا حسنجانی روشن،

EDC

شهریور

3

تدریس )2 -

4

طراحی سواالت
امتحانی
آشنایی با اصول
آموزش پزشکی-

5

5

( *1ویژه
دستیاران
جدیدالورود)
آشنایی با اصول
آموزش پزشکی-
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( *2ویژه
دستیاران
جدیدالورود)

دکتر ایمان جهانیان

دکتر علی شبستانی منفردآقای
عیسی علیزاده ،دکتر سیما
عطاریان ،آقای سید داوود نصرا...
پور

EDC

مهر

7

الگ بوک /پورت
فولیو

دکتر ایمان جهانیان

دانشکده
رامسر

مهر

8

روشهای تدریس -
1

دکتر یدا ...زاهدپاشا ،دکتر
محمدرضا حسنجانی روشن،
دکتر ایمان جهانیان

EDC

آبان

9

ارزشیابی نوین
بالینی دانشجو

دکتر کامران سلطانی عربشاهی،
دکتر ایمان جهانیان

EDC

آبان

10

طرح درس

دکتر پرویز امری ،دکتر نوین
نیک بخش ،دکتر شیما سام،
دکتر ایمان جهانیان

EDC

آذر

11

مدیریت مالی و
بودجه در آموزش

دکتر علی شبستانی منفرد ،دکتر
سیما عطاریان ،آقای سید داوود
EDC
نصرا ...پور ،آقای موسوی روشن،
آقای محمدرضا محسنی

آذر

12

دانش پژوهی
آموزشی

دکتر پرویز امری ،خانم نسرین
نوابی ،دکتر ایمان جهانیان

EDC

دی

13

OSCE

دکتر یدا ...زاهدپاشا ،دکتر
محمدرضا حسنجانی روشن،

EDC

دی

6

مدیریت منابع
انسانی در آموزش
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دکتر ایمان جهانیان

دانشکده
آمل

14

ارزشیابی نوین
بالینی دانشجو

دکتر ایمان جهانیان

15

مدیریت زمان و
جلسات

دکتر علی شبستانی منفرد ،دکتر
ایمان جهانیان ،دکتر سیما
EDC
عطاریان ،آقای سید داوود نصرا...
پور

بهمن

16

مدیریت تغییر

دکتر علی شبستانی منفرد ،دکتر
سیما عطاریان ،آقای سید داوود
نصرا ...پور

EDC

اسفند

17

روشهای تدریس1 -

دکتر یدا ...زاهدپاشا ،دکتر
محمدرضا حسنجانی روشن،
دکتر ایمان جهانیان

دانشکده
پیراپزشکی

اسفند

بهمن

91

92

93

واحد آموزش مداوم

این مجموعه با نظارت معاونت آموزشی موظف به انجام موارد ذیل می باشد:
 ) 1صدور گواهی نهایی
 ) 3نظارت و اجرای برنامه آموزش مداوم با توجه به جدول زمانبندی شده
 ) 4اخذ مجوز اجرای برنامه ها
 ) 5صدور گواهی شرکت در برنامه ها جهت مشمولین قانون آموزش مداوم
 ) 6صدور گواهی سخنرانی جهت سخنرانان برنامه های آموزشی
 ) 7اطالع رسانی به مشمولین قانون آموزش مداوم در سطح استان و دانشگاههای کشور
 ) 8خود آموزی
 ) 9برنامه ریزی جهت پذیرش و ثبت نام متقاضیان جامعه پزشکی و پیراپزشکی دربرنامه
های آموزش مداوم
 )10ارزشیابی برنامه ها و ارسال نتایج ارزشیابی انجام شده به اساتید
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 )11صدور گواهی المثنی
 )12همکاری با سازمانهای نظام پزشکی وانجمن های علمی جهت اجرای برنامه در
شهرستانها
 )13مکاتبه با واحدهای پشتیبانی و تابعه جهت همکاری در اجرای برنامه
 )14اجرای آخرین دستورالعملها و بخشنامه های ارسالی از اداره کل آموزش مداوم وزارت
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی
 )15پیگیری اعتبارات آموزشی
)16انجام نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزش مداوم بر اساس مشمولین

پرسنل آموزش مداوم
دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بابل
جناب آقای دکتر ابراهیم علیجانپور ،متخصص بیهوشی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل.
وظایف دبیر آموزش مداوم :
ـ سیاست گذاری در راستای پیشبرد اهداف آموزش مداوم و نیل به استانداردهای الزم
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ـ ایجاد هماهنگی بین قسمت های برنامه ریزی و اجراء و تسهیل فرآیندهای مشترک بین
این دو بخش
ـ نظارت بر بخش های برنامه ریزی و اجرائی برنامه های آموزش مداوم
ـ هماهنگی با معاونت آموزشی در فرآیندهای جاری و گزارش مستمر عملکرد آموزش مداوم
به ایشان
ـ هماهنگی با اداره کل آموزش مداوم و پیگیری اجراء کلیه دستورالعمل های ابالغی
ـ هماهنگی و ایجاد ارتباط با دیگر بخش های دانشگاهی و خارج دانشگاهی در راستای
توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزش مداوم تحت نظر معاونت آموزشی دانشگاه
ـ نظارت بر امور اداری و مالی آموزش مداوم در حد اختیارات قانونی
ـ پاسخگویی نهایی به ارباب رجوع آموزش مداوم دانشگاه
برگزاری کمیته تخصیص امتیازبرگزاری شورای آموزش مداومبرگزاری کمیته های ماده  6جهت آن دسته از مشمولین که امتیاز مورد نیاز را کسبننمودند.
کارشناسان دفتر:
سرکار خانم بهاره اسبکیان ،کارشناس ارشد علوم تغذیه.
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سرکار خانم محدثه شامخی امیری ،کارشناس زبان و ادبیات.

وظایف کارشناسان این مرکز:
 پیگیری مکاتبات آموزش مداوم و ثبت رایانه ای و ارجاع نامه ها پیگیری درخواست های اداری در آموزش مداوم مانند درخواست خرید ،درخواست از انبار پاسخگویی تلفنی و حضوری به ارباب رجوع آموزش مداوم اطالع رسانی نامه های اداری به همکاران در تابلوی اعالنات آموزش مداوم بایگانی داخلی دفتر آموزش مداوم مانند :دستورالعمل های جاری و نامه های ضروری و ... صدور گواهی شرکت و سخنرانی در برنامه های آموزشی و گواهی پنج ساله ثبت مستندات برنامه های آموزشی برگزار شده در بانک اطالعاتی تایپ نامه های اداری در موارد اضطراری تنظیم و صدور قراردادهای مربوط به اجرای برنامه های آموزش مداوم تنظیم و صدور نامه های تمدید پروانه برای کسانی که کمتر از پنج سال از فارغ التحصیلیآنان میگذرد و مهلت های یکساله
 -تهیه فرم های مربوط به نیازسنجی و برگه ماموریت هر برنامه
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ـ هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی جهت برنامه ریزی و پیگیری امورات اجرایی
برگزاری دوره های آموزشی
ـ طراحی بروشور و اجرای دوره های آموزش مداوم (ثبت نام ,اجرا ,حضور و غیاب ,ارزشیابی
و صدور گواهی ها).
ـ اخذ مجوز برگزاری فعالیت های آموزش مداوم
هماهنگی جهت برگزاری کمیته تخصیص امتیاز هماهنگی جهت برگزاری شورای آموزش مداوم هماهنگی جهت برگزاری کمیته های ماده  6جهت آن دسته از مشمولین که امتیاز موردنیاز را کسب ننمودند.
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گزارش عملکرد واحد آموزش مداوم از سال  1387تا شهریور 1392

 تشکیل کمیته تخصیص امتیازجهت برنامه های آموزش مداوم تشکیل شورای آموزش مداوم در هرسال تشکیل دو کمیته ماده  6در سال1389 اجرای برنامه آموزش مداوم که پیوست می باشد. انجام نظر سنجی از برنامه های آموزش مداوم و استخراج نتایج آن انجام نیاز سنجی برای برنامه های آموزش مداوم نوشتن برنامه عملیاتی آموزش مداوم راه اندازیسامانه یکپارچه الکترونیکی آموزش مداوم از سال 1389 راه اندازی سیستم پیامک از سال 1391 طراحی محتوای علمی غرق شدگی برای برنامه مجازی آموزش مداوم کسب عنوان فرآیند برتر درون دانشگاهی از جشنواره شهید مطهری دانشگاه که پیوستمی باشد.
 پذیرفته شدن دو مقاله از آموزش مداوم در همایش کشوری آموزش پزشکی در سال 1391که پیوست می باشد.
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 شرکت در جلسات دبیران آموزش سراسر کشور و ارایه گزارش عملکرد به معاونت آموزشی -تهیه پمفلت قانون آموزش مداوم در سال .1392

گزارش تعداد برنامه های اجرا شده در واحد آموزش مداوم
سال 87
برنامه ی مدون

30

کنفرانس علمی

کنفرانس

یک روزه

ادواری

15

-

کارگاه

14

سمینار

13

همایش

1

مجموع

73

سال 88
برنامه ی مدون

27

کنفرانس علمی

کنفرانس

یک روزه

ادواری

21

1

کارگاه

سمینار

همایش

مجموع

18

2

1

70

سال 89
برنامه ی مدون

48

کنفرانس علمی
یک روزه

12

مجازی

کارگاه

سمینار

همایش

مجموع

2

3

4

1

70

100

سال 90
برنامه ی مدون

23

کنفرانس علمی

کنفرانس

یک روزه

ادواری

18

_

کارگاه

سمینار

همایش

مجموع

12

1

2

56

سال 91
برنامه ی مدون

34

کنفرانس علمی

کنفرانس

یک روزه

ادواری

19

_

کارگاه

سمینار

همایش

مجموع

5

2

_

60

سال ( 92تا کنون)
برنامه ی مدون

7

کنفرانس علمی

کنفرانس

یک روزه

ادواری

7

_

کارگاه

سمینار

همایش

مجموع

4

2

_

20
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گزارش تعداد سخنرانان و تعداد شرکت کنندگان واحد آموزش مداوم
از سال  1387الی .1392

سال 87
تعداد شرکت کنندگان

تعداد سخنرانان

4012

365

سال 88
تعداد شرکت کنندگان

تعداد سخنرانان

3824

352

سال 89
تعداد شرکت کنندگان

تعداد سخنرانان

4310

386

سال 90
تعداد شرکت کنندگان

تعداد سخنرانان

3133

386
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سال 91
تعداد شرکت کنندگان

تعداد سخنرانان

4715

454

سال 92
تعداد شرکت کنندگان

تعداد سخنرانان

1207

148
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