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بینی شده هاي پیشگزارش ارزشیابی برنامه
  و 1392در برنامه عملیاتی سال 

ي تحت حوزه 1393برنامه عملیاتی سال  
  پوشش معاونت آموزشی دانشگاه

  1393فروردین : تاریخ تنظیم
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  مقدمه

اشتی درمانی بابل و معاونت آموزشی یکی از معاونتهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد

گردد توصیف اجمالی از گزارشی که به حضور تقدیم می.باشدمتشکل از مراکز و ادارات ذیل الذکر می

جداول هاي عملیاتی و ، برنامه1392امه عملیاتی سال بینی شده در برنهاي پیشنتایج ارزشیابی برنامه

  .باشدمی 1393در سال جاري این معاونت جهت اجرا هاي برنامهفعالیتهاي تفصیلی 

  مراکز و ادارات حوزه تحت پوشش معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  - 1

 اداره آموزش مداوم  -2

 اداره تحصیالت تکمیلی -3

 اداره پذیرش و ثبت نام -4

 ریزي آموزشی و امتحانات اداره برنامه -5

 اداره دانش آموختگان - 6

 اداره خدمات ماشینی -7
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  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی بابل

  "معاونت آموزشی"

  

  

  

گزارش فعالیتهاي مرکز مطالعات و : بخش اول

و  1392توسعه آموزش علوم پزشکی در سال 

 1393هاي عملیاتی این مرکز در سال برنامه
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  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  1393برنامه عملیاتی واحد آموزش مهارت هاي بالینی در سال 

  

  دکتر سیمین موعودي: نام و نام خانوادگی مسئول برنامه

  مقدمه

-اي دانشدهی آینده هویت حرفهلوم پزشکی است و در شکلآموزش بالینی یکی از ارکان مهم آموزش ع

-در حال حاضر بسیاري از جنبه. هاي مختلف علوم پزشکی، نقش اساسی و محوري داردآموختگان رشته

-هاي مرتبط با آموزش بالینی، نسبت به گذشته تفاوت نموده است و متناسب با این تغییرات، انتظار می

ي آموختگان نیز ارتقا یابد و همین امر، توسعهالتحصیالن و دانشي فارغهاها و توانمنديرود مهارت
هاي لیکن هنوز برنامه. نمایدهاي دانشگاهی را بیش از پیش ضروري میهاي بالینی در محیطتوانمندي

هاي علوم پزشکی عمدتا بر حفظ اطالعات تکیه دارد و جاري آموزش بالینی در بسیاري از دانشگاه
که هدف اصلی آموزش علوم پزشکی، نماید نه فراگیر، در حالین نقش اصلی و محوري ایفا میمدرس در آ

هاي کار واقعی و افزایش هاي نظري دانشجویان، در بالین و محیطشده در کالسکارگیري موارد آموختهبه
ور تحقق این به منظ. گیري و تدبیر بالینی ایشان در شرایط ضروري استقدرت استدالل بالینی، تصمیم

هاي هدف، واحدهاي آموزش مهارتهاي بالینی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
  . علوم پزشکی و دفاتر توسعه دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی نقش کلیدي و محوري دارند

علوم پزشکی بابل  واحد آموزش مهارتهاي بالینی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
جهت شبیه سازي محیط  -هاي آموزش مهارتهاي بالینیمتشکل از یک پزشک، ضمن فراهم نمودن سالن

هاي ، آموزش و ارزشیابی مهارت - هاي بالینی و ارتباطیبالینی واقعی و بسترسازي تمرین و تکرار تکنیک
.ار داده استهاي خود  قربالینی از طریق مدرسین دانشگاه را نیز هدف برنامه
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  1392ارزشیابی فعالیتهاي برنامه عملیاتی واحد مهارتهاي بالینی در سال 

  

  :، به شرح ذیل بوده است1392اهداف کلی برنامه عملیاتی واحد مهارتهاي بالینی در سال 

  ارتقاي مهارتهاي بالینی دانشجویان  - 1

  ارتقاي شیوه هاي ارزشیابی بالینی -2

  با فعالیتهاي فوق انجام پژوهشهاي مرتبط -3

  توسعه امکانات و خدمات آموزشی واحد  -4

-و گروه یعلم اتیه يلب مشارکت اعضاو ج پژوهش، آموزشهاي و در جهت تحقق اهداف فوق، استراتژي

  .را مد نظر قرار داده است دانشگاه یموزشآ يها

  



7 
 

  :ه شده استفعالیتهاي عمده پیش بینی شده ودرصد پیشرفت برنامه ها در جدول زیر آورد

 

درصد تحقق   اقدامات انجام گرفته  فعالیت پیش بینی شده  ردیف
-هدف پیش

  بینی شده

مقایسه عملکرد با سال 
1391  

هاي برگزاري کارگاه  1
آموزشی مهارت هاي 

بالینی براي دانشجویان 
رشته هاي پزشکی، 

دندانپزشکی، پرستاري، 
  مامایی و دستیاران 

هاي بالینی در اه آموزش مهارتکارگ 25مجموعا 1392در طول سال 
هاي مختلف دانشگاه نفر از دانشجویان گروه 492روز براي  29طی 

شامل دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، مامایی، پرستاري، (
  .برگزار شده است) فیزیوتراپی و دستیاران پزشکی و دندانپزشکی

هاي برگزار تعداد کارگاه  100
شده و تنوع گروههاي 

در کارگاه، شرکت کننده 
  .افزایش یافته است

هاي برگزاري آزمون  2
مهارتهاي بالینی با 

هاي مشارکت گروه
  آموزشی دانشگاه

 4سه آزمون با مشارکت گروه ارتوپدي، ( OSCEآزمون  16مجموعا 
آزمون با مشارکت گروه ارولوژي،  3آزمون با مشارکت گروه جراحی، 

) با مشارکت گروه داخلیآزمون با مشارکت گروه زنان و دو آزمون  4
دوره دستیاري آزمون میان 2برگزار شده، ضمنا بر مراحل اجرایی 

که توسط گروههاي آموزشی زنان و عفونی برگزار گردید، نظارت 
  .شده است

 OSCEهاي تعداد آزمون  100
 2/3،  91نسبت به سال 

-برابر شده و ضمنا گروه

هاي آموزشی برگزار کننده 
فته ها افزایش یاآزمون

  .است

تبیین وضعیت موجود   3
برگزاري آزمون هاي 

بالینی ساختارمند عینی 
)OSCE ( در میان

مدرسین بالینی 
  دانشگاه

جمع آوري پرسشنامه هاي تکمیل شده مدرسین بالینی  -1
دانشگاه در جهت ارزیابی وضعیت موجود آزمونهاي بالینی 

 SPSSو ورود داده ها در نرم افزار ) OSCE(ساختار مند عینی 

version 20 
 تنظیم مقاله از وضعیت موجود -2

 

تاکنون پژوهشی در این   100
خصوص، در مرکز مطالعات 

  .انجام نشده بود

هاي ارزشیابی مهارت هاي بالینی در آموزش تدوین کتاب روش. 4-1  تهیه متون آموزشی  4
علوم پزشکی که در پنجاه و ششمین جلسه شوراي انتشارات 

  .ار آن موافقت گردیددانشگاه نسبت به انتش

 DOPS( Direct Observation of تهیه پمفلت آموزشی. 2-4

Procedural Skills)  هاي آموزش بالینی جهت بهره برداري گروه
  دانشگاه

 

تا کنون منابع فارسی   100
محدودي تهیه شده که به 

هاي مهم طور جامع، روش
هاي ارزشیابی مهارت

بالینی را به طور اجرایی و 
  .معرفی کرده باشد عملی
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 وی بهبود امکانات سمع  5
آموزش  يهاسالن يبصر

  ینیبال يهامهارت

هماهنگی و خرید لوازم مورد نیاز جهت نصب ویدئو پروژکتورهاي 
یک دستگاه ویدئو پروژکتور در ( هاي آموزش مهارتهاي بالینی سالن

در  92خرداد31و30و دستگاه دوم در تاریخ   92خرداد 13تاریخ 
 )ن هاي مهارتهاي بالینی مرکز نصب شدندسال

  

-، هیچ1392تا قبل از سال   100

هاي مهارتهاي یک از سالن
بالینی مرکز داراي 

 .ویدئوپروکتور نبودند

بهره گیري از نظرات   6
دانشجویان در جهت 

بهبود روند کیفی وکمی 
  دوره هاي آموزشی

ی  و تهیه وتوزیع فرمهاي نظر سنجی در کارگاههاي آموزش. 1-6
برگزار شده، جمع آوري فرمهاي تکمیل شده  OSCEآزمونهاي 

وتجزیه وتحلیل نتایج نظر سنجی هاي به عمل آمده جهت حفظ 
  نقاط قوت ورفع نقاط ضعف اعالم شده از سوي دانشجویان

 يمقطع کارآموز یپزشک انیدانشجو دگاهید "تنظیم مقاله . 2-6
ساختارمند  ینیلبابل در خصوص آزمون با یدانشگاه علوم پزشک

-92 یلیدر طول چهار سال تحص یبخش جراح) OSCE(ینیع
بخش، ارسال به مجله  کین نیدکتر نو يبا مشارکت آقا "1389

   یتوسعه در آموزش پزشک يگام ها یپژوهش - یعلم

فعالیت  1391- 92در سال   100
  .مشابهی انجام نشده بود

  

  :ینی شده انجام گرفته استبهاي پیشهاي ذیل، فراتر از برنامهضمنا فعالیت

  آموزش کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل )الف{تنظیم مستندات چهار فرایند آموزشی
در فیلد زنان و زایمان با استفاده از انواع فیلمهاي آموزشی و امکانات کمک آموزشی در واحد 

برگزاري آزمون بالینی )ب ، مهارتهاي بالینی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
جهت ارزیابی مهارت بالینی کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل )OSCE(ساختارمند عینی 

جهت ارزشیابی مهارتهاي بالینی دستیاران ارتوپدي OSCEبهره گیري از آزمون ) در فیلد ارولوژي، ج
وزان رشته پزشکی دانشگاه در آموزش عملی کارآم)دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل ، د

در ابتداي دوره کارآموزي بالینی با بهره گیري ) Physical Examination(خصوص معاینه فیزیکی 
معاینه فیزیکی ، کار با موالژ، حضور  از شیوه هاي مختلف آموزشی اعم ازنمایش فیلم هاي آموزشی

با توجه به جنس (یکدیگر  در درمانگاه و تمرین عملی معاینه فیزیکی دانشجویان بر روي
 )دانشجویان
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  قرار دادن نمونه سواالت آزمونOSCE به تفکیک کارآموزان وکارورزان پزشکی و (گروه ارتوپدي
-در سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه جهت بهره) دستیاران ارتوپدي

 نفعان از دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشوربرداري ذي

 هاي بالینی کارورزان پزشکیري با گروه زنان دانشگاه جهت آموزش و ارزشیابی مهارتهمکا 

  همکاري با گروه روانپزشکی دانشگاه جهت تنظیم فیلم آموزشی از سناریوهاي بالینی اختالالت مهم
 روانپزشکی 

 یري فشار گهاي ارزیابی مهارت تهیه نوار قلب، کارگذاري آنژیوکت وریدي ، اندازهلیستتنظیم چک
، پاپ اسمیر و مانور لئوپلد جهت ارزشیابی مهارتهاي بالینی فراگیران در IUDخون، کارگذاري

 هاي مختلفآزمون

 11و  10در روزهاي (ویژه مدرسین بالینی دانشگاه  برگزاري کارگاه دو روزه ارزشیابی مهارتهاي بالینی 
 )92بهمن 

  وط به دانشگاههاي علوم پزشکی شیراز، یزد و مرب( بوك دوره دستیاري زناننمونه الگ 3ارسال
 بوك توسط این گروهبه گروه زنان دانشگاه جهت الگوبرداري و تنظیم الگ) زاهدان

 بوك دستیاران این گروههمکاري با گروه ارتوپدي دانشگاه جهت تدوین الگ 

 بوك دستیاران این گروههمکاري با گروه روانپزشکی دانشگاه جهت تدوین الگ 

 بوك کارآموزان پزشکی در این گروهي با گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه جهت تدوین الگهمکار 

 هاي تمامی بوكهاي پزشکی و دندانپزشکی به منظور ارسال و ارزیابی الگهماهنگی با دانشکده
بوکهاي ارزیابی شده به دانشکده و مدیر گروه آموزشی دستیاران دانشگاه و فید بک کتبی از الگ

 مربوطه
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  :به تفصیل در جدول زیر آورده شده است 1392آزمون ها وکارگاههاي برگزار شده در سال 

تعداد   گروه هدف  آزمون/ عنوان کارگاه   ردیف
شرکت 

  کنندگان

  مدرسین/ نام مدرس  تاریخ برگزاري

  خانم دکتر بوذري  فروردین 19-20  19  87دانشجویان پزشکی ورودي   )دو روزه(زنان وزایمان  1

هاي عملی زش مهارتآمو  2
  جراحی

  آقاي دکتر نورباران  فروردین21  9  88دانشجویان پزشکی ورودي 

هاي عملی آموزش مهارت  3
  جراحی

  آقاي دکتر فرهنگی  فروردین24  9  88دانشجویان پزشکی ورودي 

  معاینات فیزیکی  4

  )پنج روزه(

  کی دانشگاهبا مشارکت دانشکده پزش  اردیبهشت 7- 11  31  88دانشجویان پزشکی ورودي 

دستیاران ارتوپدي دانشگاه علوم   ارتوپديOSCEآزمون   5
  پزشکی بابل و مازندران

  با مشارکت گروه ارتوپدي دانشگاه  اردیبهشت9  5

کارآموزان رشته پزشکی بخش   ارتوپديOSCEآزمون   6
  ارتوپدي

  با مشارکت گروه ارتوپدي دانشگاه  اردیبهشت 15  10

رشته پزشکی بخش  کارورزان  ارتوپديOSCEآزمون   7
  ارتوپدي

  با مشارکت گروه ارتوپدي دانشگاه  اردیبهشت 29  6

کارگاه مهارتهاي پرستاري   8
)CPR(  

  خانم پورحسین  خرداد4  40  6دانشجویان پرستاري ترم 

کارگاه مهارتهاي پرستاري   9
)Suture, ABG(  

  خانم پورحسین  خرداد11  40  6دانشجویان پرستاري ترم 

  با مشارکت گروه جراحی دانشگاه  خرداد12  18  کارآموزان پزشکی   حیجرا OSCEآزمون   10

  با مشارکت گروه ارولوژي دانشگاه  خرداد13  10  کارآموزان پزشکی  ارولوژي OSCEآزمون   11

کارگاه دوروزه مهارتهاي   12
  زنان و زایمان

  خانم دکتر بوذري  خرداد18- 19  14  87و86دانشجویان پزشکی ورودي 
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  با مشارکت گروه ارولوژي دانشگاه  تیر15  7  کارآموزان پزشکی  رولوژيا OSCEآزمون   13

با مشارکت دانشکده دندانپزشکی ،   تیر30  9  91دستیاران دندانپزشکی ورودي   )CPR(کارگاه احیا   14
  خانم دکتر نظیري: مدرس 

و 91دستیاران دندانپزشکی ورودي   )CPR(کارگاه احیا   15
  86دانشجویان پزشکی ورودي 

با مشارکت دانشکده دندانپزشکی ،   تیر31  14
  آقاي دکتر علیجانپور: مدرس 

  با مشارکت گروه جراحی دانشگاه  مرداد14  16  کارآموزان پزشکی   جراحی OSCEآزمون   16

  با مشارکت گروه ارولوژي دانشگاه  مرداد15  12  کارآموزان پزشکی  ارولوژي OSCEآزمون   17

با مشارکت دانشکده دندانپزشکی ،   مرداد20  18  86دانپزشکی ورودي دانشجویان دن  )CPR(کارگاه احیا   18
خانم دکتر نظیري و آقاي دکتر : مدرس 
  سالکی

با مشارکت دانشکده دندانپزشکی ،   مرداد21  10  86دانشجویان دندانپزشکی ورودي   )CPR(کارگاه احیا   19
آقاي دکتر علیجانپور و آقاي : مدرس 

  دکتر سالکی

آقاي دکتر علیجانپور و آقاي : مدرس   شهریور4  54  دستیاران دانشکده پزشکی  )CPR(کارگاه احیا   20
  دکتر سالکی

  خانم دکتر بوذري  شهریور 31  6  دستیاران زنان  کارگاه زنان و زایمان  21

) کارآموزان(دانشجویان پزشکی   کارگاه زنان و زایمان  22
  87ورودي 

  خانم دکتر بوذري  مهر 10و  9  18

  خانم مریم نیک پور  مهر 14   20  89دانشجویان مامایی   ایمانکارگاه ز  23

  آقاي دکتر علیجانپور  مهر 15  16  88دانشجویان مامایی   )CPR(کارگاه احیا   24

هاي عملی آموزش مهارت  25
  جراحی

  آقاي دکتر نورباران  آبان  7  7  88دانشجویان پزشکی ورودي 

هاي عملی آموزش مهارت  26
  جراحی

  آقاي دکتر علیجانپور  آبان  8  23  91یوتراپی ورودي دانشجویان فیز

) کارآموزان(دانشجویان پزشکی   کارگاه زنان و زایمان  27
  87ورودي 

  خانم دکتر بوذري  آذر  19و  18  15
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  با مشارکت گروه جراحی دانشگاه  آذر 27  14  کارآموزان پزشکی   جراحی OSCEآزمون   28

  با مشارکت گروه د اخلی دانشگاه  دي 3  30  کارآموزان پزشکی  داخلی OSCEآزمون   29

  با مشارکت گروه زنان دانشگاه  دي 9  9  کارورزان پزشکی  زنان OSCEآزمون   30

هاي عملی آموزش مهارت  31
  جراحی

  آقاي دکترعلیجان پور  دي 17  8  88دانشجویان پزشکی ورودي 

هاي عملی آموزش مهارت  32
  جراحی

  آقاي دکترفرهنگی  دي 18  8  88دانشجویان پزشکی ورودي 

  با مشارکت گروه زنان دانشگاه  دي30  9  کارورزان پزشکی  زنان OSCEآزمون   33

با مشارکت دانشکده دندانپزشکی ،   اول بهمن  35  87دانشجویان دندانپزشکی ورودي   )CPR(کارگاه احیا   34
آقاي دکتر علیجانپور ، خانم : مدرس 

  دکتر نظیري و آقاي دکتر سالکی

: خانم دکتر بوذري، روز دوم: روز اول  بهمن 7و 6  9  کارورزان پزشکی   نان و زایمانکارگاه ز  35
مدرسین گروه سالمت خانواده معاونت 

  بهداشتی

کارگاه ارزشیابی مهارتهاي   36
  بالینی

  موضوع تدریس 11  بهمن 11و  10  35  اعضاي هیات علمی بالینی دانشگاه

  با مشارکت گروه جراحی دانشگاه  بهمن 29  16  کارآموزان پزشکی   جراحی OSCEآزمون   37

مشارکت در برگزاري آزمون   38
  دوره دستیاران عفونیمیان

  گروه عفونی دانشگاه  اسفند 14  9  دستیاران عفونی

دوره نظارت بر آزمون میان  39
  دستیاران زنان

  گروه زنان دانشگاه  اسفند 15  14  دستیاران زنان

کارگاه آموزشی نسخه   40
  نویسی

ویان پزشکی در بدو ورود به دانشج
  دوره کارورزي

  با مشارکت دانشکده پزشکی  اسفند 20  60

  با مشارکت گروه داخلی دانشگاه  اسفند 20  23  کارآموزان پزشکی   داخلی OSCEآزمون   41

  با مشارکت گروه زنان دانشگاه  اسفند 26  8  کارورزان پزشکی   زنان OSCEآزمون   42
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  9313اهداف کلی واحد در سال 

  

  ارتقاي مهارتهاي بالینی فراگیران رشته هاي مختلف دانشگاه - !

  هاي مختلف آموزشی دانشگاههاي بالینی در گروهارتقاي شیوه هاي ارزشیابی مهارت -2

  انجام پژوهشهاي مرتبط با فعالیتهاي فوق -3

  

 هااستراتژي

  آموزش - 1
  پژوهش -2
  هجلب مشارکت اعضاي هیات علمی و گروههاي آموزشی دانشگا -3

  

  اهداف اختصاصی

برگزاري کارگاههاي آموزشی مهارت هاي بالینی براي دانشجویان رشته هاي پزشکی، دندانپزشکی ،  - ا
  کارگاه در طول سال 24پرستاري  مامایی و دستیاران حداقل به تعداد 

اقعی هاي مبتنی بر محیط کار وو آزمون) OSCE(گسترش برگزاري آزمون هاي بالینی ساختارمند عینی  -2
هاي آموزشی دانشگاه با مشارکت مدیران و درجه در گروه 360و نیز ارزشیابی  Mini- CEXو  DOPSمانند 

  هااعضاي هیات علمی گروه

  دستیاران) هايبوكالگ( کارنامه عملکرد بالینی) سالیانه( ارزیابی ادواري -3

  هاي بالینی  ی مهارتهاي مختلف ارزشیابتوانمند سازي اعضاي هیات علمی در خصوص روش -4

تدوین مقاله بر مبناي نظرسنجی از شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشی یا آزمونهاي برگزار شده  -4
  توسط واحد مهارتهاي بالینی 
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  دول فعالیتهاي تفصیلیج

برگزاري کارگاههاي آموزشی مهارت هاي بالینی براي دانشجویان رشته هاي پزشکی، : اول هدف اختصاصی
  کارگاه در طول سال 24کی ، پرستاري  مامایی و دستیاران حداقل به تعداد دندانپزش

  

زمان   عنوان فعالیتها
  اجرا

شیوه پایش   بودجه مورد نیاز  مسئول اجرا  مکان اجرا
  وارزشیابی

هماهنگی با دانشکده هاي تابعه و متعاقبا با نماینده 
دانشجویان ورودي هرسال جهت اعالم دوره هاي 

دریافت لیست اسامی دانشجویان  آموزشی ضروري ،
  و گروه بندي شرکت کنندگان 

در طول 
  سال

مرکز مطالعات 
وتوسعه آموزش 

علوم پزشکی 
  دانشگاه

کارشناس مسوول 
آموزش مهارتهاي 

  بالینی

  مشاهده مستندات  -

تعیین زمان برگزاري کارگاههاي آموزشی و 
  هماهنگی با مدرسین 

در طول 
  سال

ً    -  مشاهده مستندات  

عالم گروه بندي دانشجویان به معاونین آموزش ا
بالینی بیمارستانها و دانشکده هاي مرتبط جهت 

  حضور دانشجویان در کارگاهها

در طول 
  سال

  ً  -  مشاهده مستندات  

در طول   ارسال دعوتنامه مکتوب به حضور مدرسین 
  سال

ً    -  مشاهده مستندات  

اعم از (فراهم کردن لوازم وامکانات جانبی مورد نیاز
لوازم پذیرایی،فرمهاي حضور و غیاب ،پرسشنامه 

هاي پیش آزمون و پس آزمون ، فرمهاي نظر سنجی 
،فیلمهاي آموزشی مرتبط، آماده بودن مکان و لوازم 

  )مصرفی برگزاري کارگاه

در طول 
  سال

ً     هر کارگاه به طور
ریال 100000متوسط 

به ازاي هر نفر 
  شرکت کننده در روز

  داتمشاهده مستن

در طول   برگزاري کارگاه
  سال

کارشناس مسوول   ً
آموزش مهارتهاي 
بالینی با مشارکت 

  مدرسین مرتبط

هر کارگاه به طور 
ریال 80000متوسط 

به ازاي هر نفر 
  شرکت کننده در روز

پیش +نظر سنجی
  آزمون وپس آزمون

در طول   صدور گواهی شرکت کنندگان ومدرسین
  سال

   کارشناس مسوول
رتهاي آموزش مها

  بالینی

ریال به 5000حدودا 
  ازاي هر گواهی

  مشاهده مستندات
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هاي مبتنی و آزمون) OSCE(گسترش برگزاري آزمون هاي بالینی ساختارمند عینی  :دوم هدف اختصاصی
هاي آموزشی دانشگاه با درجه در گروه 360و نیز ارزشیابی  Mini- CEXو  DOPSبر محیط کار واقعی مانند 

  هاان و اعضاي هیات علمی گروهمشارکت مدیر

  جدول فعالیتهاي تفصیلی

 عنوان فعالیتها

  

 زمان اجرا

  

 مکان اجرا

  

 مسئول اجرا

  

 بودجه مورد نیاز

  

شیوه پایش 
 وارزشیابی

  

هماهنگی با مدیران و اعضاي هیات علمی 
  گروههاي آموزش بالینی

در طول 
  سال

مراکز آموزشی و 
درمانی و مرکز 

  مطالعات دانشگاه

ول آموزش مسئ
  مهارتهاي بالینی

  مشاهده مستندات  -

هاي برگزاري آزمون در تشکیل کمیته
گروههاي آموزش بالینی و تقسیم وظایف 

ریزي برگزاري آزمونهاي در جهت برنامه
  ارزشیابی مهارتهاي بالینی

در طول 
  سال

مراکز آموزشی و 
درمانی و دانشکده 

هاي پزشکی و 
  دندانپزشکی

مسئول آموزش 
اي بالینی با مهارته

مشارکت مدیران 
  گروههاي آموزشی

  مشاهده مستندات  -

ي متون آموزشی به گروههاي آموزش ارائه
برداري در برگزاري بالینی به منظور بهره

  آزمونهاي ارزشیابی مهارتهاي بالینی

در طول 
  سال

مراکز آموزشی و 
درمانی و مرکز 

  مطالعات

مرکز مطالعات و 
توسعه آموزش علوم 

  دانشگاهپزشکی 

بر حسب نوع متن 
تحویلی، متغیر 

  .خواهد بود

  مشاهده مستندات

در طول   برگزاري آزمونها
  سال

مراکز آموزشی و 
درمانی و محیط 

  دانشگاه

گروههاي آموزش 
بالینی با همکاري و 

نظارت مرکز 
مطالعات و توسعه 

آموزش علوم 
  پزشکی دانشگاه

به ازاي هر فرد 
شرکت کننده در 

 30000آزمون، مبلغ 
  ریال

  مشاهده مستندات

از طریق نظر سنجی از ( ارزیابی آزمون
  )شرکت کنندگان و ناظرین آزمون

در طول 
  سال

گروههاي آموزش   محل برگزاري آزمونها
بالینی با همکاري و 

نظارت مرکز 
مطالعات و توسعه 

آموزش علوم 
  پزشکی دانشگاه

به ازاي هر فرد 
شرکت کننده در 

 5000آزمون، مبلغ 
  ریال

  مشاهده مستندات
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  دستیاران) هايبوكالگ( کارنامه عملکرد بالینی) سالیانه( ارزیابی ادواري :هدف اختصاصی سوم

  جدول فعالیتهاي تفصیلی

 عنوان فعالیتها

  

 زمان اجرا

  

 مکان اجرا

  

 مسئول اجرا

  

 بودجه مورد نیاز

  

شیوه پایش 
 وارزشیابی

  

هاي پزشکی و مکاتبه با دانشکده
هاي بوكجهت ارسال الگدندانپزشکی 

  دستیاران 

سه ماهه 
  چهارم 

مرکز مطالعات و 
توسعه آموزش علوم 

  پزشکی دانشگاه

مسئول آموزش 
  مهارتهاي بالینی

  مشاهده مستندات  -

بوکهاي دستیاران دریافت و بررسی الگ
  گروههاي مختلف آموزشی 

سه ماهه 
  چهارم 

مرکز مطالعات و 
توسعه آموزش علوم 

  پزشکی دانشگاه

مسئول آموزش 
  مهارتهاي بالینی 

هزینه تکثیر 
پرسشنامه 

- ارزیابی الگ
  بوکها

  مشاهده مستندات

فیدبک کتبی به دانشکده و گروه 
  آموزشی 

سه ماهه 
  چهارم 

مرکز مطالعات و 
توسعه آموزش علوم 

  پزشکی دانشگاه

مرکز مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشکی 

  دانشگاه

  مشاهده مستندات  -

هدایت گروههاي آموزشی به مشاوره و 
منظور ارتقاي فرایند تدوین و نظارت بر 

  بوکهاي دستیارانالگ

در طول 
  سال

مراکز آموزشی و 
درمانی و دانشکده 

هاي پزشکی و 
  دندانپزشکی

مرکز مطالعات و توسعه 
آموزش علوم پزشکی 

دانشگاه با مشارکت 
  گروههاي آموزشی 

  مشاهده مستندات  -
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-هاي مختلف ارزشیابی مهارتتوانمند سازي اعضاي هیات علمی در خصوص روش :هدف اختصاصی چهارم

  هاي بالینی  

  جدول فعالیتهاي تفصیلی 

 عنوان فعالیتها

  

 زمان اجرا

  

 مکان اجرا

  

 مسئول اجرا

  

 بودجه مورد نیاز

  

شیوه پایش 
 وارزشیابی

  

برگزاري کارگاه آموزشی در خصوص 
-هاي مختلف ارزشیابی مهارتروش

  الینی  هاي ب

  

مرکز مطالعات و   در طول سال
توسعه آموزش 
علوم پزشکی 

  دانشگاه

مسئول آموزش 
  مهارتهاي بالینی

به ازاي هر فرد شرکت 
کننده در کارگاه مبلغ 

  ریال 100000

  مشاهده مستندات

از طریق نظر سنجی از (ارزیابی کارگاه 
  )شرکت کنندگان

مرکز مطالعات و   در طول سال
توسعه آموزش 

پزشکی علوم 
  دانشگاه

مسئول آموزش 
  مهارتهاي بالینی

به ازاي هر فرد شرکت 
کننده در کارگاه مبلغ 

ریال هزینه تکثیر  5000
  هاي نظر سنجیفرم

  مشاهده 

تدوین متون آموزشی و ارسال به 
  هاي آموزشیها و گروهدانشکده

مرکز مطالعات و   در طول سال
توسعه آموزش 
علوم پزشکی 

  دانشگاه

ش مسئول آموز
  مهارتهاي بالینی

نوع متن ، متغیر برحسب 
  .خواهد بود

  مشاهده مستندات
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تدوین مقاله بر مبناي نظرسنجی از شرکت کنندگان در کارگاههاي آموزشی یا  :هدف اختصاصی پنجم
  آزمونهاي برگزار شده توسط واحد مهارتهاي بالینی 

  جدول فعالیتهاي تفصیلی

 عنوان فعالیتها

  

 زمان اجرا

  

 اجرامکان 

  

 مسئول اجرا

  

 بودجه مورد نیاز

  

شیوه پایش 
 وارزشیابی

  

جمع آوري فرم هاي نظر سنجی 
تکمیل شده در پایان کارگاههاي 
  آموزشی یا آزمونهاي برگزار شده

در پایان هر کارگاه یا 
آزمون که توسط 
واحد مهارتهاي 

بالینی بر گزار می 
  شود

مراکز آموزشی 
درمانی  یا مرکز 

  مطالعات

اس مسوول کارشن
  مهارتهاي بالینی

هزینه تکثیر فرمهاي 
  نظر سنجی

  مشاهده مستندات

  ً  -  ً    EDC  تجزیه وتحلیل نظر سنجی ها

تدوین مقاله بر اساس اطالعات به 
  دست آمده

    ً  -    در طول سال
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  باسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی بابل

  »معاونت آموزشی« 

  طالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1393سال

 برنامه عملیاتی واحد

 آموزش علوم پزشکی پاسخگو
Socially Accountable 
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  مقدمه

  

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل افتخار دارد به عنوان نخستین دانشگاه علوم پزشکی 
پزشکی، دندانپزشکی ، پیراپزشکی (با پنج دانشکده ) 1362در سال (تاسیس شده در سطح استان مازندران 

-آموزشی، فرهنگی(معاونت  7و یک شعبه بین الملل، )رستاري و مامایی رامسر،طب سنتی و پ
عضو  300بیش از ) دانشجویی،تحقیقات و فن اوري، درمان، غذا و دارو، توسعه مدیریت و منابع و بهداشتی

  .دانشجو ارائه خدمت نماید 2800هیات علمی و 

  

  بابل درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی -واحدهاي بهداشتی

  

نام 
  واحد

خانه 
  بهداشت 

مرکز بهداشتی 
درمانی روستایی 

  فعال

مرکز بهداشتی درمانی 
شهري و شهري 

  روستایی

پایگاه 
بهداشت 

  شهري

مرکز آموزشی 
 - درمانی و باروري

  ناباروري

  7  21  14  27  177  تعداد 

  

 7هرستان بابل داراي نفر را تحت پوشش دارد و ش 000/500این دانشگاه ،شهرستان بابل با جمعیت حدود 
  .بخش می باشد 6شهر و 

یکی از واحدهاي ) Socially Accountable Medical Education( واحد آموزش علوم پزشکی پاسخگو 
رسالت و اهداف ذیل را دنبال می مهم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه می باشد که  

  :کند
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امه، نظام آموزش علوم  پزشکی دانشگاه را در راستاي پاسخگویی به نیازهاي ما بر آنیم تا با اجراي این برن"
واقعی جامعه ارتقا دهیم به گونه اي که با مشارکت تمامی واحدهاي درون بخشی و برون بخشی به ساختار 

  ."مناسب و پویا، در آموزش دانشگاه علوم پزشکی بابل دست یابیم

مایت از برنامه هاي آموزش پاسخگو را وظیفه خود می داند و با این واحد مسئولیت هدایت،  نظارت و ح 
و همکاري گروههاي ) به خصوص معاونت آموزشی و بهداشتی (استفاده از حمایتهاي معاونت هاي دانشگاه 

آموزشی و دانشکده هاي تابعه دانشگاه، برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي آموزش پاسخگو به جامعه را هدایت 
  .تا دانش آموختگانی توانمند براي اداره نظام سالمت کشور به جامعه وارد گردندمی نماید 
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  1392در سال ) SAME(ارزشیابی فعالیتهاي برنامه عملیاتی آموزش علوم پزشکی پاسخگو

  

   :به شرح زیر بوده است 1392هاي برنامه عملیاتی آموزش علوم پزشکی پاسخگو در سال اهداف و استراتژي

نگري برنامه هاي آموزشی در واحدهاي درسی دانشکده هاي تابعه دانشگاه با تاکید بر عوامل مهم تاثیر باز - 1
  گذار بر سالمت افراد و جوامع به منظور آمادگی دانشجویان در مدیریت سالمت

ین پیوند و مشارکت فعال نظام آموزشی و نظام عرضه خدمات در شناسایی و ارزیابی نیازهاي جامعه و تعی -2
  اولویت ها

  توسعه برنامه توانمند سازي اعضاي هیات علمی در خصوص آموزش پزشکی پاسخگو -3

  توسعه پژوهش هاي کاربردي بر اساس نیازهاي جامعه -4

  پایش و ارزشیابی اجراي برنامه هاي آموزش پزشکی پاسخگو  -5

  

  :استراتژي ها 

  تابعه دانشگاه جلب مشارکت تمامی معاونت هاي مرتبط و دانشکده هاي  - 1

  گروههاي مرتبط/هماهنگی با واحدها -2

  آموزش -3

  بازنگري برنامه هاي آموزشی موجود -4

  پایش و نظارت -5
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در این راستا فعالیتهاي پیش بینی شده ، اقدامات انجام گرفته و درصد پیشرفت فعالیتها در جدول زیر آمده 
  :است

فعالیتهاي پیش بینی   ردیف
  شده

درصد   گرفته اقدامات انجام
  پیشرفت

  مالحظات

تهیه الگ بوك جهت   1
دانشجویان پزشکی و 
طرح در اولین جلسه 

شوراي آموزش پزشکی 
  پاسخگوي دانشگاه

 .بوك تهیه شدالگ -1

به اعضاي مرتبط شوراي آموزش علوم پزشکی پاسخگو ارسال  -2
 .گردید

در اولین جلسه شوراي آموزش علوم پزشکی پاسخگوي دانشگاه  -3
  .مطرح گردید

100    

تجزیه و تحلیل نتایج   2
حاصل از ارزشیابی 

  اجراي برنامه پایلوت

 .انجام نگرفت 1392برنامه پایلوت در سال  -1

هاي پیشنهاد شده، برگزاري آزمونهاي جامع در پایان یکی از برنامه -2
هاي کلی هاي پزشکی و دندانپزشکی جهت ارزشیابی توانمنديدوره

  .آموختگان دانشگاه بوده استدانش

برنامه دیگري جهت   صفر
هاي ارزشیابی توانمندي

آموختگان پزشکی و دانش
دندانپزشکی دانشگاه 

  .مطرح شده است

مکاتبه با معاونت   3
-بهداشتی جهت جمع

آوري اطالعات مرتبط 
با برنامه آموزش علوم 

  پزشکی پاسخگو

با امضاي معاون محترم آموزشی  30/10/1392در تاریخ  -1
 .دانشگاه مکاتبه گردید

  .تنظیم گردید 21/12/1392نامه پیرو در تاریخ  -2

شاخصهاي ارزیابی   40%
پاسخگویی دانشگاه به 

نیازهاي جامعه مطابق با 
بندي آموزشی طرح رتبه

دانشگاههاي علوم پزشکی 
کشور، مد نظر قرار گرفته 

  .است

توانمند سازي اعضاي   4
هیات علمی در 

خصوص آموزش 
  پزشکی پاسخگو

 92خرداد  26م پزشکی پاسخگو در تاریخ کنفرانس آموزش علو -1
 .برگزار گردید

هاي مختلف در برنامه "آموزش علوم پزشکی پاسخگو "پمفلت  -2
 .دانشگاه، در میان اعضاي هیات علمی توزیع گردید

هاي کلی جهت ارتقاي پاسخگویی دانشگاه به نیازهاي استراتژي -3
ننده جامعه، ترجمه شده و به تمامی  اعضاي هیات علمی شرکت ک

  .در کنفرانس آموزش علوم پزشکی پاسخگو ارائه گردید

-برنامه% 100

-هاي پیش

  بینی شده

  

هاي انجام پژوهش  5
  کاربردي

ارزیابی آگاهی مدرسین دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص  -1
 .آموزش علوم پزشکی پاسخگو انجام گرفت

 Journal of  Research inنتیجه ارزیابی در قالب مقاله، در مجله  -2

Medical Sciences مورد پذیرش قرار گرفته است.  

-برنامه% 100

-هاي پیش

  بینی شده
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فعال بودن شوراي   6
آموزش علوم پزشکی 

  پاسخگو

 . ، یک جلسه این شورا تشکیل گردید1392در طول سال  -1

در جهت تشکیل شوراي آموزش علوم پزشکی پاسخگو به ریاست  -2
  .رییس محترم دانشگاه، مکاتبه گردید

به دلیل تغییر مدیران   50%
دانشگاه، شوراي جدید 

  .شکل نگرفته است

  

  1393اهداف برنامه در سال 

  

پیوند و مشارکت فعال نظام آموزشی و نظام عرضه خدمات در شناسایی و ارزیابی نیازهاي جامعه و تعیین  - 1
  اولویت ها

  توسعه پژوهش هاي کاربردي بر اساس نیازهاي جامعه -2

  شیابی پاسخگویی دانشگاه به نیازهاي جامعهپایش و ارز -3

  

  :استراتژي ها 

  جلب مشارکت تمامی معاونت هاي مرتبط و دانشکده هاي تابعه دانشگاه  - 1

  گروههاي مرتبط/هماهنگی با واحدها-2

  آموزش-3

  بازنگري برنامه هاي آموزشی موجود-4

  پایش و نظارت-5
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  :هافعالیت

هاي دندانپزشکی و اشتی، گروه پزشکی اجتماعی و دانشکدهبهد مکاتبه و هماهنگی با معاونت - 1
 .گیردپیراپزشکی جهت مستند سازي فعالیتهاي آموزشی فراگیران که در فیلد جامعه انجام می

مکاتبه و هماهنگی با رییس محترم دانشگاه جهت تشکیل شوراي جدید آموزش علوم پزشکی  -2
 پاسخگو به ریاست رییس محترم دانشگاه

هاي ارزیابی پاسخگویی هاي مرتبط با شاخصآوري دادها معاونت بهداشتی جهت جمعهماهنگی ب -3
 )مندرج در طرح راد( دانشگاه به نیازهاي جامعه

ارزیابی و امکان سنجی برگزاري آزمونهاي جامع قبل از فارغ التحصیلی پزشکان و دندانپزشکان، به  -4
 ي خدماتاین دانش آموختگان در عرصه ارائههاي مورد انتظار از منظور ارزشیابی حداقل توانمندي

  تنظیم پیش نویس طرح پژوهشی در محورهاي مرتبط با آموزش علوم پزشکی پاسخگو -5
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  1392بینی شده در برنامه عملیاتی سال هاي پیشارزشیابی برنامه

مدیریت اجرایی  –برنامه ریزي درسی  -توانمندسازي اساتید -ارزیابی سواالت امتحانی  :نام واحد 
  دوفصلنامه آموزش پزشکی

  مریم قائمی امیري :نام و نام خانوادگی و سمت فرد گزارش دهنده 

 ردیف
فعالیت پیش بینی شده در برنامه 

1392عملیاتی سال   
1392اقدامات انجام گرفته در سال   

درصد 
پیشرفت 

کار در طول 
1392سال   

در صورتی که فعالیت 
پیش بینی شده، در 

ه طور کامل ب 92سال 
انجام نشده دالیل آن 

 ذکر شود

1 

سواالت امتحانی  ٪70ارتقا حداقل 
 92گروههاي  آموزشی تا پایان سال 

 91- 92نیم سال دوم سال تحصیلی (
-93و نیم سال اول سال تحصیلی 

  بر اساس اصول میل من)  92

  برگزاري کارگاههاي آموزشی اصول طراحی سواالت امتحانی

یابی سواالت امتحانی گروههاي آموزشی و شرکت در جلسات ارز
  ارائه مشاوره

100٪   

2 

 هیأت اعضاء ٪10اقل حد حضور

 کارگاههاي در دانشگاه علمی

 برگزار جدید موضوعات با آموزشی

  92سال پایان تا شده

 

 آموزشی کارگاههاي موضوعات خصوص در اساتید از سنجی نیاز -1

 کارگاه اساتید با هماهنگی جدید

 اساس بر موضوعات بندي اولویت و اساتید نظرات يآور جمع-2

 امکانات

 کارگاه مدرسین جهت هماهنگی-3

 کارگاه برگزاري براي مناسب زمان و مکان تعیین جهت هماهنگی-4

  مدعوین از پذیرایی جهت هماهنگی -5

100٪   

3 
  EDOانجام ارزیابی کلیه دفاتر

دانشکده هاي تابعه و ارائه گزارش 
  فرایندمکتوب در قالب 

 EDCهماهنگی با معاونت آموزشی و ریاست  -1

 EDOدفاترهماهنگی با مدیران  -2

 بازدید و ارزیابی طبق برنامه تعیین شده -3

 تدوین گزارش ارزیابی در قالب فرایند آموزشی -4

100٪   
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4 
 3و  2و1بارکد گذاري شماره هاي 

دوفصلنامه آموزش پزشکی در سایت 
 مجله

پیگیري طراحی انجام کلیه فرایندهاي درخواست و  -1
 سایت از معاونت تحقیقات و فن آوري

بارکدگذاري کلیه اطالعات مجله طبق برنامه طراحی شده  -2
 در سایت مجله

شماره و  3جمع آوري کلیه مقاالت واجد شرایط چاپ در  -3
 تبدیل کردن آتها به فرمت قابل بارکد گذاري

  بارکد گذاري کلیه مقاالت انتخاب شده در سایت مجله -4

100٪   

5 
ارائه حداقل یک مقاله آموزشی در 
کنگره هاي داخلی و بین المللی در 

 ارتباط با مسائل آموزشی

 نیاز سنجی و شناسایی مسائل قابل پژوهش -1

 انجام پژوهش در زمینه انتخاب شده -2

  ارسال به همایش کشوري آموزش پزشکی -3

100٪   
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  1393هاي عملیاتی سال برنامه

  

)واحد برنامه ریزي آموزشی(و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات  –معاونت آموزشی   

  ارزیابی دفاتر توسعه بیمارستانهاي تابعه دانشگاه: عنوان برنامه بهبود

  اختصاصی     عمومی: بخش عملکرد

 ارزیابی دفاتر توسعه بیمارستانهاي تابعه و برنامه ریزي اصولی جهت هدفمندشدن بیشتر فعالیتها :هدف کلی

نیم سال دوم سال (کلیه دفاتر توسعه بیمارستانهاي تابعه و برنامه ریزي اصولی جهت هدفمندشدن بیشتر فعالیتها ارزیابی: صیاهداف اختصا
 )93- 94و نیم سال اول سال تحصیلی   92- 93تحصیلی 

  : هاي مختلف استراتژي

نین محترم آموزشی بیمارستانها و برنامه انجام ارزشیابی دفاتر مربوطه بوسیله چک لیست تهیه شده بر اساس هماهنگی با معاو -1
 زمانبندي شده

 تهیه گزارشی از انجام ارزشیابی و استفاده ازنتایج بدست آمده جهت ارتقائ بیشتر فعالیتهاي این دفاتر -2
   :هاي عمده فعالیت

 هماهنگی با معاونین محترم آموزشی بیمارستانها -1
 طراحی برنامه زمانبندي  -2
 انجام ارزشیابی -3
 ش از ارزشیابیتهیه گزار -4
 استخراج نتایج و ارائه به مسئولین مربوطه -5
  )93-94و نیم سال اول سال تحصیلی   92- 93نیم سال دوم سال تحصیلی :( دوره زمانی اجرا برنامه  - 6
  ماه 12        ) :ماه /هفته ) (مدت زمان اجراي برنامه   

  حکم حقوقی حق الزحمه کارشناس بر مبناي:  بودجه مورد نیاز پیش بینی شده

  100×  تعداد دفاتر توسعه اي  که بر اساس چک لیست ارزیابی شده اند:      هاي ارزیابی شاخص

  تعداد کل دفاتر توسعه بیمارستانی دانشگاه                                                                                     
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)واحد رشد و توانمندسازي اساتید(و توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات  –معاونت آموزشی   

جدید  موضوعاتدر خصوص دانشگاه  علمی هیأت اعضاء ارتقائ سطح دانش علمی  : عنوان برنامه
  آموزشی

  اختصاصی     عمومی: بخش عملکرد

 جدید آموزشی موضوعاتبا دانشگاه  علمی هیأت اعضاء برگزاري کارگاههاي آموزشی جهت آشنایی : هدف کلی

 93سال پایان تا شده برگزار جدید موضوعات با آموزشی کارگاههاي در دانشگاه علمی هیأت اعضاء ٪20اقل حد حضور: اهداف اختصاصی

  : هاي مختلف استراتژي

 اداري مناسب رسانی اطالع -1
 آموزشی گروههاي با متناسب کارگاهها، جدید آموزشی عناوین ارائه -2
 یالکترونیک رسانی اطالع -3
   :هاي عمده فعالیت

 تهیه لیست اعضائ هیات علمی که در این کارگاهها شرکت نکرده اند -1
 امکانات اساس بر موضوعات بندي اولویت و اساتید نظرات آوري جمع -2
 کارگاه مدرسین جهت هماهنگی -3
 کارگاه برگزاري براي مناسب زمان و مکان تعیین جهت هماهنگی -4
 مدعوین از پذیرایی جهت هماهنگی -5

  ماه 12) : ماه /هفته (مدت زمان اجراي برنامه  ) 1393(یک سال         :  ره زمانی اجرا برنامه دو

  : بودجه مورد نیاز پیش بینی شده

  ساعت تدریس بر اساس آخرین حکم حقوقی ازائ به کارگاه اساتید التدریس حق

 خودکار و پوشه ، کاغذ تهیه جهت ریال000/000/1

  ذیراییپ جهت ریال 000/000/5

  :              هاي ارزیابی شاخص

 :اند کرده شرکت 93 سال در EDC آموزشی جدید کارگاههاي در که اساتیدي درصد

 100×    93 سال در EDCآموزشی جدید ههاي کارگا در کننده شرکت اساتید تعداد سال در

 ن سالدانشگاه درهما اساتید کل                                
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 گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلدانش

  )برنامه ریزي درسی (مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی –معاونت آموزشی 

  افزایش حضور در کنگره هاي علمی : عنوان برنامه بهبود

  اختصاصی     عمومی: بخش عملکرد

 حضور فعال در کنگره هاي علمی داخلی و خارجی  : هدف کلی

مقاله آموزشی در کنگره هاي داخلی و بین المللی در ارتباط با مسائل  3ارائه حداقل : اختصاصی اهداف
 1393آموزشی در سال 

  : هاي مختلف استراتژي

 انجام پژوهش در زمینه عناوین پژوهشی محور کنگره و تهیه مقاله پژوهشی

  :هاي عمده فعالیت

  شرکت در کنگره ها  .1
  کنگره انتخاب عناوین پژوهشی محور .2
  انجام پژوهش در آن زمینه  .3
  تهیه مقاله پژوهشی و ارسال به کنگره .4

  ماه 12) : ماه /هفته (مدت زمان اجراي برنامه    یک سال       :  دوره زمانی اجرا برنامه 

  با توجه به بودجه مصوب طرح پژوهشی:  بودجه مورد نیاز پیش بینی شده

  ینه عناوین پژوهشی محور کنگره انجام و مقاله پژوهشی  تهیه شد؟ آیا  پژوهش در زم: هاي ارزیابی  شاخص

  خیر                            بلی  
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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

  )دفتر دوفصلنامه آموزش پزشکی(مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی –معاونت آموزشی 

  

  اندازي سایت مجله آموزش پزشکی راه : عنوان برنامه بهبود

  اختصاصی     عمومی: بخش عملکرد

 ارتقائ روند دریافت و داوري مقاالت ارئه شده به دو فصلنامه آموزش پزشکی: هدف کلی

راه اندازي کامل سایت مجله آموزشی پزشکی و انجام کلیه مراحل پذیرش و داوري و : اهداف اختصاصی
 انتشار مقاالت توسط سایت مجله

 اختصاص یک کارشناس مختص بارکدگذاري و مدیریت سایت: هاي مختلف استراتژي

   :هاي عمده فعالیت

 آموزش کارشناس مربوطه - 1
 دراختیار قراردادن امکانات الزم -2
 انجام به موقع داوري و ویراستاري مقاالت -3

    ماه  12: ) ماه /هفته (مدت زمان اجراي برنامه   یک سال      :  دوره زمانی اجرا برنامه 

  حق الزحمه کارشناس بر مبناي حکم حقوقی:  بودجه مورد نیاز پیش بینی شده

  :                                  هاي ارزیابی شاخص

  آیا کلیه مراحل پذیرش و داوري و انتشار مقاالت از طریق سایت مجله انجام می گردد؟

  بلی                             خیر 
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  92لغایت اسفند   92جشنواره آموزشی شهید مطهري از فروردین  زارش عملکرد واحدگ

  مریم کیانیان: کارشناس جشنواره آموزشی شهید مطهري

 

  جشنواره آموزشی شهید مطهري   و هفتمین  ششمین گزارش عملکرد دبیرخانه دانشگاهی

  :مقدمه

تید عرصه آموزش پزشکی و براي شناسائی و جشنواره آموزشی شهید مطهري به منظور تجلیل و تکریم اسا
معرفی فرآیند هاي آموزشی مطلوب کشوري ، دانشگاهی و همچنین نوآوري ، ابداع و معرفی فرآیند هاي 

  .جدید به منظور ارتقاء آموزش پزشکی برگزار می گردد

:اهداف فرعی  

ارج نهادن به زحمات ارزشمند اساتید معزز آموزش کشور) الف  

فرآیند هاي مطلوب دانشگاهی و کشوريشناسائی ) ب  

ارتقاء فرآیندهاي جاري آموزشی در دانشگاهها ) ج  

تدوین استانداردهاي کشوري براي هر یک از فرآیند هاي جاري دانشگاهی و کشوري) د  

.ابداع ، اصالح فرآیند ها ، تجهیزات و دستگاهها و لوازم کمک آموزشی) هـ  

ال اجراء در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور به منظور توجه به فرآیند هاي آموزشی در ح)و
 قدردانی از آنها

و  اي ، منطقه يشناسائی و طراحی فرآیند هاي جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح کشور) ز
 بین المللی

ناد جهانی در ایجاد فضاي مناسب علمی جهت حضور گسترده تر اساتید در تولید علم و دانش مورد است) ح
 کتب یا نشریات 

ایجاد فضاي رقابت سالم در تولید علم در سطح کشور) ط  

آموزشی و کمک آموزشی   ایجاد فرصت هاي جدید شغلی براي اساتید دانشگاهها و موسسات) ي  
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ایجاد بازار براي فرآیند هاي آموزشی جهت جذب سرمایه و هدایت سرمایه گذاري در راستاي تولید علم) ك  

ایجاد بازار براي ارائه و تبادل خدمات آموزشی) ل  

  :ها استراتژي

ها  تقویت اطالع رسانی در سطح دانشکده  

ها  هماهنگی و توصیه به سیاستگذاران دانشکده  

برگزاري کارگاههاي آموزشی با عنوان نحوه نگارش صحیح فرایندهاي آموزشی جهت افزایش کیفیت 
 فرایندها
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  یزان استقبال اعضاي هیئت علمی در جشنواره شهید مطهريافزایش م: هدف کلی

  

  :فعالیتهاي عمده پیش بینی شده ودرصد پیشرفت برنامه ها در جدول زیر آورده شده است

درصد  اقدامات انجام گرفته فعالیت پیش بینی شده ردیف
تحقق 
هدف 

-پیش
بینی 
 شده

مقایسه عملکرد 
1391با سال   

افزایش میزان استقبال  1
ي هیئت علمی در اعضا

جشنواره  ششمین
 شهید مطهري

  )دانشگاهی(تعیین کمیته علمی داوران  -
  ارسال دعوت نامه به اعضاي هیئت علمی   -
ارسال پوستر و فرم داوري و فرم فرآیند به  -

 ) فراخوان(دانشکده 

اطالع رسانی به اعضـاي هیئـت علمـی از     -
،درج  SMSتمـاس تلفنـی و    Emailطریق 

 ...نصب بنر  ، EDCخبر در سایت  

ارسال دستورالعمل اجرایـی جشـنواره بـه     -
 ها دانشکده

 ارسال فراخوان جشنواره به دانشکده ها -

ارســال فــرم معرفــی اســاتید نمونــه  بــه  -
 دانشکده ها

برگزاري جلسات کمیته علمی جشنواره با - -
حضور داوران و تعیـین فرآینـدهاي برتـر    

 دانشگاهی

ــوارد تشــویقی جهــت  - در نظــر گــرفتن م
 هاي برتر دانشگاهیفرایند

ــه    - - ــوط ب ــتندات مرب ــام مس ــال تم ارس
  .فرآیندهاي برتر به وزارت بهداشت

 

میزان استقبال .  100
اعضاي هیئت 

علمی در 
ششمین 

جشنواره شهید 
طهري افزایش م

.یافته بود  
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برپایی غرفه در محل جشنواره کشوري در  -
جهت آشـنایی   92اردیبهشت  12-8تاریخ 

  بیشتر مدعوین با دستاوردهاي دانشگاه
در تـاریخ  ( برگزاري جشـنواره دانشـگاهی   -

ــت ا  25/2/92 ــتان آی ــالن بیمارس  ...در س
گـروه  -روحانی و معرفی فرآیندهاي برتـر 

 ...اساتید برتر -هاي برتر

در مجموع 39 فرآیند توسط دبیرخانه دانشگاهی 
جشنواره آموزشی شهید مطهري وصول شد که 

نهایتا 16   فرآیند برتر در حیطه هاي هشت گانه 
.معرفی شدند  

2 

افزایش میزان استقبال 
اعضاي هیئت علمی در 

جشنواره  هفتمین
 آموزشی شهید مطهري

  )دانشگاهی(تعیین کمیته علمی داوران  -
  ارسال دعوت نامه به اعضاي هیئت علمی   -
ارسال پوستر و فرم داوري و فرم فرآیند به  -

 ) فراخوان(دانشکده 

علمـی از  اطالع رسانی به اعضـاي هیئـت    -
،درج  SMSتمـاس تلفنـی و    Emailطریق 

 ...، نصب بنر  EDCخبر در سایت  

ارسال دستورالعمل اجرایـی جشـنواره بـه     -
 ها دانشکده

 ارسال فراخوان جشنواره به دانشکده ها -

ارســال فــرم معرفــی اســاتید نمونــه  بــه  -
 دانشکده ها

برگزاري جلسات کمیته علمی جشنواره با - -
رآینـدهاي برتـر   حضور داوران و تعیـین ف 

 دانشگاهی

ــه    - - ــوط ب ــتندات مرب ــام مس ــال تم ارس
  .فرآیندهاي برتر به وزارت بهداشت

روند اجراي هفتمین جشنواره آموزشی شهید 
جشنواره کشوري در (مطهري همچنان ادامه دارد 

احتماال بدلیل (  80
اجراي 

فرآیندهایی با 
کیفیت بیشتر و 
یا بدلیل کاهش 

هدف ) انگیزه
پیش بینی شده 

بطور کامل 
.محقق نشده  
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) برگزار می شود 93اردیبهشت   

در مجموع 30 فرآیند توسط دبیرخانه دانشگاهی 
مطهري وصول شد که جشنواره آموزشی شهید 

نهایتا 18   فرآیند برتر در حیطه هاي هشت گانه 
.معرفی شدند  
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  بسمه تعالی  

  92لغایت اسفند   92از فروردین المپیاد  احدگزارش عملکرد و                     

  مریم کیانیان: کارشناس واحد المپیاد 

  

  :مقدمه

پیشرفتهاي سریع و روزافزون علوم، خصوصا علـوم پزشـکی و تغییر و تحوالت مستمر در اقدامات پیشگیري تا 
زش پزشکی را بـه شدت مطرح نوتوانی بیماران، نیاز به بازنگري در اهداف غائی تعلـیم و تربیـت بخصـوص آمـو

. آینده ایران نیازمند افرادي است که بتوانند بصورت خالقانه و گروهی به حل مسائل کشور بپردازند. سـاخته اسـت
. هاي علمی دانشجویان بر کسی پوشیده نیست رسالت دانشگاههاي کشور براي شناسایی، هدایت و پرورش استعداد

ی به عنوان متولیان سالمت جامعه، نقش مضاعفی را در توسعه پایدار بر عهده به عالوه، دانشگاههاي علوم پزشک
دارند؛ از یک طرف بایستی نیروي انسانی و دانش مورد نیاز در بخش سالمت را تولید کنند و از طرف دیگر، مدیران 

جهت گیري کلی توسعه هاي این نظام با  اي را براي رهبري نظام سالمت و همسو سازي حرکتها و تصمیم گیري شایسته
اي براي پرورش مهارت حل مساله و کار تیمی در  متاسفانه دانشگاههاي علوم پزشکی برنامه. در کشور عرضه نمایند

 ـتر مواقــع مخلــوطی از اطالعاتدر واقع روش آمــوزش ســنتی در دانشــگاهها در بیشـ. نظام سالمت ندارند
ظهور  هـد، امـا آنـان را در تجزیه و تحلیل، اولویت بندي و سازماندهی دانش نود و مفاهیم را به دانشجویان ارائه می

  . گذارد که الزمه تفکر انتقادي بوده و منجر به یادگیري موثر و با معنی خواهد گشـت، به حال خود می

رزشهاي آن اي کشوري است که مهارت حل مساله بصورت تیمی جزء ا یکی از روشهاي رفع این نقیصه طراحی مسابقه
در مورد تاثیر المپیادهاي علمی بر افزایش مهارتهاي دانش آموزان شرکت کننده در آنها مطالعات مختلفی انجام . باشد

اي در هلند در مورد تاثیر المپیاد ریاضی در شکوفایی استعداد ریاضی دانش آموزان، نشان داد که  مطالعه. شده است
المپیاد . موفق بوده اند و مقاالت و کتابهایی در زمینه ریاضی چاپ کرده اند المپیادیها در تحصیالت دانشگاهی خود

این امر نشان . شان کمک کرده بود همچنین باعث افزایش اعتماد به نفس آنان شده بود و به انتخاب شغل آینده
  .اي فرد کمک کند تواند به رشد فردي و حرفه دهد که شرکت در مسابقات علمی می می

از حدود سال . در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح گردید 1379برگزاري این مسابقه علمی در سال  ایده اولیه
اقدامات اولیه براي طراحی آن شروع شد و تاکنون جلسات متعدد هم اندیشی با حضور استادان، کارشناسان و  1385

وجه به تفاهم به وجود آمده در میان اکثر با ت. دانشجویان حائز رتبه در المپیادهاي دانش آموزي برگزار شده است
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دانشگاهها و مسووالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم تقویت قدرت تفکر و استدالل بین 
  .دانشجویان علوم پزشکی، هم اکنون بستر مناسبی براي برگزاري این المپیاد فراهم آمده است

لمپیاد علمی دانشجویانالب شرکت درافزایش تعداد دانشجویان داوط :هدف کلی  

: هاي مختلف استراتژي  

برگزاري کالسهاي آموزشی ویژه المپیاد  - 1  

افزایش سطح آگاهی دانشجویان در خصوص المپیاد– 2  

جلب مشارکت افراد مستعد -3  

  :فعالیتهاي عمده پیش بینی شده ودرصد پیشرفت برنامه ها در جدول زیر آورده شده است

پیش بینی فعالیت   ردیف
  شده

درصد تحقق   اقدامات انجام گرفته
- هدف پیش
 بینی شده

مقایسه عملکرد با 
  1391سال 

المپیاد  پنجمین  1
علمی دانشجویان 

دانشگاه هاي علوم 
پزشکی سراسر 

  کشور

برگزاري جلسات کمیته علمی المپیاد و تعیین زمانبندي آزمون   - 
  هاي درون دانشگاهی

درج خبر در سایت مرکز، : ن از طریقاطالع رسانی به دانشجویا -
پیامک، نصب اطالعیه در سطح دانشگاه ،نصب بنر در سطح دانشگاه 

  ...و بیمارستانها
برگزاري کارگاه نحوه طراحی سواالت ویژه اعضاي کمیته حیطه  -

  21/3/92استدالل بالینی در تاریخ 
  :برگزاري مرحله اول المپیاد هاي درون دانشگاهی به شرح ذیل  -

 :زمانبندي مرحله  اول  المپیاد درون دانشگاهی

 12ساعت                  1/4/92: حیطه استدالل بالینی*

 12ساعت                            2/4/92حیطه علوم پایه *

 12ساعت           4/4/92حیطه مدیریت نظام سالمت  *

  12ساعت                                 5/4/92حیطه نوآورانه *
هماهنگی با اساتید جهت زمان برگزاري کالس ها ویژه برگزیدگان  -

  مرحله اول
  اطالع رسانی زمان برگزاري آزمون به دانشجویان -
هماهنگی با اساتید جهت ارائه مجوز به دانشجویان براي شرکت در  -

  کالسها 
  طرح سوال توسط اساتید هیات علمی  -

بدلیل نبودن فاصله   100
زمانی مناسب بین 

چهارمین و 
پنجمین المپیاد 

و ) ماه 6(ساالنه 
بدلیل همزمانی 

اد با امتحانات المپی
پایان ترم این هدف 

بطور کامل محقق 
  .نشد



39 
 

  تهیه دفترچه سوال –
  اخوان زمان برگزاري آزمون به دانشجویانارائه فر -

برگزاري مرحله دوم  المپیاد درون دانشگاهی در تاریخ هاي 
  :ذیل 

 12:30ساعت                                29/4/92حیطه علوم پایه *

 14ساعت             29/4/92حیطه مدیریت نظام سالمت  *

 13ساعت                      30/4/92: حیطه استدالل بالینی*

  14ساعت                                  30/4/92حیطه نوآورانه *
دانشگاه (معرفی تیم اعزامی به دانشگاه علوم پزشکی  کرمان  -

المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه هاي علوم  پنجمینمیزبان 
  2/5/92در تاریخ )پزشکی سراسر کشور 

گانه براي  4یطه هاي بر گزاري کالس هاي آموزشی در ح -
  برگزیدگان مرحله دوم 

اعزام تیم منتخب دانشگاه به دانشگاه علوم پزشکی  کرمان در 
  92شهریور  16تاریخ 

  کسب رتبه کشوري  ششم در حیطه علوم پایه -
  

 
:کالس هاي آموزشی برگزار شده توسط این واحد ویژه پنجمین المپیاد به شرح ذیل می باشد  
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 ویژه پنجمین المپیاد   EDCکالس هاي آموزشی برگزار شده توسط 

)پس از مرحله اول درون دانشگاهی(    

 

  حیطه مدرسین ساعت تاریخ مکان برگزاري

EDC 23/4/92 14-12 
 دکتر ابراهیم ذبیحی

 
  
  
  

  علوم پایه
  
 

  14:30-16 25/4/92 گروه فارماکولوژي
دکتر علی اکبر 

  مقدم نیا
 

 12:30-16 27/4/92 گروه فارماکولوژي
  دکتر امین عطایی

 
آموزش بیمارستان 

 روحانی
25/4/92 14-12 

  دکتر محسن وکیلی
 

 استدالل بالینی

EDC 15/4/92 16-14 
دکتر داود نصراله 

  پور
 

  
  
  
  
  
  

مدیریت نظام 
  سالمت

  
  
  
  
  

EDC 17/4/92  16-14 

دکتر داود نصراله 
  پور
  
 

EDC 19/4/92  16-14 

 
دکتر داود نصراله 

  +پور
دکتر سیمین 

  موعودي
 

EDC 22/4/92  16-14  
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دکتر داود نصراله 
دکتر سیمین + پور

 موعودي

  
  
  
 

EDC 24/4/92  16-14 

 
ر داود نصراله دکت
دکتر سیمین + پور

  موعودي
 

EDC 26/4/92  16-14 

 
دکتر داود نصراله 

دکتر سیمین + پور
  موعودي

 

EDC 29/4/92 13:30-12 

 
  دکتر جلیل سیدي

  
 

  
  

 نوآورانه
EDC 30/4/92 14-12 خانم نسرین نوابی 
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 ویژه پنجمین المپیاد   EDCکالس هاي آموزشی برگزار شده توسط 

)س از مرحله دوم درون دانشگاهیپ(    

برگزاري مکان  حیطه مدرسین ساعت تاریخ 

فارماکولوژي گروه  6/5/92  15:30-13:30  
 

 علوم پایه دکتر ابراهیم ذبیحی

 

 

 

فارماکولوژي گروه  29/5/92  15:30-13:30  دکتر ابراهیم ذبیحی 

فارماکولوژي گروه  

 
6/6/92  15:30-13:30  

دکتر علی اکبر مقدم 
 نیا

بیمارستان کودکان 
10/5/92 امیرکال  11:30-9:30  

دکتر محمدرضا 
 اسماعیلی

 استدالل بالینی

... بیمارستان آیت ا
23/5/92 روحانی  14-12  دکتر محسن وکیلی 

... بیمارستان آیت ا
29/5/92 روحانی  10-7:30  

 

دکتر زینت السادات 
 بوذري

... بیمارستان آیت ا
 روحانی

 
30/5/92  10-7:30  

ر زینت السادات دکت
 بوذري
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... بیمارستان آیت ا
3/6/92 روحانی  13-11  دکتر علی میرزاپور 

... بیمارستان آیت ا
7/6/92 روحانی  13-11  

 دکتر منادي

 

EDC 16/5/92  15:30-13:30  
دکتر داود نصراله 

 پور

مدیریت نظام 
 سالمت

EDC 20/5/92  15:30-13:30  

دکتر داود نصراله 
 دکتر سیمین+ پور

 موعودي

EDC 23/5/92  15:30-13:30  
دکتر داود نصراله 

 پور

EDC 26/5/92  15:30-13:30  دکتر ایمان جهانیان 

EDC 28/5/92  15:30-13:30  

 

دکتر داود نصراله 
 پور

EDC 30/5/92  15:30-13:30 دکتر داود نصراله  
 پور

 

EDC 6/6/92  15:30-13:30  

دکتر سیمین 
 موعودي
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EDC 9/6/92  15:30-13:30  

 

دکتر داود نصراله 
 پور

  

12/5/92 گروه بیوشیمی  11-10  
 دکتر مهدي پورامیر

 

 نوآورانه

 

 

 

EDC 13/5/92  13:30-12:30  دکتر جلیل سیدي 

EDC 16/5/92  17:30-9  
 خانم نسرین نوابی

 

گروه بیوشیمی 
 دانشگاه

3/6/92  13:30-12  
 دکتر مهدي پورامیر
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  92لغایت اسفند   92از فروردین   ژوهش در آموزشپ گزارش عملکرد واحد

  مریم کیانیان: کارشناس کمیته پژوهش در آموزش

 که است پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز هاي مجموعه زیر از یکی آموزش در پژوهش واحد :مقدمه
 در ژوهشپ فرهنگ گسترش طریق از آموزش زمینه در پژوهشی هاي فعالیت کیفی و کمی ارتقاء هدف با

 گیریهاي تصمیم سازي بستر و پژوهشی هاي مشاوره ارائه ، آموزشی تحقیقات کردن هدفمند ، آموزش
  دانشگاه در پزشکی آموزش منابع به دسترسی گسترش نیز و کاربردي طرحهاي نتایج از استفاده با آموزشی
  . باشد می فعالیت به مشغول

  آموزشافزایش فعالیتهاي کمیته پژوهش در  :هدف کلی

:اهداف اختصاصی  

  92تا پایان سال   ٪25به  EDCهاي تحقیقاتی رسیده به  افزایش تعداد طرح  -
 92تا پایان سال  ٪25ها به  افزایش تعداد مقاالت پذیرفته شده از همایش و کنگره -

 92تا پایان سال  ٪20افزایش مقاالت چاپ شده در مجالت به  -

: ها استراتژي  

  جهت حضور اساتید در همایشهاي آموزش پزشکی فراهم آوردن امکانات الزم -
 افزایش انگیزه و جذب پژوهشگران به سمت پژوهش در زمینه مسائل آموزشی -

 )سیاستهاي تشویقی( برگزاري کارگاه با امتیازات پژوهشی -

تهیه استانداردهایی براي نگارش طرح هاي پژوهش در آموزش جهت افـزایش کیفیـت طـرح هـاي      -
 پژوهش در آموزش
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  :لیتهاي عمده پیش بینی شده ودرصد پیشرفت برنامه ها در جدول زیر آورده شده استفعا

فعالیت پیش بینی   ردیف
  شده

درصد تحقق هدف   اقدامات انجام گرفته
  بینی شدهپیش

مقایسه عملکرد با 
  1391سال 

برگزاري جلسات   1
کمیته علمی پژوهش 

  در آموزش  

  .صدور احکام اعضاي کمیته علمی  -

 facultyفت طرح هاي پژوهشی وصول شده  از طریق دریا -

management system   

- Blinding    طرح هاي وصولی به واحد پژوهش در آموزش و
اعضاي   Emailشده به  Blindارسال طرح هاي تحقیقاتی 

  .کمیته علمی

جلسه و بررسی  4 برگزاري(برگزاري جلسات کمیته علمی   -
  )طرح پژوهشی18

داوري به تمام داوران کمیته علمی پژوهش در گزارش نتایج  -
  .آموزش

انعکاس نتایج داوري مربوط به هر یک از مجریان طرح ها ي  -
  .پژوهشی

پاسخ به سواالت مجریان در رابطه با وضعیت تصویب طرح و  -
  . اصالحات آن

جمع آوري طرح هاي پژوهش در آموزش  مصوب کمیته  -
جالت داخلی و خارجی و علمی مرکز مطالعات منتشر شده در م

  .درج آنها در وب سایت مرکز

جمع آوري طرح هاي پژوهش در آموزش مصوب کمیته  -
علمی مرکز مطالعات ارائه شده در کنفرانس هاي داخلی و 

  .خارجی و درج آنها در وب سایت مرکز

ارسال طرح هاي پژوهش در آموزش دانشجویی به کمیته  -
داوري دانشجویی و ارسال  مشورتی دانشجویی و دریافت نتایج
  .براي داوري به اعضاي کمیته علمی

کمیته علمی پژوهش در آموزش  برگزار  4،  1392در طول سال 
  .)طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت18شد که مجموعا 

هاي  تعداد طرح  100
تحقیقاتی رسیده به 

EDC  افزایش یافته
  .است
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  :ح هاي بررسی شده به شرح ذیل می باشدکمیته هاي پژوهش در آموزش و عناوین طر

 

   27/1/92 جلسه کمیته پژوهش در آموزش مورخ  )1(

  وضعیت تصویب  مجریان  عنوان پروپوزال  ردیف
ارزیابی کیفیت آموزش کارآموزان   1

در بخش بیمارستانی درون  رادیولوژي
جامعه دانشگاه علوم پزشکی بابل سال 

1391  

و  عطایی غالمرضاآقاي 
  همکاران

به اعمال  مشروط
اصالحات تصویب 

پس از اعمال (شد
  )تصویب شد اصالحات

  
تجارب و دیدگاه هاي دانشجویان   2

در مورد خصوصیات مربی  رادیولوژي
کارآموزي در عرصه دانشگاه علوم 

  1391سال پزشکی بابل

و  عطایی غالمرضاآقاي 
  همکاران

در اولویت تصویب قرار 
  نگرفت

ویژگی هاي یک مدرس اثربخش و   3
موثر از دیدگاه  عوامل آموزشی

مدرسین و دانشجویان دانشکده 
پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل 

  1391نیمسال دوم  در

مشروط به اعمال   و همکاران ام لیال ربیعیخانم 
اصالحات تصویب 

پس از اعمال (شد
  )تصویب شد اصالحات

  
بررسی وضعیت تقلب هاي امتحانی در   4

شکی در دانشجویان دندانپز بین
دانشکده دندانپزشکی بابل در سال 

  1390-91 تحصیلی

آقاي دکتر احسان موعودي و 
  همکاران

مشروط به اعمال 
اصالحات تصویب 

پس از اعمال (شد
  )تصویب شد اصالحات

  
 بررسی اثر موسیقی علمی در آموزش  5

  بیوشیمی
آقاي دکتر مهدي پور امیر و 

  همکاران
مشروط به اعمال 
اصالحات تصویب 

پس از اعمال (شد
  )تصویب شد اصالحات
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   27/3/92 جلسه کمیته پژوهش در آموزش مورخ  )2(

  وضعیت تصویب  مجریان و همکاران  عنوان پروپوزال  ردیف
  

 ارزیابی دیدگاه دانشجویان و رزیدنت هاي  1
دانشکده دندانپزشکی بابل در زمینه 

  وضعیت محیط آموزش بالینی

  بهاره  غفاري
  صفورا  سیفی

  مشیما سا
  سیما چنگیز

  
مشروط به اعمال 
اصالحات تصویب 

  شد
بررسی رضایت مندي دانشجویان از   2

  بالینی دانشکده پزشکی بابل هاي بخش
  رضا  جودي چالن

  نژاد فرید علی
  ثریا خفري

  

  
مشروط به اعمال 
اصالحات تصویب 

  شد
 نظر دانشجویان دندانپزشکی بابل در مورد  3

  نظري اثربخشی پاورپوینت در کالس هاي
  فاطمه باغبانی
  فریدا عابسی

  )ثریا  خفري(

مشروط به اعمال 
اصالحات تصویب 

  شد
  

بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه علوم   4
بابل در خصوص اثرات بالقوه  پزشکی

  سیستم یادگیري به کمک همتایان

  رضا جودي
  مریم سیدمجیدي

  ایمان جهانیان(
  )ثریا خفري

  
مشروط به اعمال 
اصالحات تصویب 

پس از اعمال (شد
تصویب  اصالحات

  )شد
  

بررسی نظرات دانشجویان دندانپزشکی   5
  مورد سرپرستی پایان نامه بابل در

  امیرجالل عباسی
  مریم سیدمجیدي

  محمدتقی حمزه پور
  ایمان جهانیان(

  )ثریا خفري

  
مشروط به اعمال 
اصالحات تصویب 

پس از اعمال (شد
تصویب  اصالحات

  )شد
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ه بیمار برمبناي نیاز سنجی آموزش ب  6

سالمت روان، امید به زندگی و تعهد  سطوح
  مذهبی در بیماران مبتال به سرطان

  حمید  شفیعی
  علی  شبستانی منفرد

  رمضان  حس نزاده
  داریوش  قاسمیان

  ایمان  جهانیان(
  موسی  رضایی

  حکیمه  مهدیزاده
  )علیرضا  سفیدچیان

  
مشروط به اعمال 
اصالحات تصویب 

پس از اعمال (شد
تصویب  اصالحات

  )شد
  

 ارزیابی دیدگاه دانشجویان و اساتید  7
دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص 

  واحدهاي درسی با اساتید مشترك

  آرام  تیرگر
  فروغ  کاظمی
  ساناز  بابازاده

مشروط به اعمال 
اصالحات تصویب 

پس از اعمال (شد
تصویب  اصالحات

  )شد
  
  

  

 

  28/5/92 رخجلسه کمیته پژوهش در آموزش مو) 3(

  وضعیت تصویب  مجریان و همکاران  عنوان پروپوزال  ردیف
  

بررسی نگرش و عملکرد اساتید دانشگاه   1
پزشکی بابل در خصوص ارائه بازخورد  علوم

  بالینی آموزشی به فراگیران در بخشهاي

 فریدونی گلپاشا -مجید 
 عسگري نژاد -یحیی 

 حاجیان –کریم اله 
  جهانیان -دکتر ایمان 

ط به اعمال مشرو
اصالحات تصویب 

پس از اعمال (شد
اصالحات در تاریخ 

  )تصویب شد 25/6/92
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  26/9/1392 جلسه کمیته پژوهش در آموزش مورخ) 4(

  وضعیت تصویب  مجریان و همکاران  عنوان پروپوزال  ردیف
  

 ها و انتظارات داوطلبین¬بررسی دیدگاه  1
منتخب پنجمین المپیاد کشوري 

پزشکی کشور و مقایسه  هاي علوم¬دانشگاه
  نظر آن با اهداف مورد

 -سیدداود  نصراهللا پور شیروانی
 علی -مصطفی  جوانیان
  شبستانی منفرد

سیمین   - ایمان جهانیان ( 
  )موعودي

مشروط به اعمال 
اصالحات تصویب 

پس از اعمال (شد
اصالحات در تاریخ 

  )تصویب شد 7/12/92
 فهبهبود فرهنگ مصرف مواد شیمیایی و صر  2

جویی در تهیه محلولها ، بافر ها و استفاده 
بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی در طرح 

پژوهشی و پایان نامه هاي دانشجویان  هاي
  تحصیالت تکمیلی

در اولویت تصویب قرار   دردي قوجق
  نگرفت

 آموزش بیوشیمی بر اساس بازیهاي آموزشی  3
  براي دانشجویان پزشکی

  دردي قوجق
  )حسن  طالب زاده(

مشروط به اعمال 
اصالحات تصویب 

پس از اعمال (شد
اصالحات در تاریخ 

  )تصویب شد 24/12/92
 تاثیر آموزش مبتنی بر نیازهاي آموزشی بر  4

           3یادگیري بالینی دانشجویان ترم 
  1392پرستاري سال 

  صغري  گلی روشن
مهرداد  رفعتی  - ثریا  خفري ( 

پروین  عزیزنژاد  - رحیم زاده
  )روشن

مقرر گردید تا مجري به 
  مواردي پاسخ دهد

 ارزیابی وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه  5
دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی 

  بابل

 - مصطفی  مصطفی زاده بورا
  صغري  گلی روشن

 - میالد  متولی سید زین الدینی(
  )امین ضرغامی

مشروط به اعمال 
  اصالحات تصویب شد
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92لغایت اسفند   92از فروردین  استعدادهاي درخشان گزارش عملکرد واحد  

مریم کیانیان: کارشناس واحد استعدادهاي درخشان  

 

  :مقدمه

هاي علمی نخبگان در راستاي توسعۀ همه  استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت این واحد با هدف   
نها به شیوه هاي علمی شناسایی افراد با استعداد و عملکردهاي درخشان، طبقه بندي آو  جانبۀ کشور

جذب و هدایت دانشجویان داراي استعداد درخشان درجهت رشته و وایجاد شرایط جهت شکوفایی آنها
هایی که اینگونه افراد داراي استعداد الزم براي آنها بوده و مورد نیاز کشور و وزارت بهداشت می باشند و 

قیت ،توان رهبري وکارآفرینی افراد با استعداد گسترش نوآوري،ابداع ،خالو  حمایت مادي ومعنوي از آنان
  .،فعالیت می کنددرخشان 

  

  ارتقا سطح آموزشی پژوهشی رفاهی دانشجویان استعداد درخشان :هدف کلی

  : هاي مختلف استراتژي

  اطالع دانشجویان در ارتباط با آیین نامه استعداد درخشان - 1

  آموزش دانشجویان واجد شرایط -2

  ن نامه استعداد درخشان در سایتقرار دادن آیی-3 
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  :فعالیتهاي عمده پیش بینی شده ودرصد پیشرفت برنامه ها در جدول زیر آورده شده است

فعالیت پیش بینی   ردیف
  شده

درصد   اقدامات انجام گرفته
تحقق 
هدف 
بینی پیش
  شده

مقایسه عملکرد با 
  1391سال 

1  

ارتقا سطح آموزشی 
پژوهشی رفاهی 
عداد دانشجویان است

  درخشان

  صدور گواهی براي دانشجویان استعداد درخشان  -
برگزاري جلسه شوراي منتخب استعداد درخشان جهت   -

بررسی مدارك دانشجویان استعداد درخشان متقاضی شرکت در 
  :آزمون دستیاري به شرح ذیل

برگزاري جلسه شوراي منتخب استعداد درخشان جهت بررسی * 
درخشان متقاضی شرکت در بیست  مدارك دانشجویان استعداد

 27/1/92و هفتمین آزمون دستیاري دندانپزشکی در تاریخ 
معرفی خانم سیما چنگیز بعنوان منتخب استعداد درخشان (

  )دانشگاه
برگزاري جلسه شوراي منتخب استعداد درخشان جهت بررسی * 

مدارك دانشجویان استعداد درخشان متقاضی شرکت در چهل و 
معرفی آقاي بنیامین میالدي (ستیاري پزشکی یکمین آزمون د

 )گرجی بعنوان منتخب استعداد درخشان دانشگاه

برگزاري جلسه شوراي منتخب استعداد درخشان جهت بررسی * 
مدارك دانشجویان استعداد درخشان متقاضی شرکت در بیست 

 14/12/92و هشتمین آزمون دستیاري دندانپزشکی در تاریخ 
ي چالن بعنوان منتخب استعداد درخشان معرفی آقاي رضا جود(

  )دانشگاه
مشاوره به دانشجویان جهت بهره برداري از تسهیالت و   -

امتیازات استعداد درخشان در دوران تحصیل و ورود به مقاطع 
  باالتر

  

بدلیل عدم پیگیري   70
دانشجویان و عدم 

اطالع رسانی وسیع 
تر واحد 

استعدادهاي 
درخشان و 

دانشکده هاي 
طه هدف پیش مربو

بینی شده بطور 
  .کامل محقق نشده
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گزارش فعالیتهاي : بخش دوم
  اداره آموزش مداوم

  1392در سال  
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  گواهی نهایی آموزش مداوم پزشکان و پیراپزشکان مشمول 89صدور ) الف

  جلسه کمیته تخصیص امتیاز 11برگزاري ) ب

ه کمیته تخصیص امتیاز به تاریخ هاي زیر برگزار نمود 11آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی  1392در سال  
.است   

16/2/1392                             20/8/1392  

4/4/1392                               20/9/1392  

15/5/1392                            5/10/1392  

4/6/1392                              16/10/1392  

22/7/1392                            2/11/1392  

                                            26/12/1392  
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  :به شرح زیر 1392برنامه آموزش مداوم در سال  57برگزاري ) ج

عنوان برنامه ي  ردیف
 بازآموزي

نوع 
 برنامه

تاریخ 
 برگزاري

تعداد 
 سخنران

 مشمولین/ گروه هدف امتیاز

پیشگیري از "سمینار  1
 "قصور پزشکی

ایمنولوژي و آلرژي اطفال، بیماریهاي ریه، خون و : تخصص فوق 6 13 1392/02/5 سمینار
سرطان بالغین، قلب اطفال، عفونی اطفال، غدد اطفال، غدد درون 

ریزي و متابولیسم، کلیه اطفال، گوارش اطفال، گوارش بالغین 
، نفرولوژي، بیماریهاي قلب و عروق، روماتولوژي، نوزادان،  )داخلی(

طفال، جراحی اطفال، جراحی اعصاب اطفال، خون و سرطان ا
ترمیمی، پالستیک و سوختگی، جراحی قفسه صدري، جراحی قلب 

بیماریهاي داخلی، بیماریهاي : تخصص/و عروق، روانپزشکی اطفال
عفونی و گرمسیري، بیماریهاي قلب و عروق، بیماریهاي کودکان، 

، )ارتوپدي(بیماریهاي مغزو اعصاب، جراحی استخوان و مفاصل 
، )ارولوژي(تناسلی  -می، جراحی کلیه و مجاري ادراري جراحی عمو

جراحی مغزواعصاب، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و جراحی 
سر و گردن، زنان وزایمان، بیماریهاي پوست، بیهوشی، پرتو 

درمانی، پزشکی اجتماعی، پزشکی قانونی، پزشکی هسته اي، 
وانبخشی، رادیولوژي، روانپزشکی، طب اورژانس، طب فیزیکی و ت

پرستاري، : دکترا/ طب کار، پزشکی ورزشی، علوم آزمایشگاهی
: کارشناسی ارشد/ پزشکان عمومی: دکتراي حرفه اي/ مامایی

 پرستاري، مامایی: کارشناسی/ پرستاري، مامایی، دندانپزشکی

نبض در طب  "کارگاه  2
 "سنتی ایرانی

 طب سنتی ایرانی: دکترا/ یپزشکان عموم: دکتراي حرفه اي 15 3 1392/02/10 کارگاه

فوریتهاي "سمینار  3
 "مامایی

پزشکان : دکتراي حرفه اي/ مامایی: دکترا/ زنان و زایمان: تخصص 11 8 1392/02/11 سمینار
کارشناسی / عمومی، پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده

 مامایی: کارشناسی/ مامایی، مشاوره در مامایی: ارشد

 فوریتهاي"سمینار  _
 "مامایی

 _ _ _ 1392/02/12 سمینار

دندانپزشکی کودکان  4
)1( 

رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، : تخصص 3 4 1392/02/12 مدون
پروتزهاي دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک 

وصورت، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، 
سالمت دهان و : دکترا/ ب شناسی فک وصورتپریودانتیکس، آسی

: دکتراي حرفه اي/ دندانپزشکی اجتماعی، مواد دندانی
 دندانپزشکی: کارشناسی ارشد/ دندانپزشکی

 زنان وزایمان: تخصص 5 3 1392/02/19 کارگاه کارگذاري پساري 5

تاالسمی ، درمان هاي  6
 جدید و چالش ها

بیماري هاي کودکان، : تخصص/ خون و سرطان اطفال: فوق تخصص 4 13 1392/03/02 کنفرانس
 پزشکان عمومی: دکتراي حرفه اي/ زنان و زایمان
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بیماري هاي منتقله از  7
 راه آب و غذا

بیماري هاي داخلی، : تخصص/ عفونی اطفال: فوق تخصص 4.5 12 1392/03/09 کنفرانس
 بیماریهاي عفونی و گرمسیري، بیماریهاي قلب و عروق، بیماریهاي

کودکان،بیماریهاي مغزو اعصاب، طب اورژانس، طب کار، علوم 
انگل شناسی، علوم تغذیه، میکروبشناسی : دکترا/ آزمایشگاهی

دکتراي / ، آموزش بهداشت، پرستاري)دکتراي باکتري شناسی(
علوم آزمایشگاهی، پزشکان عمومی، پزشک عمومی : حرفه اي

/ سالمت رتقاءشاغل در طرح پزشک خانواده، آموزش بهداشت و ا
پرستاري، علوم آزمایشگاهی، انگل شناسی، : کارشناسی ارشد

ویروس شناسی، باکتري شناسی، قارچ شناسی، پرستاري مراقبت 
هاي ویژه، علوم بهداشت در تغذیه، علوم تغذیه، علوم و صنایع 

: کارشناسی/ کنترل کیفی و بهداشتی، میکروب شناسی- غذایی
هداشت عمومی،علوم تغذیه، علوم و پرستاري، علوم آزمایشگاهی، ب

صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی، مهندسی بهداشت 
 بهداشت عمومی: کاردانی/ محیط

 بیهوشی:  تخصص 3 12 1392/03/09 مدون اداره راه هوائی 8

بیماریهاي عفونی در  9
 )4(اطفال

ایمنولوژي و آلرژي اطفال، قلب اطفال، عفونی اطفال، : فوق تخصص 3 5 1392/03/23 مدون
غدد اطفال، کلیه اطفال، گوارش اطفال، نوزادان، اعصاب اطفال، 

 بیماریهاي کودکان: تخصص/ خون و سرطان اطفال

رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، :  تخصص 3 6 1392/03/23 مدون )3(ترمیمی  10
دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک  پروتزهاي

وصورت، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، 
سالمت دهان و : دکترا/ پریودانتیکس،  آسیب شناسی فک وصورت

: دکتراي حرفه اي/ دندانپزشکی اجتماعی، مواد دندانی
 دندانپزشکی: کارشناسی ارشد/ دندانپزشکی

موزش علوم کنفرانس آ 11
پزشکی پاسخگو 

)SAME( 

ایمنولوژي و آلرژي اطفال، بیماریهاي ریه، خون و : فوق تخصص 4 9 1392/03/26 کنفرانس
سرطان بالغین، قلب اطفال، عفونی اطفال، غدد اطفال، غدد درون 

ریزي و متابولیسم، کلیه اطفال، گوارش اطفال، گوارش بالغین 
و عروق، روماتولوژي، نوزادان،  ، نفرولوژي، بیماریهاي قلب )داخلی(

اعصاب اطفال، خون و سرطان اطفال، جراحی اطفال، جراحی 
ترمیمی، پالستیک و سوختگی، جراحی قفسه صدري، جراحی قلب 

بیماریهاي داخلی، بیماریهاي : تخصص/ و عروق، روانپزشکی اطفال
عفونی و گرمسیري، بیماریهاي قلب و عروق، بیماریهاي کودکان، 

، )ارتوپدي(اي مغزو اعصاب، جراحی استخوان و مفاصل بیماریه
، )ارولوژي(تناسلی  -جراحی عمومی، جراحی کلیه و مجاري ادراري 

جراحی مغزواعصاب، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و جراحی 
سر و گردن، زنان وزایمان، آسیب شناسی، بیماریهاي پوست، 

انونی، پزشکی بیهوشی، پرتو درمانی، پزشکی اجتماعی، پزشکی ق
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هسته اي، رادیولوژي، روانپزشکی، طب اورژانس، طب فیزیکی و 
توانبخشی، طب کار، پزشکی ورزشی، علوم آزمایشگاهی، 

رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، پروتزهاي 
دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک وصورت،  

کس، ارتودانتیکس، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتی
آمار زیستی، : دکترا/ پریودانتیکس، آسیب شناسی فک وصورت

اپیدمیولوژي، انگل شناسی، ایمنی شناسی، بیوشیمی بالینی، 
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، روانشناسی بالینی، 

، بافت )آناتومی(، علوم تشریحی )ژنتیک پزشکی(ژنتیک انسانی 
زیولوژي، قارچ شناسی،  شناسی، علوم تغذیه، فی

، فیزیک پزشکی، ویروس )دکتراي باکتري شناسی(میکروبشناسی
، سم )هماتولوژي(شناسی، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 

، علوم اعصاب، )نانوفناوري پزشکی(شناسی، نانوتکنولوژي پزشکی 
، آموزش بهداشت، )بیوتکنولوژي پزشکی(زیست فناوري پزشکی 

رفه اي، بهداشت مادر و کودك، بهداشت مهندسی بهداشت ح
باروري،  مهندسی بهداشت محیط، فرآورده هاي بیولوژیک، 

فارماکولوژي، بیوتکنولوژي دارویی، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، 
فارماکوگنوزي، داروسازي بالینی، داروسازي هسته اي، سالمت 
، دهان و دندانپزشکی اجتماعی، مواد دندانی، پرستاري، مامایی

: دکتراي حرفه اي/ بینایی سنجی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی
داروسازي، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی، کایروپراکتیک، 

/ پزشکان عمومی، پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده
پرستاري، مامایی، بینایی سنجی، گفتار درمانی، : کارشناسی ارشد

ار درمانی، علوم فیزیوتراپی، داروسازي، شنوایی سنجی، ک
/ ، دندانپزشکی)تکنولوژي پرتوشناسی(آزمایشگاهی، رادیولوژي 

پرستاري، مامایی، بینایی سنجی، گفتار درمانی، : کارشناسی
فیزیوتراپی، داروسازي، شنوایی سنجی، کار درمانی، علوم 

 )تکنولوژي پرتوشناسی(آزمایشگاهی، رادیولوژي 

آماده کردن وپرکردن  12
رو وسایل کانال و ابزا

جدید درمان دندانهاي 
 تروماتیزه

رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، : تخصص 3 8 1392/03/30 مدون
پروتزهاي دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک 

وصورت، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، 
سالمت دهان و : کتراد/ پریودانتیکس، آسیب شناسی فک وصورت

: دکتراي حرفه اي/ دندانپزشکی اجتماعی، مواد دندانی
 دندانپزشکی

13 

 

 

 

شکستگی و دررفتگی 
 دست

 

 

 1392/03/30 کنفرانس

 

 

 

: تخصص/ جراحی ترمیمی، پالستیک و سوختگی: فوق تخصص 5 12
، جراحی عمومی، طب )ارتوپدي(جراحی استخوان و مفاصل 
دکتراي / فیزیوتراپی: دکترا/ انبخشیاورژانس، طب فیزیکی و تو

پزشکان عمومی، پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک : حرفه اي
فیزیوتراپی، فیزیوتراپی ورزشی، : کارشناسی ارشد/ خانواده

 فیزیوتراپی: کارشناسی/ مدیریت توانبخشی
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هاي داخلی،  بیماري: تخصص/ عفونی اطفال: فوق تخصص 4.5 8 1392/04/06 کنفرانس بیماریهاي زئونوز 
بیماریهاي عفونی و گرمسیري، بیماریهاي قلب و عروق، بیماریهاي 

کودکان،بیماریهاي مغزو اعصاب،بیناري هاي عمومی،بیماري هاي 
/ پوست، رادیولوژي، طب اورژانس، طب کار، علوم آزمایشگاهی

دکتراي باکتري (انگل شناسی، علوم تغذیه، میکروبشناسی : دکترا
داشت محیط، پرستاري، آموزش بهداشت و ، مهندسی به)شناسی

علوم آزمایشگاهی، پزشکان : دکتراي حرفه اي/ سالمت ارتقاء
کارشناسی / عمومی،  پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده

پرستاري، علوم آزمایشگاهی، آموزش بهداشت، بهداشت و :  ارشد
ب ایمنی مواد غذایی، علوم بهداشت در تغذیه، علوم تغذیه، میکرو

پرستاري، علوم : کارشناسی/ شناسی، میکروب شناسی مواد غذایی
آزمایشگاهی، باکتري شناسی، ایمنی شناسی، بهداشت عمومی، 

/ علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی
 بهداشت عمومی، علوم آزمایشگاهی، پرستاري: کاردانی

ساعت 10*پریودانتیکس 15
 امتیاز 10و 

رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، : تخصص 6 7 1392/04/06 نمدو
پروتزهاي دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک 

وصورت، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، 
سالمت دهان و : دکترا/ پریودانتیکس،  آسیب شناسی فک وصورت

: دکتراي حرفه اي/ اد دندانیدندانپزشکی اجتماعی، مو
 دندانپزشکی: کارشناسی ارشد/ دندانپزشکی

_ _ _ 1392/04/07 _ _ _ 

ایمنولوژي و آلرژي اطفال، قلب اطفال، عفونی اطفال، : فوق تخصص 3 6 1392/05/24 کنفرانس بیماري هاي متابولیک 16
غدد اطفال، غدد درون ریزي و متابولیسم، کلیه اطفال، گوارش 

، نوزادان، اعصاب اطفال، خون و سرطان اطفال، جراحی اطفال
بیماریهاي داخلی، بیماریهاي : تخصص/ اطفال، روانپزشکی اطفال

کودکان، بیماریهاي مغزو اعصاب، آسیب شناسی، طب اورژانس، 
دکتراي حرفه / علوم تغذیه، پرستاري: دکترا/ علوم آزمایشگاهی

/ خانواده علوم آزمایشگاهی، پزشکان عمومی، پزشک: اي
/ پرستاري، علوم بهداشت در تغذیه، علوم تغذیه: کارشناسی ارشد

: کاردانی/ پرستاري، علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه: کارشناسی
 پرستاري

ایمنولوژي و آلرژي اطفال، قلب اطفال، عفونی اطفال، : فوق تخصص 3 4 1392/05/30 مدون )2(نوزادان  17
اطفال، نوزادان، اعصاب اطفال،  غدد اطفال، کلیه اطفال، گوارش

 بیماریهاي کودکان: تخصص/ خون و سرطان اطفال
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ایمنولوژي و آلرژي اطفال، بیماریهاي ریه، خون و : فوق تخصص 10 10 1392/06/05 کارگاه مقاله نویسی 18
سرطان بالغین، قلب اطفال، عفونی اطفال، غدد اطفال، غدد درون 

گوارش اطفال، گوارش بالغین ریزي و متابولیسم، کلیه اطفال، 
، نفرولوژي، بیماریهاي قلب و عروق، روماتولوژي، نوزادان،  )داخلی(

اعصاب اطفال، خون و سرطان اطفال، جراحی اطفال، جراحی 
ترمیمی، پالستیک و سوختگی، جراحی قفسه صدري، جراحی قلب 

بیماریهاي داخلی، بیماریهاي : تخصص/ و عروق، روانپزشکی اطفال
و گرمسیري، بیماریهاي قلب و عروق،  بیماریهاي کودکان،  عفونی

، )ارتوپدي*(بیماریهاي مغزو اعصاب، جراحی استخوان و مفاصل
 -جراحی عمومی، جراحی کلیه و مجاري ادراري 

، جراحی مغزواعصاب، چشم پزشکی، گوش و )ارولوژي*(تناسلی
وست، حلق و بینی و جراحی سر و گردن، زنان وزایمان، بیماریهاي پ

بیهوشی، پرتو درمانی، پزشکی اجتماعی،  پزشکی قانونی، پزشکی 
هسته اي، رادیولوژي، روانپزشکی، طب اورژانس، طب فیزیکی و 

توانبخشی، طب کار، پزشکی ورزشی، علوم آزمایشگاهی، 
رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، پروتزهاي 

هان و فک وصورت، دندانی،  دندانپزشکی ترمیمی، جراحی د
بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، 

آمار زیستی، اپیدمیولوژي، انگل شناسی، : دکترا/ پریودانتیکس
ایمنی شناسی، بیوشیمی بالینی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با 

، علوم )ژنتیک پزشکی(ناقلین، روانشناسی بالینی، ژنتیک انسانی 
، بافت شناسی، علوم تغذیه، فیزیولوژي، قارچ )آناتومی(تشریحی 

، فیزیک پزشکی، )دکتراي باکتري شناسی(شناسی، میکروبشناسی
ویروس شناسی، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 

نانوفناوري (، سم شناسی، نانوتکنولوژي پزشکی )هماتولوژي(
بیوتکنولوژي (، علوم اعصاب، زیست فناوري پزشکی )پزشکی
وزش بهداشت، مهندسی بهداشت حرفه اي، بهداشت ، آم)پزشکی

مادر و کودك، بهداشت باروري، مهندسی بهداشت محیط، فرآورده 
دکتراي حرفه اي، پزشکان / هاي بیولوژیک، پرستاري، مامایی

/ پرستاري، مامایی، دندانپزشکی: کارشناسی ارشد/ عمومی
 پرستاري، مامایی: کارشناسی

_ _ _ 1392/06/06 _ _ _ 

روش تحقیق و  19
چگونگی طراحی 

پرسشنامه در طب 
 سنتی ایران

بیماریهاي داخلی، بیماریهاي : تخصص/ کلیه اطفال: فوق تخصص 10 6 1392/06/13 کارگاه
آمار زیستی،  اپیدمیولوژي، : دکترا/ کودکان، پزشکی اجتماعی

پزشکان : دکتراي حرفه اي/ بیوشیمی بالینی، طب سنتی ایرانی
 عمومی

_ _ _ 1392/06/14 _ _ _ 
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پاسخ به مشکالت  20
تشخیص و درمان 
بیماري هاي گوش 
 میانی و ماستویید

: تخصص/ عفونی اطفال، گوارش اطفال، نوزادان: فوق تخصص 5 8 1392/07/04 کنفرانس
بیماریهاي عفونی و گرمسیري، بیماریهاي کودکان، گوش و حلق و 

، طب اورژانس، جراحی دهان و بینی و جراحی سر و گردن، بیهوشی
دکتراي حرفه / گفتار درمانی، شنوایی شناسی: دکترا/ فک وصورت

گفتار : کارشناسی ارشد/ پزشکان عمومی، پزشک خانواده: اي
 گفتار درمانی، شنوایی سنجی: کارشناسی/ درمانی، شنوایی سنجی

بیماري هاي قلب و  21
 عروق در بارداري

بیماریهاي ریه، قلب اطفال، بیماریهاي قلب و عروق، : ق تخصصیفو 4 7 1392/07/07 کنفرانس
بیماریهاي داخلی،  بیماریهاي قلب و عروق، : تخصص/ ریه اطفال

بیماریهاي کودکان، زنان وزایمان، بیهوشی،  پزشکی اجتماعی، 
بهداشت مادر و کودك،  :  دکترا/ پزشکی قانونی، طب اورژانس

پزشکان عمومی، پزشک : دکتراي حرفه اي/ پرستاري، مامایی
/ پرستاري، مامایی، مشاوره در مامایی: کارشناسی ارشد/ خانواده

 مامایی: کاردانی/ پرستاري، مامایی: کارشناسی

بیماریهاي ریه، خون و سرطان بالغین، قلب اطفال، : فوق تخصص 10 6 1392/07/07 کارگاه مقاله نویسی 22
و متابولیسم، کلیه عفونی اطفال، غدد اطفال، غدد درون ریزي 

، نفرولوژي، بیماریهاي )داخلی(اطفال، گوارش اطفال، گوارش بالغین 
قلب و عروق،  روماتولوژي، نوزادان، اعصاب اطفال، خون و سرطان 

اطفال، جراحی اطفال، جراحی ترمیمی، پالستیک و سوختگی،  
جراحی قفسه صدري، جراحی قلب و عروق،  روانپزشکی اطفال، 

عفونی و گرمسیري، جراحی عروق، روماتولوژي اطفال، بیماري هاي 
بیماریهاي داخلی،  بیماریهاي عفونی و : تخصص/ ریه اطفال

گرمسیري، بیماریهاي قلب و عروق، بیماریهاي کودکان، بیماریهاي 
، جراحی )ارتوپدي*(مغزو اعصاب،  جراحی استخوان و مفاصل

، )ولوژيار*(تناسلی - عمومی، جراحی کلیه و مجاري ادراري 
جراحی مغزواعصاب، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و جراحی 

سر و گردن، آسیب شناسی، بیماریهاي پوست، پرتو درمانی، 
پزشکی اجتماعی، پزشکی قانونی، پزشکی هسته اي، رادیولوژي، 

طب اورژانس، طب فیزیکی و توانبخشی، طب کار،  رادیولوژي دهان 
، پروتزهاي دندانی، و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک وصورت،  بیماریهاي 
دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، پریودانتیکس،  

آمار زیستی، اپیدمیولوژي، : دکترا/ آسیب شناسی فک وصورت
انگل شناسی، ایمنی شناسی، بیوشیمی بالینی، حشره شناسی 

روانشناسی بالینی، ژنتیک انسانی  پزشکی و مبارزه با ناقلین،
، بافت شناسی، علوم )آناتومی(، علوم تشریحی )ژنتیک پزشکی(

دکتراي باکتري (تغذیه، فیزیولوژي، قارچ شناسی، میکروبشناسی
، فیزیک پزشکی، ویروس شناسی، خون شناسی )شناسی

، سم شناسی، نانوتکنولوژي )هماتولوژي(آزمایشگاهی و بانک خون 



61 
 

، علوم اعصاب، زیست فناوري پزشکی )فناوري پزشکینانو(پزشکی 
،  آموزش بهداشت، مهندسی بهداشت حرفه )بیوتکنولوژي پزشکی(

اي،  بهداشت مادر و کودك، بهداشت باروري، مهندسی بهداشت 
محیط، فرآورده هاي بیولوژیک، سالمت دهان و دندانپزشکی 

راپی، اجتماعی، مامایی، بینایی سنجی، گفتار درمانی، فیزیوت
/ شنوایی شناسی، کار درمانی، اخالق پزشکی، طب سنتی ایرانی

پرستاري، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، شنوایی : کارشناسی ارشد
سنجی، کار درمانی، بیوشیمی بالینی، انگل شناسی،  باکتري 
شناسی، ایمنی شناسی، قارچ شناسی، اپیدمیولوژي، اعضاء 

رستاري توانبخشی،  مصنوعی، آمار زیستی، بافت شناسی، پ
پرستاري سالمندي، پرستاري مراقبت هاي ویژه، روانشناسی 

بالینی، علوم بهداشت در تغذیه، علوم تشریحی، علوم تغذیه، علوم 
 کتابداري و اطالع رسانی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژي

_ _ _ 1392/07/08 _ _ _ 

ضایعات التهابی و  23
 ایسکمیک پا

، جراحی عمومی، )ارتوپدي*(جراحی استخوان و مفاصل: تخصص 5 13 1392/07/11 کنفرانس
: دکترا/ طب اورژانس، طب فیزیکی و توانبخشی، پزشکی ورزشی

پزشکان عمومی، پزشکان : دکتراي حرفه اي/ فیزیوتراپی، پرستاري
فیزیوتراپی، فیزیوتراپی ورزشی، : کارشناسی ارشد/ خانواده

 يفیزیوتراپی، پرستار: کارشناسی/ پرستاري

سرامیک ها و  24
 کاربردهاي آن ها

رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، : تخصص 3 5 1392/07/12 کنفرانس
پروتزهاي دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک 

وصورت، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، 
سالمت دهان و : رادکت/ پریودانتیکس، آسیب شناسی فک وصورت

: دکتراي حرفه اي/ دندانپزشکی اجتماعی، مواد دندانی
 دندانپزشکی: کارشناسی ارشد/ دندانپزشکی

بیماریهاي دهان با  25
تاکید بر دندانپزشکی 

 سیستمیک

رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، : تخصص 4.5 3 1392/07/18 کنفرانس
شکی ترمیمی، جراحی دهان و فک پروتزهاي دندانی، دندانپز

وصورت، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، 
سالمت دهان و : دکترا/ پریودانتیکس، آسیب شناسی فک وصورت

: دکتراي حرفه اي/ دندانپزشکی اجتماعی، مواد دندانی
 دندانپزشکی: کارشناسی ارشد/ دندانپزشکی
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خون و سرطان بالغین، نوزادان، خون و سرطان اطفال، : فوق تخصص 4 10 1392/07/18 کنفرانس ترانسفوزیون خون  26
بیماریهاي داخلی، بیماریهاي کودکان، : تخصص/ جراحی اطفال

، جراحی عمومی، جراحی )ارتوپدي*(جراحی استخوان و مفاصل
، زنان وزایمان، آسیب )ارولوژي*(تناسلی -کلیه و مجاري ادراري 

دکتراي حرفه / اورژانس، علوم آزمایشگاهیشناسی، بیهوشی، طب 
/ علوم آزمایشگاهی، پزشکان عمومی، پزشک خانواده: اي

پرستاري، مامایی، علوم آزمایشگاهی، پرستاري :  کارشناسی ارشد
مراقبت هاي ویژه، پرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان، تکنولوژي 

، پرستاري، مامایی، علوم آزمایشگاهی: کارشناسی/ گردش خون
 اتاق عمل

ایمنولوژي و آلرژي اطفال، قلب اطفال، عفونی اطفال، : فوق تخصص 3 5 1392/08/01 کنفرانس دیابت در کودکان 27
غدد اطفال، کلیه اطفال، گوارش اطفال، نوزادان، اعصاب اطفال، 

بیماریهاي : تخصص/ خون و سرطان اطفال، روانپزشکی اطفال
دکتراي حرفه / ذیه، پرستاريعلوم تغ: دکترا/ کودکان، روانپزشکی

پرستاري، : کارشناسی ارشد/ پزشکان عمومی، پزشک خانواده: اي
 پرستاري: کاردانی/ پرستاري، علوم تغذیه: کارشناسی/ علوم تغذیه

تشخیص در  28
اندودانتیکس آماده 

حوادث + کردن کانال 
 ابزار و وسایل

رت، دندانپزشکی کودکان، رادیولوژي دهان و فک و صو: تخصص 3 8 1392/08/16 مدون
پروتزهاي دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک 

وصورت، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، 
: دکتراي حرفه اي/ پریودانتیکس، آسیب شناسی فک وصورت

سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، مواد : دکترا/ دندانپزشکی
 دندانپزشکی: ارشدکارشناسی / دندانی

غدد درون ریزي و متابولیسم، کلیه اطفال، نفرولوژي، : فوق تخصص 4 12 1392/08/16 کنفرانس پرفشاري خون 29
بیماریهاي داخلی، بیماریهاي قلب : تخصص/ بیماریهاي قلب و عروق

و عروق،  بیماریهاي مغزو اعصاب، جراحی عمومی، جراحی 
علوم تغذیه، : دکترا/ ورژانسمغزواعصاب،  پزشکی اجتماعی، طب ا

داروسازي، پزشکان : دکتراي حرفه اي/ داروسازي بالینی، مامایی
پرستاري، مامایی، : کارشناسی ارشد/ عمومی، پزشک خانواده

: کارشناسی/ داروسازي، پرستاري مراقبت هاي ویژه، علوم تغذیه
 پرستاري، مامایی، داروسازي، علوم تغذیه
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بیماریهاي داخلی، : تخصص/ جراحی اطفال، ریه اطفال: فوق تخصص 4.5 10 1392/08/30 کنفرانس آنفلوانزاي پرندگان 30
بیماریهاي عفونی و گرمسیري، بیماریهاي کودکان، علوم 

دکتراي / سالمت  آموزش بهداشت و ارتقاء: دکترا/ آزمایشگاهی
داروسازي، علوم آزمایشگاهی، پزشکان عمومی، پزشک : حرفه اي

: کارشناسی/ علوم آزمایشگاهی: شناسی ارشدکار/ خانواده
بهداشت : کاردانی/ پرستاري، مامایی، بهداشت عمومی، علوم تغذیه

دهان، بهداشت عمومی، بهداشت مدارس، علوم آزمایشگاهی، 
 پرستاري، مامایی

کیس پرزنتیشن  31
 اورتودنسی

پزشکی کودکان، رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندان: تخصص 3.5 7 1392/09/01 کنفرانس
پروتزهاي دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک 

وصورت، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، 
: دکتراي حرفه اي/ پریودانتیکس، آسیب شناسی فک وصورت

سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، مواد : دکترا/ دندانپزشکی
 انپزشکیدند: کارشناسی ارشد/ دندانی

رادیولوژي دهان و فک  32
 و صورت

رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، : تخصص 3 4 1392/09/07 مدون
پروتزهاي دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک 

وصورت، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، 
: کتراي حرفه ايد/ پریودانتیکس، آسیب شناسی فک وصورت

سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، مواد : دکترا/ دندانپزشکی
 دندانپزشکی: کارشناسی ارشد/ دندانی

اورژانس هاي اطفال  33
 نوزادان و بیهوشی

و  2.5 11 1392/09/14 کنفرانس
3.25 

/ کلیه اطفال، گوارش اطفال، نوزادان، ریه اطفال: فوق تخصص
 - جراحی کلیه و مجاري ادراري  بیماریهاي کودکان،: تخصص
: دکتراي حرفه اي/ ، بیهوشی، طب اورژانس)ارولوژي*(تناسلی

کارشناسی / پرستاري: دکترا/ پزشکان عمومی، پزشک خانواده
: کاردانی/ پرستاري، هوشبري: کارشناسی/ پرستاري: ارشد

 هوشبري

پاتولوژي دهان و فک و  34
 )1(صورت 

دیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، را: تخصص 3 5 1392/09/14 مدون
پروتزهاي دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک 

وصورت، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، 
: دکتراي حرفه اي/ پریودانتیکس، آسیب شناسی فک وصورت

مواد سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، : دکترا/ دندانپزشکی
 دندانپزشکی: کارشناسی ارشد/ دندانی
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اورژانس هاي  35
 روانپزشکی

بیماریهاي داخلی، : تخصص/ روانپزشکی اطفال: فوق تخصص 4.3 8 1392/09/20 کنفرانس
پزشکان عمومی، :  دکتراي حرفه اي/ روانپزشکی، طب اورژانس

: کارشناسی ارشد/ روانشناسی بالینی: دکترا/ پزشک خانواده
 روانشناسی بالینی: کارشناسی/ ی بالینیروانشناس

اصول ) 3(جراحی  36
جراحی هاي دهان و 

 دندان

رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، : تخصص 3 5 1392/09/21 مدون
پروتزهاي دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک 

یکس، وصورت، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانت
: دکتراي حرفه اي/ پریودانتیکس، آسیب شناسی فک وصورت

سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، مواد : دکترا/ دندانپزشکی
 دندانپزشکی: کارشناسی ارشد/ دندانی

دارودرمانی بیماري هاي  37
 عفونی

سم شناسی، فرآورده هاي بیولوژیک، فارماکولوژي، : دکترا 3 5 1392/09/28 مدون
ولوژي دارویی، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، بیوتکن

دکتراي / فارماکوگنوزي، داروسازي بالینی، داروسازي هسته اي
: کارشناسی/ داروسازي: کارشناسی ارشد/ داروسازي: حرفه اي

 داروسازي

تشخیص و درمان  38
عوارض ناشی از 

مصدومیت شیمیایی 
 مربوط به جبهه و جنگ

و  3.5 6 1392/10/05 کنفرانس
5 

بیماریهاي ریه، جراحی ترمیمی، پالستیک و : فوق تخصص
بیماریهاي داخلی،  بیماریهاي عفونی و : تخصص/ سوختگی

گرمسیري، بیماریهاي مغزو اعصاب، جراحی عمومی، بیماریهاي 
: دکترا/ پوست، پزشکی قانونی، روانپزشکی، طب اورژانس

ومی، پزشکان عم: دکتراي حرفه اي/ روانشناسی بالینی، پرستاري
/ پرستاري توانبخشی، پرستاري: کارشناسی ارشد/ پزشک خانواده

 پرستاري: کارشناسی

دارودرمانی درد و  39
 اختالالت روماتوئیدي

سم شناسی، فرآورده هاي بیولوژیک، فارماکولوژي، : دکترا 3 4 1392/10/05 مدون
بیوتکنولوژي دارویی، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، 

دکتراي / وسازي بالینی، داروسازي هسته ايفارماکوگنوزي، دار
: کارشناسی/ داروسازي: کارشناسی ارشد/ داروسازي: حرفه اي

 داروسازي

اختالالت روانپزشکی  40
 سالمندان

بیماریهاي داخلی، بیماریهاي مغزو اعصاب، روانپزشکی، : تخصص 3.8 7 1392/10/18 کنفرانس
دکتراي / ند شناسیروانشناسی بالینی، سالم: دکترا/ طب اورژانس

: کارشناسی ارشد/ پزشکان عمومی، پزشکان خانواده: حرفه اي
/ پرستاري سالمندي،  روانشناسی بالینی، سالمت سالمندي

 روانشناسی بالینی: کارشناسی
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رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، : تخصص 3 4 1392/10/19 مدون 2دندانپزشکی کودکان  41
ندانی، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک پروتزهاي د

وصورت، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، 
سالمت دهان و : دکترا/ پریودانتیکس، آسیب شناسی فک وصورت

: دکتراي حرفه اي/ دندانپزشکی اجتماعی، مواد دندانی
 دندانپزشکی: کارشناسی ارشد/ دندانپزشکی

فتگی شکستگی و درر 42
 هاي پا

، جراحی عمومی، )ارتوپدي(جراحی استخوان و مفاصل: تخصص 5 10 1392/10/19 کنفرانس
/ فیزیوتراپی: دکترا/ طب اورژانس،طب فیزیکی و توانبخشی

کارشناسی / پزشکان عمومی، پزشک خانواده: دکتراي حرفه اي
 فیزیوتراپی: کارشناسی/ فیزیوتراپی: ارشد

 دارودرمانی بیماري هاي 43
 گوارشی

سم شناسی، فرآورده هاي بیولوژیک، فارماکولوژي، : دکترا 3 4 1392/10/26 مدون
بیوتکنولوژي دارویی، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، 
دکتراي / فارماکوگنوزي، داروسازي بالینی، داروسازي هسته اي

: کارشناسی/ داروسازي: کارشناسی ارشد/ داروسازي: حرفه اي
 داروسازي

ی حاد کلیه در نارسای 44
 کودکان

و  3 9 1392/10/26 کنفرانس
4.5 

ایمنولوژي و آلرژي اطفال، قلب اطفال، عفونی اطفال، : فوق تخصص
غدد اطفال، کلیه اطفال، گوارش اطفال،  نفرولوژي، نوزادان، اعصاب 

بیماریهاي : تخصص/ اطفال، خون و سرطان اطفال، جراحی اطفال
عمومی، طب اورژانس، علوم  داخلی، بیماریهاي کودکان، جراحی

دکتراي / علوم آزمایشگاهی، پرستاري، مامایی: دکترا/ آزمایشگاهی
: کارشناسی ارشد/ پزشکان عمومی، پزشک خانواده: حرفه اي

/ پرستاري مراقبت هاي ویژه، علوم آزمایشگاهی، پرستاري، مامایی
 پرستاري، مامایی: کارشناسی

دارودرمانی غدد درون  45
 ریز

سم شناسی، فرآورده هاي بیولوژیک، فارماکولوژي، : دکترا 3 5 1392/11/03 مدون
بیوتکنولوژي دارویی، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، 
دکتراي / فارماکوگنوزي، داروسازي بالینی، داروسازي هسته اي

: کارشناسی/ داروسازي: کارشناسی ارشد/ داروسازي: حرفه اي
 داروسازي

 بیهوشی در اورژانسهاي 46
 مامایی و زنان 

/ طب اورژانس، زنان وزایمان، بیهوشی، پزشکی قانونی: تخصص 3 13 1392/11/03 کنفرانس
پزشکان عمومی، پزشکان : دکتراي حرفه اي/ پرستاري: دکترا

: کارشناسی/ پرستاري، مامایی، بیهوشی: کارشناسی ارشد/ خانواده
 پرستاري، مامایی

دارودرمانی اختالالت  47
 عصبی

سم شناسی، فرآورده هاي بیولوژیک، فارماکولوژي، : دکترا 3 6 1392/11/10 مدون
بیوتکنولوژي دارویی، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، 
دکتراي / فارماکوگنوزي، داروسازي بالینی، داروسازي هسته اي

: کارشناسی/ داروسازي: کارشناسی ارشد/ داروسازي: حرفه اي
 داروسازي



66 
 

فایبرپست همرنگ  48
 ندندا

رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، : تخصص 5 6 1392/11/17 کارگاه
/ دندانپزشکی: دکتراي حرفه اي/ اندودانتیکس، پریودانتیکس

 دندانپزشکی: کارشناسی ارشد

و  3 14 1392/11/17 کنفرانس )ضربه سر(تروما مغزي  49
4.25 

احی بیماریهاي مغزو اعصاب، جراحی عمومی، جر: تخصص
علوم : دکترا/ مغزواعصاب، بیهوشی، رادیولوژي، طب اورژانس

پزشکان عمومی، پزشک : دکتراي حرفه اي/ تغذیه، پرستاري
پرستاري، پرستاري مراقبت هاي ویژه، : کارشناسی ارشد/ خانواده

پرستاري، اتاق عمل، علوم : کارشناسی/ علوم تغذیه، بیهوشی
 تغذیه، هوشبري

از تازه هاي پیشگیري  50
 سرطان 

,  2.5 9 1392/11/24 کنفرانس
3.5 5 

خون و سرطان بالغین، نوزادان، خون و سرطان اطفال، : فوق تخصص
بیماریهاي داخلی، بیماریهاي کودکان، : تخصص/ جراحی اطفال

، جراحی عمومی، جراحی )ارتوپدي*(جراحی استخوان و مفاصل
مان، آسیب ، زنان وزای)ارولوژي*(تناسلی -کلیه و مجاري ادراري 

دکتراي حرفه / شناسی، بیهوشی، طب اورژانس، علوم آزمایشگاهی
/ علوم آزمایشگاهی، پزشکان عمومی، پزشک خانواده: اي

پرستاري، مامایی، علوم آزمایشگاهی، پرستاري :  کارشناسی ارشد
مراقبت هاي ویژه، پرستاري مراقبت هاي ویژه نوزادان، تکنولوژي 

اري، مامایی، علوم آزمایشگاهی، پرست: کارشناسی/ گردش خون
 اتاق عمل

 1392/11/29 کنفرانس مقاله نویسی 51
 30و 

6 10   

52 HIVکلیه مشمولین 3.5 7 1392/12/1 کنفرانس ایدز و 

کنفرانس ادواري داخلی  53
مرکز آموزشی و درمانی 

 روحانی... آیت ا

کنفرانس 
 ادواري

نفرولوژي، روماتولوژي، جراحی  خون و سرطان بالغین، گوارش، 1.3 4 1392/12/1
 داخلی، پزشکان عمومی

کنفرانس ادواري داخلی  54
مرکز آموزشی و درمانی 

 روحانی... آیت ا

کنفرانس 
 ادواري

خون و سرطان بالغین، گوارش، نفرولوژي، روماتولوژي، جراحی  1.3 4 1392/12/8
 داخلی، پزشکان عمومی

55 Digital dentistry  و
 CAM/CAD کاربرد

رادیولوژي دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، : تخصص 3و  2 3 1392/12/15 کنفرانس
پروتزهاي دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک 

وصورت، بیماریهاي دهان و تشخیص، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، 
: دکتراي حرفه اي/ پریودانتیکس، آسیب شناسی فک وصورت

سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، مواد : دکترا/ دندانپزشکی
 دندانپزشکی: کارشناسی ارشد/ دندانی

کنفرانس ادواري داخلی  56
مرکز آموزشی و درمانی 

 روحانی... آیت ا

کنفرانس 
 ادواري

خون و سرطان بالغین، گوارش، نفرولوژي، روماتولوژي، جراحی  1.3 4 1392/12/15
 داخلی، پزشکان عمومی



67 
 

دواري داخلی کنفرانس ا 57
مرکز آموزشی و درمانی 

 روحانی... آیت ا

کنفرانس 
 ادواري

خون و سرطان بالغین، گوارش، نفرولوژي، روماتولوژي، جراحی  1.3 4 1392/12/22
 داخلی، پزشکان عمومی
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  1392بینی شده در برنامه عملیاتی سال هاي پیشارزشیابی برنامه

   

گزارش فعالیتهاي : بخش سوم 
اداره تحصیالت تکمیلی در سال 

هاي عملیاتی و برنامه 1392
 1393این واحد در سال 
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  تحصیالت تکمیلی    اداره:  نام واحد

  مدیر تحصیالت تکمیلی/ دکتر یوسف یحیی پور: نام و نام خانوادگی و سمت فرد گزارش دهنده 

فعالیت پیش بینی شده در  ردیف
1392برنامه عملیاتی سال   

1392اقدامات انجام گرفته در سال  درصد  
پیشرفت کار 
در طول سال 

1392 

در صورتی که فعالیت پیش 
به  92ال بینی شده، در س

طور کامل انجام نشده دالیل 
 آن ذکر شود

 تخصصی رشته اندازي راه 1
  روانپزشکی

 3با پذیرش دستیار در رشته تخصصی روانپزشکی با ظرفیت 
  موافقت بعمل آمد  1392نفر از مهرماه 

100%  
-  

 تخصصی رشته اندازي راه 2
  بیماریهاي قلب و عروق

یهاي قلب و عروق با با پذیرش دستیار در رشته تخصصی بیمار
  . موافقت بعمل آمد 1392نفر از مهرماه  4ظرفیت 

100%  
-  

 ارشد کارشناسی اندازي راه 3
  پزشکی شناسی ایمنی

نفر از  4با پذیرش دانشجو در رشته ایمنی شناسی با ظرفیت 
 .موافقت بعمل آمد 1392مهرماه 

100%  
-  

 ارشد کارشناسی اندازي راه 4
  پزشکی شناسی میکروب

نفر از  4پذیرش دانشجو در رشته میکروب شناسی با ظرفیت  با
 .موافقت بعمل آمد 1392مهرماه 

100%  
-  

 ارشد کارشناسی اندازي راه 5
  علوم تشریح

نفر از  4با پذیرش دانشجو در رشته علوم تشریح با ظرفیت 
 موافقت بعمل آمد 1392مهرماه 

100%  
-  

پذیرش دانشجو مقطع  6
به کارشناسی ارشد در شع

  بین الملل

پذیرش دانشجو در رشته هاي کارشناسی ارشد میکروب 
شناسی، ایمنی شناسی، بیوشیمی بالینی و پرستاري و 

 .1392مراقبتهاي ویژه نوزادان از مهرماه 

100%  
-  

بررسی و مطالعه وضعیت موجود دانشگاه و اعالم احراز شرایط   1ارتقاي دانشگاه به تیپ  7
ت متبوع و متعاقب آن کسب مجوز به وزار 1ارتقا به تیپ 

  .مربوطه

100%  
-  
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فعالیت پیش بینی شده  ردیف
در برنامه عملیاتی سال 

1392 

1392اقدامات انجام گرفته در سال  درصد پیشرفت  
کار در طول سال 

1392 

در صورتی که فعالیت پیش بینی شده، 
به طور کامل انجام نشده  92در سال 

 دالیل آن ذکر شود

 اندازي ت راهدرخواس 8
 تخصصی دکتراي

)Ph.D (بالینی بیوشیمی  

بازدید از دانشگاه توسط هیأت ممتحنه و 
ارزشیابی رشته مربوطه از سوي وزارت 

 .1392متبوع در شهریورماه 

پس از تایید بورد در دستور کار جلسه   80%
شوراي گسترش وزارت متبوع جهت 

  . صدور مجوز نهایی می باشد

 زياندا درخواست راه 9
کارشناس ارشد 

  پرستاري سالمندي

بازدید از دانشگاه توسط هیأت ممتحنه و 
ارزشیابی رشته مربوطه از سوي وزارت 

 .1392متبوع در مردادماه 

پس از تایید بورد در دستور کار جلسه   80%
شوراي گسترش وزارت متبوع جهت 

  .صدور مجوز نهایی می باشد

 اندازي درخواست راه 10
المت کارشناس ارشد س

  سالمندي

بازدید از دانشگاه توسط هیأت ممتحنه و 
ارزشیابی رشته مربوطه از سوي وزارت 

 .1392متبوع در شهریورماه 

پس از تایید بورد در دستور کار جلسه   80%
شوراي گسترش وزارت متبوع جهت 

  .صدور مجوز نهایی می باشد

 اندازي راه درخواست 11
 پزشکی تخصصی رشته

  اجتماعی

از دانشگاه توسط هیأت ممتحنه و بازدید 
ارزشیابی رشته مربوطه از سوي وزارت 

  .1392متبوع در تیرماه 

تکمیل کادر هیأت علمی متخصص  -  70%
  پزشکی اجتماعی

راه اندازي کلینیک پیشگیري و ارتقاي  -
  سالمت در بیمارستان جنرال

 اندازي راه درخواست 12
 ارشد کارشناسی رشته

  انگل شناسی

ز دانشگاه توسط هیأت ممتحنه و بازدید ا
ارزشیابی رشته مربوطه از سوي وزارت 

 .1392متبوع در فروردین 

بعلت کمبود نیروي انسانی و هیأت علمی   50%
در مرتبه دانشیاري مورد موافقت قرار 

  .نگرفت

 اندازي راه درخواست 13
 فوق تخصصی رشته

  گوارش بالغین

بازدید از دانشگاه توسط هیأت ممتحنه و 
ارزشیابی رشته مربوطه از سوي وزارت 

  .1392متبوع در مهرماه 

  .عدم وجود تنوع بیماران -1  50%

  .نداشتن فیلد کبد -2

کمبود امکانات و تجهیزات کافی  -3
  ...آندوسکوپی و

  .نداشتن بایگانی الکترونیک -4

نزدیکی به مرکز استان که داراي  -5
  .رشته مربوطه می باشد
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بینی شده در فعالیت پیش  ردیف
1392برنامه عملیاتی سال   

1392اقدامات انجام گرفته در سال  درصد پیشرفت  
کار در طول 

1392سال   

در صورتی که فعالیت پیش بینی شده، 
به طور کامل انجام نشده  92در سال 

 دالیل آن ذکر شود

 اندازي راه درخواست 14
 کارشناسی ارشد رشته

  بهداشت محیط

یرخانه مربوطه، پس از درخواست از دب
بازدید از دانشگاه توسط هیأت بورد 

 .رشته مربوطه انجام گرفت

نیاز به جذب عضو هیأت علمی و تجهیز   40%
  .آزمایشگاه مربوطه می باشد

 رشته اندازي راه درخواست 15
  رادیولوژي تخصصی

درخواست از دبیرخانه شوراي تخصصی 
 جهت بازدید از دانشگاه صورت گرفت

  .در سالهاي قبل  MRIدستگاه  نداشتن -  40%

در  PACSعدم راه اندازي سیستم  -
  بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه 

عدم حضور هیأت علمی دانشیار در  -
  .گروه

 رشته اندازي راه درخواست 16
 و کلیه جراحی تخصصی

  )ارولوژي( ادراري مجاري

درخواست از دبیرخانه شوراي تخصصی 
  صورت گرفت

انه شوراي تخصصی عدم پاسخ دبیرخ  20%
  وزارت متبوع

 رشته اندازي راه درخواست 17
  پرتودرمانی تخصصی

درخواست از دبیرخانه شوراي تخصصی 
  صورت گرفت

نیاز به ارتقاي یکی از اعضاي هیأت علمی   20%
به مرتبه دانشیاري و آمادگی براي بازدید 

  هیأت بورد رشته مربوطه

 اندازي راه درخواست 18
.) Ph.D( تخصصی دکتراي
  ژنتیک

درخواست از دبیرخانه آموزش علوم 
 پایه بهداشت و تخصصی صورت گرفت

  .نیاز به جذب عضو هیأت علمی می باشد  20%

 اندازي راه درخواست 19
 کارشناسی ارشد رشته

  مشاوره در مامایی

درخواست گروه با طرح در شوراي 
تحصیالت تکمیلی به شوراي دانشگاه 

 .ارجاع داده شد

عالیت به منظور تأسیس رشته شروع ف  5%
  .می باشد
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  1393هاي اداره تحصیالت تکمیلی در سال جدول فعالیتهاي تفصیلی برنامه

  

زمان  عنوان فعالیتها
 اجرا

ارزشیابی شیوه پایش و بودجه مورد نیاز مسئول اجرا مکان اجرا  

 درخواست راه
 دکتراي اندازي

) Ph.D( تخصصی
  بالینی بیوشیمی

 دانشکده 1393
  پزشکی

معاونت آموزشی، 
حوزه تحصیالت 

  تکمیلی

پیگیري از وزارت متبوع جهت طرح در شوراي  500.000.000
  گسترش براي صدور مجوز

 درخواست راه
کارشناس  اندازي

ارشد پرستاري 
  سالمندي

دانشکده   1393
  پزشکی

معاونت آموزشی، 
حوزه تحصیالت 

 -  تکمیلی

ي پیگیري از وزارت متبوع جهت طرح در شورا
  گسترش براي صدور مجوز

 درخواست راه
کارشناس  اندازي

ارشد سالمت 
  سالمندي

دانشکده   1393
پرستاري 

  رامسر

معاونت آموزشی، 
حوزه تحصیالت 

  -  تکمیلی

پیگیري از وزارت متبوع جهت طرح در شوراي 
  گسترش براي صدور مجوز

 راه درخواست
 رشته اندازي

 پزشکی تخصصی
  اجتماعی

دانشکده   1393
  یپزشک

معاونت آموزشی، 
حوزه تحصیالت 

 -  تکمیلی

پیگیري از طریق وزارت متبوع و اقدام دانشگاه در 
صورت لزوم براي جذب هیأت علمی متخصص 

  مربوطه
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زمان  عنوان فعالیتها
 اجرا

بودجه مورد  مسئول اجرا مکان اجرا
 نیاز

ارزشیابی شیوه پایش و  

 اندازي راه درخواست
 کارشناسی رشته
  ل شناسیانگ ارشد

دانشکده  1393
 پزشکی

معاونت آموزشی، 
حوزه تحصیالت 

  تکمیلی

پیگیري از طریق وزارت متبوع و اقدام دانشگاه  100.000.000
در صورت لزوم براي جذب هیأت علمی متخصص 

  مربوطه

و ارتقاي عضو هیأت علمی گروه به مرتبه 
  .دانشیاري

 اندازي راه درخواست
 فوق تخصصی رشته

  گوارش بالغین

دانشکده  1393
 پزشکی

معاونت آموزشی، 
حوزه تحصیالت 

  تکمیلی

پیگیري و ارائه راهکارهاي عملی براي رفع نواقص  15.000.000.000
اعالم شده از سوي هیأت بورد با حمایت مسئولین 

  .دانشگاه براي خرید تجهیزات الزم

 اندازي راه درخواست
کارشناسی ارشد 

  بهداشت محیط رشته

دانشکده  1393
 یراپزشکیپ

معاونت آموزشی، 
حوزه تحصیالت 

  تکمیلی

پیگیري از طریق وزارت متبوع و اقدام دانشگاه  5.000.000.000
در صورت لزوم براي جذب هیأت علمی متخصص 

  .مربوطه

 اندازي راه درخواست
 تخصصی رشته

  رادیولوژي

دانشکده  1393
 پزشکی

 یرخانهدب و متبوع وزارت از پیگیري و درخواست 600.000.000  
براي بازدید از دانشگاه با توجه  تخصصی شوراي

و راه اندازي سیستم  MRIخرید دستگاه به 
PACS در بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه .

پیگیري ارتقا به دانشیاري حداقل یک عضو هیأت 
  .علمی در گروه

 اندازي راه درخواست
 تخصصی رشته

 مجاري و کلیه جراحی
  )ارولوژي( ادراري

نشکده دا 1393
 پزشکی

معاونت آموزشی، 
حوزه تحصیالت 

  تکمیلی

پیگیري از طریق وزارت متبوع و دبیرخانه شوراي  5.000.000.000
تخصصی و اقدام دانشگاه در صورت لزوم براي 

درخواست از دبیرخانه . خرید تجهیزات الزم
شوراي تخصصی براي اعزام هیأت بورد جهت 

  .بازدید از دانشگاه

 ازياند راه درخواست
 تخصصی رشته

  پرتودرمانی

دانشکده  1393
 پزشکی

معاونت آموزشی، 
حوزه تحصیالت 

 تکمیلی

 شوراي دبیرخانه و متبوع وزارت طریق از پیگیري 5.000.000.000
 براي لزوم صورت در دانشگاه اقدام و تخصصی

ارتقاي عضو هیأت علمی  الزم و  تجهیزات خرید
  .گروه به مرتبه دانشیاري
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یتهاعنوان فعال زمان  
 اجرا

بودجه مورد  مسئول اجرا مکان اجرا
 نیاز

ارزشیابی شیوه پایش و  

 اندازي راه درخواست
 تخصصی دکتراي

)Ph.D (.ژنتیک  

دانشکده  1393
 پزشکی

معاونت 
آموزشی، حوزه 

تحصیالت 
 تکمیلی

پیگیري از طریق وزارت  500.000.000
متبوع و اقدام دانشگاه در 

صورت لزوم براي جذب 
علمی متخصص هیأت 

  .مربوطه

 اندازي راه درخواست
کارشناسی ارشد 

مشاوره در  رشته
  مامایی

دانشکده  1393
 پزشکی

معاونت 
آموزشی، حوزه 

تحصیالت 
 تکمیلی

طرح در شوراي دانشگاه و  100.000.000
در صورت موافقت پیگریهاي 

بعدي از سوي مدیریت 
  تحصیالت تکمیلی دانشگاه

1
5  

  80 تعداد  بت نام شدگان  بعد از قبولی آزمون سراسري تعداد ث  ....سایر موارد
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  : بخش چهارم

گزارش فعالیتهاي اداره پذیرش و 
ثبت نام معاونت آموزشی در سال 

هاي عملیاتی این  برنامهو  1392
 1393واحد در سال 
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  1392گزارش اجمالی از عملکرد اداره پذیرش و ثبت نام معاونت آموزشی در سال 

یف
رد

  
    

  موضوع فعالیت
واحد   عنوان شاخص

سنج
  ش

  عملکرد

هاي مختلف تحصیلی  ثبت نام از پذیرفته شدگان رشته  1
  يدر کنکور سراسر

  600  تعداد  تعداد ثبت نام شدگان  بعد از قبولی آزمون سراسري 

هاي دانشجویان پس از ثبت نام از  بررسی کلیه پرونده  2
  جهت معدل، مدارك، نمرات و تکمیل مستندات مربوطه 

  570 تعداد  تعداد پرونده هاي بررسی شده 

  21 تعداد  ثبت نام شدگان دانشجویان تکمیلی  تعداد  ثبت نام دانشجویان دوره تکمیلی انتقالی خارج از کشور  3

4  
بررسی درخواستهاي انتقالی و تغییر رشته از 

دانشگاههاي دیگر به این دانشگاه جهت طرح در 
  کمیسیون نقل و انتقاالت 

 تعداد  تعداد درخواستهاي بررسی شده انتقالی و تغییر رشته
44  

این  ارسال درخواستهاي انتقالی و میهمانی دانشجویان  5
  دانشگاه به سایر دانشگاهها

  95 تعداد  تعداد درخواستهاي میهمانی و انتقالی 

6  
اخذ نمرات دانشجویان میهمان و تسویه حساب 

دانشجویان میهمان از سایر دانشگاهها براي ارسال به 
  دانشکده ها 

 تعداد  تعداد ارسال نمرات دانشجویان میهمان
100  

نشجویان پذیرفته درخواست معافیت تحصیلی جهت دا  7
  شده به حوزه نظام وظیفه 

  220 تعداد  تعداد  درخواست معافیت تحصیلی

اعالم اخراج، انصراف و انتقالی دانشجویان پذیرفته شده   8
  مشمول در مقاطع مختلف تحصیلی به حوزه نظام وظیفه

  25 تعداد  تعداد اعالم موارد به نظام وظیفه

عالم به حراست بررسی صدور کارت دانشجویان جهت ا  9
  دانشگاه

   تعداد  تعداد صدور کارت

سالی دو ) خروجی (تشکیل جلسات میهمانی  و انتقالی   10
  بار

  90 تعداد  تعداد دانشجویان میهمان و انتقالی خروجی

تشکیل جلسات میهمانی  و انتقالی سالی دو بار جهت   11
  پذیرش دانشجویان میهمان سایر دانشگاهها 

  120 تعداد  ویان میهمانتعداد پذیرش دانشج

رسیدگی به مسائل خروج از کشور دانشجویان اعم از   12
  امور زیارتی و سیاحتی و علمی 

تعداد بررسی هاي انجام شده براي سفرهاي 
  دانشجویان

  40 تعداد

بررسی چگونگی پرداخت شهریه دانشجویان شهریه   13
  )ترمی و تک درس(پرداز در زمان ثبت نام اولیه 

  110 تعداد  نشجویان شهریه پردازتعداد دا

اخذ ریز نمرات و گواهی فراغت از تحصیل پذیرفته   14
شدگان در مقاطع ناپیوسته از دانشگاههاي محل 

  التحصیلی مقطع قبلی و ارسال به دانشکده فارغ

  41  تعداد  تعداد موارد اخذ ریز نمرات و مدارك ناپیوسته



77 
 

  "1393معاونت آموزشی سال اداره پذیرش و ثبت نام  "برنامه عملیاتی 

برنامه هاي ( 1393یلی اداره پذیرش و ثبت نام معاونت آموزشی دانشگاه در سال صجدول فعالیتهاي تف
 )جاري

  مسئول اجرا  مکان  زمان اجرا  عنوان فعالیت  ردیف
بودجه 
مورد 
  نیاز

شیوه پایش و ارزشیابی 
  مشاهده مستندات

1  
لف هاي مخت ثبت نام از پذیرفته شدگان رشته

  تحصیلی در کنکور سراسري
  شهریور

معاونت 
آموزشی و 
  دانشکده ها

اداره پذیرش و 
ثبت نام 
معاونت 

آموزشی و 
  دانشکده ها

-  
تعداد ثبت نام شدگان  بعد از 

  قبولی آزمون سراسري

2  
هاي دانشجویان پس از ثبت  بررسی کلیه پرونده

نام از جهت معدل، مدارك، نمرات و تکمیل 
  کامل آن

 سه ماهه
  سوم

معاونت 
  آموزشی

اداره پذیرش و 
  ثبت نام

-  
تعداد پرونده هاي بررسی 

  شده

3  
ثبت نام دانشجویان دوره تکمیلی انتقالی خارج 

  از کشور

ابتداي هر 
نیمسال 
  تحصیلی

معاونت 
  آموزشی

اداره پذیرش و 
  ثبت نام

-  
تعداد ثبت نام شدگان 

  دانشجویان تکمیلی

4  
یر رشته از بررسی درخواستهاي انتقالی و تغی

دانشگاههاي دیگر به این دانشگاه جهت طرح 
  در کمیسیون نقل و انتقاالت

سه ماهه 
  دوم

معاونت 
  آموزشی

اداره پذیرش و 
  ثبت نام

-  
تعداد درخواستهاي بررسی 
  شده انتقالی و تغییر رشته

5  
ارسال درخواستهاي انتقالی و میهمانی 

  دانشجویان این دانشگاه به سایر دانشگاهها
اهه اول سه م

  و سوم

معاونت 
آموزشی و 
  دانشکده ها

اداره پذیرش و 
ثبت نام 
معاونت 

آموزشی و 
  دانشکده ها

-  
تعداد درخواستهاي مرتبط 

با دانشجویان میهمان و 
  انتقالی

6  
اخذ نمرات دانشجویان میهمان و تسویه حساب 

دانشجویان میهمان از سایر دانشگاهها براي 
  ارسال به دانشکده ها

هر  در پایان
نیمسال 
  تحصیلی

معاونت 
آموزشی و 
  دانشکده ها

اداره پذیرش و 
ثبت نام 
معاونت 

آموزشی و 

-  
تعداد ارسال نمرات 
  دانشجویان میهمان
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  دانشکده ها

7  
درخواست معافیت تحصیلی جهت دانشجویان 

  پذیرفته شده به حوزه نظام وظیفه
  در شهریور

معاونت 
آموزشی و 
  دانشکده ها

اداره پذیرش و 
نام ثبت 

معاونت 
آموزشی و 
  دانشکده ها

-  
تعداد  درخواست معافیت 

  تحصیلی

8  
اعالم اخراج، انصراف و انتقالی دانشجویان 
پذیرفته شده مشمول در مقاطع مختلف 

  تحصیلی به حوزه نظام وظیفه
  در طول سال

معاونت 
  آموزشی

اداره پذیرش و 
  ثبت نام

-  
تعداد اعالم موارد به نظام 

  وظیفه

9  
ور کارت دانشجویان جهت اعالم به بررسی صد

  حراست دانشگاه
سه ماهه 

  سوم

معاونت 
آموزشی 

دانشگاه و 
  دانشکده ها

اداره پذیرش و 
ثبت نام و 
معاونت 
آموزشی 

  دانشکده ها

  تعداد موارد صدور کارت  -

10  
) خروجی(تشکیل جلسات میهمانی  و انتقالی 

  سالی دوبار
سه ماهه اول 

  و سوم

معاونت 
آموزشی 

اه و دانشگ
  دانشکده ها

اداره پذیرش و 
ثبت نام 
معاونت 

آموزشی و 
 دانشکده ها

-  
تعداد جلسات بررسی 
دانشجویان میهمان  و 

  انتقالی

11 
تشکیل جلسات پذیرش میهمانی و انتقالی سایر 

سالی دوبار) ورودي (دانشگاهها   
سه ماهه اول 

 و سوم

معاونت 
آموزشی 

دانشگاه و 
 دانشکده ها

اداره پذیرش و 
بت نام ث

معاونت 
آموزشی و 
 دانشکده ها

- 
تعداد پذیرش دانشجویان 

 میهمان

12 
رسیدگی به مسائل خروج از کشور دانشجویان 

 اعم از زیارتی و سیاحتی و علمی
 در طول سال

معاونت 
آموزشی 

دانشگاه و 
 دانشکده ها

اداره پذیرش و 
ثبت نام 
معاونت 

آموزشی و 
 دانشکده ها

- 
شده  تعداد بررسی هاي انجام

 براي سفرهاي دانشجویان

بررسی چگونگی پرداخت شهریه دانشجویان  13
شهریه پرداز در زمان ثبت نام اولیه اعم از 

تعداد دانشجویان شهریه  -اداره پذیرش و معاونت در ابتداي هر 
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....میهمانی و انتقالی   پرداز ثبت نام آموزشی نیمسال 

14 

ل اخذ ریز نمرات و گواهی فراغت از تحصی
پذیرفته شدگان در مقاطع ناپیوسته از 

التحصیلی مقطع قبلی و  دانشگاههاي محل فارغ
 ارسال به دانشکده

سه ماهه 
 سوم

معاونت 
 آموزشی

اداره پذیرش و 
 ثبت نام

- 
تعداد موارد اخذ ریز نمرات و 

 مدارك ناپیوسته

15 
اخذ مدارك تحصیلی دانشجویان انتقالی به این 

 دانشگاه
سه ماهه 

 سوم
اونت مع

 آموزشی
اداره پذیرش و 

 ثبت نام
- 

تعداد پرونده هاي بررسی 
شده دانشجویان انتقالی به 

 این دانشگاه

16 
ارسال مدارك تحصیلی دانشجویان انتقالی به 

 سایر دانشگاهها
سه ماهه 

 سوم
معاونت 
 آموزشی

اداره پذیرش و 
 ثبت نام

- 
تعداد پرونده هاي بررسی 
شده دانشجویان انتقالی 

به دانشگاههاي دیگر ارسالی  
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  1393برنامه عملیاتی اداره برنامه ریزي و امتحانات معاونت آموزشی سال 

  : اهداف کلی

  کاهش تعداد دانشجویان مشروطی و مردودي  - 1

  بهبود وضعیت میانگین نمرات دانشجویان شرکت کننده در امتحانات جامع علوم پایه  -2

  )کارآموزي(ضروري فراگیران مقاطع مختلف در فیلد بالینی  نظارت بر اجراي برنامه کارآموزي  -3

  ارتقاي مهارتهاي فنی کارشناسان آموزشی   -4

  : اهداف اختصاصی

   93-94تا پایان نیمسال اول  2به  7/3کاهش مشروطی دانشجویان مقاطع دکتري عمومی از  - 1

  93-94یمسال اول تا پایان ن 2به  02/3کاهش مشروطی دانشجویان مقطع کارشناسی از  -2

  93-94تا پایان نیمسال اول  3به  25/6کاهش مشروطی دانشجویان مقطع کاردانی از  -3

  93تا پایان سال  5/0به  85/0کاهش دانشجویان مردودي در امتحانات جامع علوم پایه از  -4

به  5/110از ( هدرصدي میانگین نمرات دانشجویان شرکت کننده در امتحانات جامع علوم پای 20افزایش   -5
  93تا پایان سال ) 6/132

  افزایش کیفیت برنامه کارآموزي و مهارت هایی بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی - 6

  ارتقاء سطح اطالعات کارشناسان آموزشی  -7

  : استراتژي ها

  شناسایی دانشجویان مشروط و مردود* 

زي دانشجویان مشروط و مردود توسط ستاد پیگیري و نظارت بر برگزاري دوره هاي آموزشی توانمند سا* 
  شاهد و دانشکده ها 
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  برقراري ارتباط مستقیم با خانواده دانشجویان مشروط و مردود * 

  پیگیري و نظارت بر مشاوره هاي روانشناسی* 

  حضور در فیلدهاي بالینی کارآموزي دانشجویان مقطع کارشناسی* 
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  1393و امتحانات معاونت آموزشی دانشگاه سال  جدول فعالیت هاي تفصیلی اداره برنامه ریزي

  )فعالیت هاي جاري(

بودجه مورد   مسئول اجرا  مکان  زمان اجرا  عنوان فعالیت   ردیف
  نیاز

  شیوه پایش و ارزشیابی

شناسایی دانشجویان مشروط در   1
  کلیه مقاطع تحصیلی 

کارشناسان آموزش   دانشکده  پایان هر نیمسال
  دانشکده

  بررسی پرونده و  -

  معدل دانشجویان 

شناسایی دانشجویان مردود در   2
  امتحانات جامع علوم پایه

اداره برنامه ریزي   معاونت آموزشی  پایان هر آزمون
  آموزشی و امتحانات

  بررسی نتایج آزمون ها  -

ارتباط و مکاتبه با مسئول اساتید   3
مشاور در خصوص دانشجویان 
  مشروطی و مردودین علوم پایه

اداره برنامه ریزي   معاونت آموزشی  مونپایان هر آز
  آموزشی و امتحانات

  مشاهده مستندات  -

شرکت در جلسات مشاوره   4
معاونت دانشجویی فرهنگی با 

حضور کارشناسان آن حوزه در 
  خصوص دانشجویان آسیب پذیر

در موارد خاص 
  دانشجویی 

اداره برنامه ریزي   معاونت آموزشی
  آموزشی و امتحانات

  تنداتمشاهده مس  -

برقراري ارتباط با خانواده   5
  دانشجویان

در موارد خاص 
  دانشجویی

اداره برنامه ریزي   معاونت آموزشی
  آموزشی و امتحانات

  مشاهده مستندات  -

پیگیري و نظارت در برگزاري   6
کالسهاي تقویت بنیه علمی در 
خصوص دانشجویان مشروط و 

  مردود غیر شاهد

در ابتداي هر 
  نیمسال

اداره برنامه ریزي   موزشیمعاونت آ
  آموزشی و امتحانات

000/000/13 
  ریال

گزارش از دانشکده و 
  استاد مربوطه

پیگیري و نظارت جهت تشکیل   7
کالسهاي تقویت بنیه علمی براي 

دانشجویان مشروط شاهد با 
  همکاري ستاد شاهد

ابتداي هر 
  نیمسال

اداره برنامه ریزي   معاونت آموزشی
  آموزشی و امتحانات

گزارش از ستاد شاهد و   -
  استاد مربوطه

پیگیري جهت برگزاري امتحانات   8
آزمایشی داخلی قبل از برگزاري 

ماهه اول و دوم  6
  هر سال

اداره برنامه ریزي   معاونت آموزشی
  آموزشی و امتحانات

  مشاهده مستندات  -
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  آزمون جامع

تقدیر از گروههاي آموزشی برتر   9
  علوم پایه در آزمونهاي جامع

اداره برنامه ریزي   معاونت آموزشی  پایان هر نیمسال
  آموزشی و امتحانات

  مشاهده مستندات  

شناسایی دانشجویان رتبه هاي   10
اول و برتر کشوري در آزمونهاي 
جامع و اعالم به امور دانشجویی 

جهت تشویق به لحاظ ایجاد 
  انگیزه در سایر دانشجویان

برنامه ریزي اداره   معاونت آموزشی  پایان هر آزمون
  آموزشی و امتحانات

000/000/5 
  ریال

  مشاهده مستندات

برگزاري جلسات توجیهی جهت   11
بازخوانی آئین نامه ها براي 

  کارشناسان آموزشی دانشکده ها 

اداره برنامه ریزي   معاونت آموزشی  بار در سال  4
  آموزشی و امتحانات

  مشاهده عملکرد  -

برگزاري جلسات هم اندیشی با   12
کارشناسان آموزشی دانشکده ها 

با کارشناسان اداره برنامه ریزي 
  آموزشی و امتحانات

اداره برنامه ریزي   معاونت آموزشی  بار در سال  4
  آموزشی و امتحانات

  مشاهده مستندات  -

تقدیر از کارشناس نمونه   13
  دانشکده ها

اداره برنامه ریزي   معاونت آموزشی  پایان هر سال 
  ناتآموزشی و امتحا

  مشاهده مستندات  ریال 000/500

اداره برنامه ریزي   معاونت آموزشی  یکبار هر ماه  بازدید از کارآموزي بیمارستانی  14
  آموزشی و امتحانات

  مشاهده مستندات  ریال 000/500
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گزارش فعالیتهاي : بخش ششم 
اداره دانش آموختگان معاونت 

  و  1392آموزشی در سال 
هاي عملیاتی این  واحد در  برنامه

 1393سال 
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ی،دندانپزشکی، پرستاري و رسالت ما در این اداره فارغ التحصیل نمودن دانشجویان رشته هاي پزشک: مقدمه
مامایی است که کلیه واحد هاي درسی و مراحل آموزشی دوره تحصیل را برابر مصوبات شورایعالی برنامه 
ریزي و بر اساس مقررات و آئین نامه هاي مربوط با موفقیت گذرانده باشند و نیز صدور گواهینامه موقت 

دانشنامه، صدور گواهی دانشجویان انصرافی بر  تحصیلی، تائیدیه تحصیلی، مجوز تحویل مدارك، صدور
  ..... اساس مستندات پرونده دانشجویان و 

1392گواهی موقت در سال گزارش صدور   

یف
 توضیحات جمع کل مقطع رشته رد

  11 دکتري حرفه اي دندانپزشکی 1
  4 دکتري حرفه اي پزشکی 2
  67 کارشناسی پرستاري 3
  36 کارشناسی مامایی 4
شبريهو 5   28 کاردانی و کارشناسی 
  2 کاردانی اتاق عمل 6
  24 کاردانی رادیولوژي 7
  32 کاردانی علوم آزمایشگاهی  8
  12 کاردانی پزشکی هسته اي  9
  2 کاردانی پرستاري دندانپزشکی  10
  6 کارشناسی رادیوتراپی 11
  16 کاردانی بهداشت محیط 12
  15 کارشناسی فیزیوتراپی 13
  1 کارشناسی ارشد بیوشیمی 14

  256 جمع کل 
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1392گزارش بررسی پرونده ها جهت فراغت از تحصیل در سال   
 

 جمع کل مقطع نام رشته ردیف

 21 کارشناسی فیزیوتراپی 
 36 کارشناسی مامایی 
 57 دکتري عمومی پزشکی 
 20 کاردانی تکنولوژي پزشکی هسته اي 
 25 دکتري عمومی دندانپزشکی 
 40 کاردانی هوشبري 
 5 تخصصی زنان و زایمان 
 45 کارشناسی علوم آزمایشگاهی 
 3 کارشناسی ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط 
 2 فوق تخصص طب نوزادي و پیرامون تولد 
 3 کاردانی رادیولوژي 
 21 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژي پرتودرمانی 
 4 تخصصی پریودانتیکس 
یتخصص بیهوشی   4 
 2 کارشناسی ارشد بیوشیمی 
 6 تخصصی کودکان 
 7 تخصصی داخلی 
 23 کاردانی بهداشت محیط 
 20 کاردانی اتاق عمل 
 3 تخصصی آسیب شناسی 
 53 کارشناسی پرستاري بابل و رامسر 
 5 تخصص ارتودنتیکس 
 6 تخصص رادیولوژي دندان 
 3 تخصص اندودانتیکس 
 3 تخصص دندانپزشکی کودکان 
 1 تخصص بیماریهاي دهان و تشخیص 
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  تخصص پروتزهاي دندانی 
 4 تخصص پریودانتیکس 
 5 تخصص دندانپزشکی ترمیمی 
 40 تخصص تکنولوژي پرتوشناسی 

 468 جمع
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  1392گزارش صدور تائیدیه تحصیلی در سال 

 جمع کل مقطع نام رشته ردیف

 29 دکتري حرفه اي پزشکی 1
 59 کارشناسی  پرستاري 2
 12 تخصصی بیماریهاي داخلی 3
 34 کاردانی علوم آزمایشگاهی 4
 8 تخصصی بیهوشی 5
 1 کاردانی بهداشت عمومی 6
 12 تخصصی اطفال 7
 25 دکتري حرفه اي دندانپزشکی 8
 14 تخصصی زنان 9

و  کاردانی هوشبري 10
 کارشناسی

48 

 20 کاردانی رادیولوژي 11
خصصیت آسیب شناسی 12  6 
 2 فوق تخصصی نوزادان 13
 28 کاردانی اتاق عمل 14
 1 کارشناسی ارشد بیوشیمی 15
 2 کارشناسی  رادیوتراپی  16
 51 کارشناسی مامایی 17
 8 کاردانی پزشکی هسته اي 18
 6 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط 19
 18 تخصصی تخصصی دندانپزشکی 20
 11 کارشناسی فیزیوتراپی 21
 1 کارشناسی ارشد رادیوبیولوژي 22
 1 تخصص جراحی 23

 397  جمع  
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  1392گزارش صدور مجوز تحویل مدرك دانش آموختگان دانشگاه در سال 

 جمع کل مقطع نام رشته ردیف

 16 دکتري عمومی پزشکی 1
 9 دکتري عمومی دندانپزشکی 2
 25 کاردانی اتاق عمل 4
 22 کاردانی هوشبري 5
ادیولوژير 6  12 کاردانی 
 25 کاردانی علوم آزمایشگاهی 7
 28 کارشناسی مامایی 8
 27 کارشناسی پرستاري 9
 5 تخصصی بیماریهاي کودکان 11
 1 تخصصی آسیب شناسی بالینی 12
 1 تخصصی زنان و زایمان  13
 1 فوق تخصصی نوزادان 14
 1 کاردانی بهداشت محیط 15
 2 تخصص جراحی 16
شیبیهو 17  1 تخصص 
 1 کارشناسی فیزیولوژي 18

 177 جمع
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1392گزارش صدور دانشنامه دانش آموختگان در سال   

 

 جمع کل مقطع نام رشته ردیف

 16 دکتري عمومی پزشکی 1
 9 دکتري عمومی دندانپزشکی 2
 25 کاردانی اتاق عمل 4
 22 کاردانی هوشبري 5
 12 کاردانی رادیولوژي 6
ایشگاهیعلوم آزم 7  25 کاردانی 
 28 کارشناسی مامایی 8
 27 کارشناسی پرستاري 9
 5 تخصصی بیماریهاي کودکان 11
 1 تخصصی آسیب شناسی بالینی 12
 1 تخصصی زنان و زایمان  13
 1 فوق تخصصی نوزادان 14
 1 کاردانی بهداشت محیط 15
 2 تخصص جراحی 16
 1 تخصص بیهوشی 17
یکارشناس فیزیولوژي 18  1 

 177 جمع
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   1392گزارش صدور تائیدیه تحصیلی التین در سال 

یف
 جمع کل مقطع رشته رد

 4 کارشناسی پرستاري 1

 1 کاردانی اتاق عمل 2

 16 دکتري حرفه اي  پزشکی  3

 1 دکتري حرفه اي  دندانپزشکی  4

 1 کاردانی علوم آزمایشگاهی 5

 23  جمع کل 

 

  صدور گواهی معدل، پاسخ به استعالمات پذیرفته شدگان مقطع باالتر اقدامات انجام شده در خصوص

  

  تعداد  عنوان

  364  گواهی شرکت در آزمون استخدامی و کارشناسی ارشد

پاسخ به استعالم دانشگاههاي سراسر کشور در خصوص دانش آموختگان مقطع 
  کارشناسی و کارشناسی ارشد که در مقاطع باالتر پذیرفته شده اند 

340  

پاسخ به استعالم دانشگاههاي سراسر کشور در خصوص دانش آموختگان مقطع 
  دکتري که در مقاطع باالتر پذیرفته شده اند

65  
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  سایر اقدامات 

    

  131  معرفی فارغ التحصیالن به اداره نظام وظیفه

  6  بررسی نهایی پرونده هاي دانشجویان انصرافی و معرفی آقایان به نظام وظیفه

  220  مور اداري ارجاع شدهانجام ا

 

   1393عنوان برنامه هاي جاري اداره دانش آموختگان معاونت آموزشی دانشگاه در سال 

  

بررسی پرونده ها جهت  فارغ التحصیلی دانشجویان کلیه رشته ها و ارسال فرمهاي فراغت از تحصیل به  - 1
  وزارت متبوع از طریق سیستم پورتال

  ت اشتغال به کار دانش آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی صدور تاییدیه تحصیلی جه -2

  صدور گواهی موقت دانش آموختگان در کلیه مقاطع تحصیلی  -3

  انجام امور مربوط به صدور مجوز تحویل مدرك دانش آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی -4

  ها صدور دانشنامه دانش آموختگان کلیه رشته -5

  .راي دانش آموختگانی که در مقاطع باالترپذیرفته شده اندصدور و ارسال لیست ریز نمرات ب - 6

  صدور گواهی معدل دانش آموختگان جهت شرکت در آزمون هاي استخدامی و مقاطع باالتر -7

صدور تاییدیه تحصیلی التین و ارسال ریز نمرات التین جهت ادامه تحصیل یا اشتغال به کار دانش  -8
  آموختگان در خارج از کشور

  التحصیالن به اداره نظام وظیفه عمومی ی فارغمعرف -9
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  بررسی نهایی پرونده هاي دانشجویان انصرافی و معرفی آقایان به نظام وظیفه عمومی -10

صدور گواهی التین دروس عملی و نظري بر اساس فصل ورودي هر یک از دانش آموختگان جهت ادامه  -11
  تحصیل و یا اشتغال در خارج کشور 

  تطبیق ریز نمرات التین و تائید و ارسال آن به کشور خارجبررسی و  -12

  بررسی ترجمه دانشنامه التین و تائید و ارسال آن به کشور خارج -13

  اخذ مجوز جهت صدور تائیدیه خارجی از وزارت متبوع -14
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1393معاونت آموزشی سال دانش آموختگان برنامه عملیاتی اداره   

  :دانش آموختگانجدول فعالیتهاي تفصیلی اداره 

  فرآیند مربوط به امور فارغ التحصیلی در معاونت آموزشی

بودجه   مسئول اجرا  مکان  زمان اجرا  عنوان فعالیت  ردیف
مورد 

  نیاز

شیوه پایش و ارزشیابی 
  مشاهده مستندات

امور فارغ التحصیلی دانشجویان   1
کلیه رشته ها و ارسال فرمهاي 

فراغت از تحصیل به وزارت 
  طریق سیستم پورتالمتبوع از 

پایان هر 
  نیمسال

اداه دانش 
  آموختگان

  سید جواد میرزاده 
  فاطمه رضی نتاج 

  زري سلیمانی

شاخص تعداد پرونده هاي فارغ   -
  التحصیلی بررسی شده

معرفی فارغ التحصیالن به اداره   2
  نظام وظیفه عمومی

پایان هر 
  نیمسال

اداه دانش 
  آموختگان

  سید جواد میرزاده 
  رضی نتاج فاطمه 

  زري سلیمانی

شاخص تعداد پرونده هاي فارغ   -
  التحصیلی بررسی شده

بررسی نهایی پرونده هاي   3
دانشجویان انصرافی و معرفی 
آقایان به سازمان نظام وظیفه 

  عمومی

پایان هر 
  نیمسال

اداه دانش 
  آموختگان

  سید جواد میرزاده 
  فاطمه رضی نتاج 

  زري سلیمانی

هاي  شاخص تعداد پرونده  -
  انصرافی بررسی شده

  
  فرایند مربوط به صدور مدرك تحصیلی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه 

بودجه   مسئول اجرا  مکان  زمان اجرا  عنوان فعالیت  ردیف
  مورد نیاز

  شیوه پایش و ارزشیابی 

صدور گواهی موقت دانش آموختگان   1
  کلیه مقاطع تحصیلی

طول سال 
  تحصیلی

اداه دانش 
  آموختگان

  جواد میرزاده  سید
  فاطمه رضی نتاج 

  زري سلیمانی

شاخص تعداد گواهی موقت صادر   -
  شده

انجام امور مربوط به صدور مجوز   2
تحویل مدرك دانش آموختگان کلیه 

مقاطع تحصیلی و ارسال مجوز به 
وزارت متبوع از طریق سیستم 

  پورتال

طول سال 
  تحصیلی

اداه دانش 
  آموختگان

  سید جواد میرزاده 
  مه رضی نتاج فاط

  زري سلیمانی

 شاخص تعداد مجوز صادر شده  -

صدور دانشنامه دانش آموختگان   3
  کلیه رشته ها

طول سال 
  تحصیلی

اداه دانش 
  آموختگان

  سید جواد میرزاده 
  فاطمه رضی نتاج 

  زري سلیمانی

 شاخص تعداد دانشنامه صادر شده  -
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  شی دانشگاه فرایند مربوط به مکاتبات اداري حوزه معاونت آموز
  شیوه پایش و ارزشیابی   بودجه مورد نیاز  مسئول اجرا  مکان  زمان اجرا  عنوان فعالیت  ردیف

صدور و ارسال لیست ریز   1
نمرات براي دانش آموختگان 

دانشگاه که در مقاطع تحصیلی 
  باالتر پذیرفته شده اند

طول سال 
  تحصیلی

اداه دانش 
  آموختگان

  سید جواد میرزاده 
  نتاج فاطمه رضی 

  زري سلیمانی

شاخص تعداد نامه هاي صادر   -
  شده

صدور گواهی معدل دانش   2
آموختگان جهت شرکت در 

آزمونهاي استخدامی و مقاطع 
  باالتر

طول سال 
  تحصیلی

اداه دانش 
  آموختگان

  سید جواد میرزاده 
  فاطمه رضی نتاج 

  زري سلیمانی

شاخص تعداد نامه هاي صادر   -
  شده

  
  ر تائیدیه تحصیلی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه فرایند مربوط صدو

بودجه   مسئول اجرا  مکان  زمان اجرا  عنوان فعالیت  ردیف
مورد 

  نیاز

  شیوه پایش و ارزشیابی 

صدور تائیدیه تحصیلی جهت   1
اشتغال بکار دانش آموختگان کلیه 

  مقاطع تحصیلی

طول سال 
  تحصیلی

اداه دانش 
  آموختگان

  سید جواد میرزاده 
  رضی نتاج فاطمه 

  زري سلیمانی

شاخص تعداد تائیدیه   -
  تحصیلی صادر شده

صدور تائیدیه تحصیلی التین و   2
ارسال ریز نمرات التین جهت ادامه 

تحصیل یا اشتغال بکار دانش 
  آموختگان در خارج از کشور

طول سال 
  تحصیلی

اداه دانش 
  آموختگان

  سید جواد میرزاده 
  فاطمه رضی نتاج 

  زري سلیمانی

اخص تعداد تائیدیه ش  -
  تحصیلی صادر شده

بررسی و تطبیق ریز نمرات و   3
دانشنامه التین و تائید و ارسال آن 

  به کشور خارج

طول سال 
  تحصیلی

اداه دانش 
  آموختگان

  سید جواد میرزاده 
  فاطمه رضی نتاج 

  زري سلیمانی

شاخص تعداد تائیدیه   -
  تحصیلی صادر شده
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اداره خدمات ماشینی متشکل از کارشناس مهندس کامپیوتر و یک اپراتور، فرایندهاي جاري زیر را : قدمهم
  .تحت پوشش دارد

  :جدول فعالیتهاي تفصیلی فرآیندهاي جاري اداره خدمات ماشینی

  فرآیند دریافت و ورود داده ها از پورتال سازمان سنجش و انجام امور مرتبط با این پورتال .1

مسئول  مکان زمان اجرا  وان فعالیتعن  ردیف
 اجرا

بودجه 
مورد 
 نیاز

شیوه 
پایش و 

ارزشیابی 
مشاهده 
 مستندات

دریافت مشخصات و اطالعات مرتبط با پذیرفته شدگان کنکور   1
93شهریور   سراسري هدي  اداره خدمات ماشینی 

مشاهده  - پرویزي
 مستندات

ان کارشناسی دریافت مشخصات و اطالعات مرتبط با پذیرفته شدگ  2
93مهر   ناپیوسته هدي  اداره خدمات ماشینی 

مشاهده  - پرویزي
 مستندات

93اردیبهشت   ثبت عنوان و ظرفیتهاي رشته هاي تحصیلی دانشگاه  3 هدي  اداره خدمات ماشینی 
مشاهده  - پرویزي

 مستندات

93آبان   دریافت کارنامه و کارت ورود به جلسه پذیرفته شدگان آزمون  4 مات ماشینیاداره خد  هدي  
مشاهده  - پرویزي

 مستندات
  فرایند پشتیبانی وب سایت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه  .2

مسئول   مکان  زمان اجرا  عنوان فعالیت  ردیف
  اجرا

بودجه 
مورد 

  نیاز

شیوه پایش و 
  ارزشیابی 

اداره   در طول سال  بروز رسانی صفحات فارسی   1
خدمات 
  ماشینی

هدي 
  پرویزي

مشاهده   -
  اتمستند

اداره   در طول سال  درج اخبار، دستورالعمل ها، آئین نامه هاي جدید در سایت  2
خدمات 
  ماشینی

هدي 
  پرویزي

مشاهده   -
  مستندات

اعالم فراخوان و اطالعیه هاي مرتبط با معاونت آموزشی به مدرسین   3
  و فراگیران دانشگاه 

اداره   در طول سال
خدمات 
  ماشینی

هدي 
  پرویزي

مشاهده   -
  اتمستند

شامل طراحی لوگو، بهره برداري از (آماده سازي لینک هاي مرتبط   4
  روز رسانیبراي بهینه سازي و به...) مرتبط و  HTMLکد هاي 

اداره   در طول سال
خدمات 
  ماشینی

هدي 
  پرویزي

مشاهده   -
  مستندات
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  فرایند پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداري در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه  - 3
 

دیفر شیوه  بودجه مورد نیاز مسئول اجرا مکان زمان اجرا عنوان فعالیت 
پایش و 

 ارزشیابی 
آموزش کاربران جهت بره برداري  1

 از سیستم اتوماسیون اداري 
مشاهده  - هدي پرویزي اداره خدمات ماشینی در طول سال

 مستندات
تعریف کاربران جدید، تعریف  2

دسترسی هاي مرتبط با آنان و 
ز رسانی ساختار سازمانی برو

 سیستم اتوماسیون اداري

مشاهده  - هدي پرویزي اداره خدمات ماشینی در طول سال
 مستندات

ویرایش و بروز رسانی سربرگ  3
 هاي تابعه معاونت آموزشی

مشاهده  - هدي پرویزي اداره خدمات ماشینی در طول سال
 مستندات

تعریف گرافیکی امضاي مدیران  4
ي تابعه معاونت جدید واحد ها

آموزشی در سیستم اتوماسیون 
 اداري 

مشاهده  - هدي پرویزي اداره خدمات ماشینی در طول سال
 مستندات

  
  فرایند مدیریت سیستم سماء -4

بودجه  مسئول اجرا مکان زمان اجرا عنوان فعالیت ردیف
مورد 

 نیاز

شیوه 
پایش و 

 ارزشیابی 

بازگردانی اطالعات دانشجویان از سیستم  1
ازمان سنجش در سیستم شما جهت ثبت س

 نام آنالین

مهر /شهریور 
93 

اداره خدمات 
 ماشینی

مشاهده  - هدي پرویزي
 مستندات

فعال سازي و دسترسی پذیرفته شدگان  2
ورودي جدید دانشگاه در سیستم سما تعریف 

 کد کاربري

مهر /شهریور 
93 

اداره خدمات 
 ماشینی

مشاهده  - هدي پرویزي
 مستندات

ئید نهایی پذیرفته شدگان بعنوان دانشجوي تا 3
پس از انجام مراحل اداري و ثبت نام (دانشگاه 

)و فعال سازي  

مهر /شهریور 
93 

اداره خدمات 
 ماشینی

مشاهده  - هدي پرویزي
 مستندات
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فعال سازي شرایط انتخاب واحد براي  4
دانشجویان در حال تحصیلی دانشگاه در هر 

 نیمسال تحصیلی 

 بهمن/93مهر
93 

اداره خدمات 
 ماشینی

هاجر /هدي پرویزي
 علیزاده

مشاهده  -
 مستندات

فراهم کردن شرایط حذف یا اضافه کردن  5
 واحد در هر نیمسال تحصیلی 

بهمن /93مهر
93 

اداره خدمات 
 ماشینی

هاجر /هدي پرویزي
 علیزاده

مشاهده  -
 مستندات

تعریف اساتید در سیستم سما و فعال کردن  6
به اطالعات دانشجویان دسترسی ایشان 

مرتبط، لیست حضور و غیاب، ثبت نمره 
)بصورت موفقت و نهایی در هر نیمسال(  

اداره خدمات  در طول سال
 ماشینی

هاجر /هدي پرویزي
 علیزاده

مشاهده  -
 مستندات

اداره خدمات  در طول سال تنظیم کدهاي دروس جهت رشته هاي جدید 7
 ماشینی

هاجر /هدي پرویزي
 علیزاده

شاهده م -
 مستندات

امور مرتبط با سیستم کدینگ استاندارد  8
 آموزشی

اداره خدمات  در طول سال
 ماشینی

مشاهده  - هدي پرویزي
 مستندات

تنظیم گزارشات آماري در مقاطع زمانی  9
بر حسب (مختلف جهت ارائه به سطوح مرتبط 

)درخواست  

اداره خدمات  در طول سال
 ماشینی

مشاهده  - هدي پرویزي
نداتمست  

اداره خدمات  در طول سال ثبت اطالعات دانشجویان انتقالی و میهمانی 10
 ماشینی

مشاهده  - هاجر علیزاده
 مستندات

ثبت اطالعات پرتال فراغت از تحصیل جهت  11
اعالم به اداره امور دانش آموختگان معاونت 

 آموزشی 

اداره خدمات  در طول سال
 ماشینی

مشاهده  - هاجر علیزاده
اتمستند  

ویرایش اطالعات دانشجویان در سیستم سما  12
)بر حسب ضرورت(  

اداره خدمات  در طول سال
 ماشینی

هدي پرویزي و هاجر 
 علیزاده

مشاهده  -
 مستندات
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  فرایند پشتیبانی خدمات نرم افرازي و سخت افزاري در واحدهاي تابعه معاونت آموزشی -5
 

جرامسئول ا مکان زمان اجرا عنوان فعالیت ردیف بودجه  
مورد 

 نیاز

شیوه پایش 
و ارزشیابی 

مشاهده 
 مستندات

انجام امور سخت افزار بر حسب درخواست واحد تابعه  1
 معاونت آموزشی و در محدوده امکانات

اداره خدمات  در طول سال
 ماشینی

مشاهده  - هدي پرویزي
 مستندات

شامل تعویض (انجام امور خدمات نرم افزار  2
ه هاي نرم افزاري مرتبط با فعالیت ویندوز،نصب برنام

، پیگیري قطع شبکه LANهاي کاربران، تست شبکه، 
بر حسب ضرورت....) و اینترنت و   

اداره خدمات  در طول سال
 ماشینی

مشاهده  - هدي پرویزي
 مستندات

 

  )بر حسب دستور مافوق(سایر فعالیت ها  -6
 

بودجه  مسئول اجرا مکان زمان اجرا عنوان فعالیت ردیف
ورد م

 نیاز

شیوه پایش 
و ارزشیابی 

مشاهده 
 مستندات

همکاي با حراست دانشگاه جهت صدور  1
 کارت دانشجویی و کارت پرسنلی مغناطیسی

مشاهده  - هدي پرویزي حراست دانشگاه در طول سال
 مستندات

علوم (مشارکت در برگزاري آزمون هاي جامع  2
دانشکده هاي ...) پایه، پیش کارورزي و

نشگاه مختلف دا  

93شهریور   
93اسفند    

اداره خدمات 
 ماشینی

هدي پرویزي 
و هاجر 
 علیزاده

مشاهده  -
 مستندات

مشارکت در برگزاري آزمونهاي ارتقاي  3
دستیاران دانشکده هاي پزشکی، 

شامل صدور پاسخ برگ، ) دندانپزشکی
...)تصحیح اوراق به صورت الکترونیک و  

يهدي پرویز حراست دانشگاه در طول سال مشاهده  - 
 مستندات

 


