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 توانمند سازی اعضای هیأت علمی: 1هدف کلی 
 بهبود کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی هدف اختصاصی )کمی (:

 ارتقای مهارهای اساتید استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع مسئول انجام کارنام فرد  ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف

 تعداد نیازهای احصا شده 99اسفند  99فروردین   EDOمدیر  اعضای هیات علمی تعیین نیازهای آموزشی 1

 99اسفند  99فروردین   EDOمدیر  های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در سطح دانشکده برگزاری کارگاه 2
های شرکت در تعداد گواهی 

 دوره صادر شده

 99اسفند  99فروردین   EDOمدیر  EDCهمکاری در برگزاری  کارگاه  های توانمندسازی توسط  3
تعداد گواهی های شرکت در 

 دوره صادر شده

 تعداد اساتید 99اسفند  99فروردین   EDOمدیر  بکارگیری اساتید مجرب و فعال در برگزاری کارگاه در سطح دانشکده 4

 99اسفند  99فروردین   EDOمدیر  آشنایی اساتید با روش های یاد دهی و یادگیری فعال 5
تعداد گواهی های شرکت در 

 دوره صادر شده

 99اسفند  99فروردین   EDOمدیر  برگزاری کارگاه تالیف و تدوین درسنامه در سطح دانشکده 6
تعداد گواهی های شرکت در 

 دوره صادر شده

 ارائه گزارش کار 99اسفند  99فروردین   EDOمدیر  نامه و فرمت درسنامهتهیه شیوه  7

 اسفند خرداد  EDOمدیر  آشنایی اساتید با مفاهیم حوزه آموزش پزشکی 8
تعداد اساتیدی که از کتب 

 آموزش پزشکی استفاده کردند
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 ترویج و هدایت برنامه توسعه آموزش پزشکی دانشجویی: 2هدف کلی
 افزایش میزان مشارکت دانشجویان در  جهت توسعه و ارتقاء آموزش پزشکی دانشکده اختصاصی )کمی (:هدف 

  برگزاری جلسات  بحث گروهی و مشورتی و آموزشی و تقویت تعامالت و ارتباط میان دانشجو و استاد استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار فعالیت ها )در راستای نیل به هدف کلی( ردیف

 گزارش کار 99اسفند  99فروردین  با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر  تشکیل کمیته درسنامه برای نمایندگان گروه های مختلف پایه و بالینی 1

 گزارش کار 99اسفند  99فروردین  با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر  undergraduateپیگیری تدوین درسنامه برای دانشجویان  2

 گزارش کار 99اسفند  99فروردین  با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر  1399درسنامه ها در سال  %55تدوین حداقل  3

 شده تعداد جلسات برگزار 99اسفند  99فروردین  با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر  تشکیل منظم جلسات کمیته دانشجویی توسعه آموزش 4

 ارائه گزارش 99اسفند  99فروردین  با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر  به دانشجویان جدید الورود کمیته دانشجویی توسعه آموزشمعرفی  5

6 
تعداد گواهی های شرکت  99اسفند  99فروردین  با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر  برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان

 دوره صادر شدهدر 

7 
ترغیب دانشجویان جهت مشارکت در زمینه روش های نوین یاد دهی  و 

 یادگیری

 با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر 
 ارائه گزارش 99اسفند  99فروردین 

 ارائه گزارش 99اسفند  99فروردین  با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر  بازخورد پیشنهادات و انتقادات دانشجویان به ریاست دانشکده 8

 بهمن خرداد EDOمدیر  برگزاری جلسات کمیته دانشجویی توسعه آموزش  9
تعداد جلسات برگزار شده و 

 مصوبات مربوطه

15 
طراحی و برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی و مهارت آموزی در 

 حوزه آموزش پزشکی جهت دانشجویان
 بهمن خرداد EDOمدیر 

تعداد نفر ساعت دانشجویان 

شرکت کننده در برنامه های 

 آموزشی  

11 
طراحی و برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی و مهارت آموزی در 

 حوزه پژوهش در آموزش پزشکی و روش شناسی تحقیق جهت دانشجویان
 بهمن خرداد  EDOمدیر 

تعداد نفر ساعت دانشجویان 

شرکت کننده در برنامه های 

 آموزشی  
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12 
همکاری با دانشجویان جهت تدوین، تصویب و سابمیت حداقل یک طرح 

 دانش پژوهی آموزشی یا پژوهش در آموزش
 بهمن خرداد  EDOمدیر 

تعداد طرح های سابمیت 

 شده

 

 

 پاسخگو و عدالت محورراستای آموزش توسعه کیفی آموزش در : 3هدف کلی 
 ارائه آموزش های مبتنی بر نیازهای سالمت جامعه هدف اختصاصی )کمی (:

 بازنگری برنامه های درسی و تامین عرصه مواجه زودرس دانشجویان   استراتژی :

 ارزیابیشاخص های  زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار فعالیت ها )در راستای نیل به هدف کلی( ردیف

 تعداد جلیات برگزار شده 99اسفند  99فروردین  با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر  تشکیل منظم جلسات کمیته برنامه ریزی درسی 1

2 
 با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر  برای اعضای هیئت علمی  های برنامه ریزی درسیاجرای کارگاه 

 99اسفند  99فروردین 
شرکت  تعداد گواهی های

 در دوره صادر شده

3 
ارزیابی برنامه درسی گروه های آموزشی پزشکی عمومی و تصویب 

 دانشکده EDOتغییرات پیشنهادی گروه ها در 

 با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر 
 99اسفند  99فروردین 

تعداد برنامه های ارزیابی 

 شده

4 
اعضای هیات علمی دانشکده و تمامی  طرح دوره هایو تایید مستمر بررسی 

 EDOبارگذاری در وبسایت 
 اسفند ماه اردیبهشت EDOمدیر 

تعداد طرح دوره های 

تایید شده و بارگذاری 

 شده در وبسایت

 ارسال گزارشات 99اسفند  99فروردین  با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر  EDC  ارائه گزارش ارزیابی به 5

6 
برنامه درسی گروه های نیازسنجی جهت تعیین اولویت های بازنگری 

 آموزشی

با همکاری مدیران گروه  EDOمدیر 

 های آموزشی
 اسفند ماه اردیبهشت

گزارش نیازسنجی انجام 

 شده

7 
 ولومکیکور ینیبازب یاز آنها برا تیو حما یعلم اتیه یاعضا مشارکت با

 های آموزشی

با همکاری مدیریت  EDOمدیر 

 دانشکده/ اعضای هیئت علمی
 اسفند ماه اردیبهشت

تعداد کوریکولوم های 

 بازبینی شده
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8 

جامعه نگر در مراکز  یپزشک یمرکز آموزش کیحداقل  یراه انداز

 شهر یو درمان یبهداشت

 با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر 

 اسفند ماه اردیبهشت

وجود یک مرکز آموزش 

پزشکی جامعه نگر در 

 سطح شهر

9 
از مراکز بهداشتی درمانی روستایی و تدارک برنامه بازدید دانشجویان 

 شهری

 با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر 
 اسفند ماه اردیبهشت

 ارائه گزارش بازدیدها

 ارائه گزارش  99اسفند  99فروردین  با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر  تدوین و اجرای برنامه ارتقای کیفیت سیستم آموزش پایه 15

11 
گروه های مختلف آموزشی در سطح علوم پایه به منظور اطالع رسانی به 

 برنامه ریزی جهت اجرای برنامه آموزش بصورت اینتگریشن

 با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر 
 99اسفند  99فروردین 

 ارائه گزارش 

 ارائه گزارش  99اسفند  99فروردین  با همکاری مدیریت دانشکده EDOمدیر  تکمیل بلوک بندی یا ادغام اینتگریشن در برنامه آموزشی پزشکی عمومی 12
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 ارتقای کیفی آموزش در جهت حل مشکالت آموزشی دانشجویان: 4هدف کلی 
 ارتقای پژوهش در آموزش و دانش پژوهی آموزشی هدف اختصاصی )کمی (:

 دانش پژوهی و ارتقاء توانمندی و دانش اساتید در حیطه پژوهش در آموزش استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار فعالیت ها )در راستای نیل به هدف کلی( ردیف

1 
همکاری با اساتید جهت تدوین طرح های دانش پژوهی و یا پژوهش در 

 آموزش

با همکاری واحد  EDOمدیر 

دانش پژوهی و یا پژوهش در 

 آموزش

 تعداد طرح های ثبت شده اسفند اردیبهشت

2 
برنامه ریزی جهت اجرای طرح های پژوهش در آموزش توسط اعضای هیئت 

 علمی

 تیم مدیریتی آموزش دانشکده
 تعداد ظرح های اجرا شده 99اسفند  99فروردین 

3 
برنامه آموزشی با استفاده از روش های نوین آموزش  %15اجرای حداقل 

(TBL, PBL, Small group,…) 

 تیم مدیریتی آموزش دانشکده
 99اسفند  99فروردین 

تعداد دروس اجرا شده به شیوه 

 نوین

4 
در رابطه با جلساتی که با شیوه نوین آموزش برگزار  2/1لحاظ کردن ضریب 

 تصویب(. )درصورت شده است

 تیم مدیریتی آموزش دانشکده
 - 99اسفند  99فروردین 

5 
برگزاری جلسات بارش افکار برای عناوین دانش پژوهی و یا پژوهش در 

 آموزش
 اسفند اردیبهشت EDOمدیر 

تعداد عناوین پیشنهادی در این 

 دو حوزه

6 
 همکاری با اساتید جهت تدوین و ارائه فرآیند های دانش پژوهی آموزشی به

 جشنواره شهید مطهری
  EDOمدیر 

در طی مهلت 

قانونی 

فراخوان های 

 مربوطه

--- 

تعداد طرح های ارائه شده در 

جشنواره ها و همایش های 

 آموزش پزشکی در هر سال

7 
همکاری با اساتید جهت ارسال مقاالت به همایش آموزش پزشکی وزارت 

 بهداشت
  EDOمدیر 

در طی مهلت 

قانونی 

فراخوان های 

 مربوطه

 تعداد مقاالت 
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همکاری در توسعه و ارتقاء پیشرفت تحصیلی و حمایت از دانشجویان استعداد درخشان و تقویت نخبه پروری در حوزه آموزش  :5هدف کلی 

 پزشکی
 درصد نسبت به وضعیت موجود 01به میزان افزایش میزان مشارکت دانشجویان در برنامه های علمی و المپیادهای علمی حوزه آموزش پزشکی  هدف اختصاصی )کمی (:

 توانمند سازی دانشجویان از طریق برگزاری دوره های آموزشی و تقویت تعامالت میان اساتید و دانشجویان استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار فعالیت ها )در راستای نیل به هدف کلی( ردیف

1 
برنامه ریزی جهت حضور و مشارکت دانشجویان در المپیادهای علمی 

 حیطه آموزش پزشکی

با همکاری دفتر  EDOمدیر 

 استعداد درخشان
 بهمن خرداد

تعداد شرکت کنندگان در المپیادهای 

 علمی آموزش پزشکی

2 
همکاری در تدوین و ارائه طرح های تحقیقاتی دانشجویی درحیطه 

 آموزش پزشکی
 اسفند خرداد EDOمدیر 

تعداد طرح های تحقیقاتی دانشجویی 

مصوب و اجرا شده توسط دانشجویان 

 در حیطه آموزش پزشکی

3 
برنامه ریزی جهت حضور و مشارکت در همایش ها و جشنواره های ملی 

 و استانی در حوزه آموزش پزشکی

با همکاری دفتر  EDOمدیر 

 استعداد درخشان
 اسفند خرداد

ایده های نوآورانه ارائه تعداد طرح ها و 

شده همایش ها و جشنواره های ملی و 

استانی در حوزه آموزش پزشکی توسط 

 دانشجویان

4 
همکاری در ارائه نتایج یافته های پژوهشی در حوزه آموزش پزشکی 

 توسط دانشجویان و با مشارکت اساتید
 اسفند خرداد EDOمدیر 

تعداد مقاالت ارائه شده همایش ها و 

ه های ملی و استانی و مجالت جشنوار

علمی در حوزه آموزش پزشکی توسط 

 دانشجویان
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 ارتقای سطح آموزش الکترونیکی: 6هدف کلی
 توسعه آموزش مجازی در دانشکده هدف اختصاصی )کمی (:

 روش مجازیبخشی و تشویق اساتید به ارائه بخشی از برنامه آموشی به ن گروهی و درون تقویت همکاری درو استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار فعالیت ها )در راستای نیل به هدف کلی( ردیف

 ارائه گزارش کار 99اسفند  99فروردین  تیم مدیریتی آموزش دانشکده تشکیل کمیته آموزش مجازی در سطح دانشکده 1

 ارائه گزارش کار 99اسفند  99فروردین  تیم مدیریتی آموزش دانشکده آموزش مجازی اساتیدارزیابی کمی و کیفی فعالیت های  2

 بررسی دروس مجازی شده اساتید 3
دانشکده و معاون آموزشی  EDOمدیر 

 دانشکده
 تعداد دروس مجازی شده اسفند ماه اردیبهشت

 بررسی عملکرد اساتید در آموزش مجازی 4
با همکاری واحد آموزش  EDOمدیر 

 مجازی
 اسفند ماه اردیبهشت

تکمیل جدول ارزیابی آموزش 

 مجازی

5 
بررسی مشکالت مجازی سازی دروس و برنامه ریزی جهت رفع 

 مشکالت

استاد، با همکاری مرکز آموزش مجازی 

 دانشگاه
 ارائه چالشها و راهکارها اسفند ماه اردیبهشت

6 
برنامه ریزی جهت برگزاری  بررسی نیازهای آموزشی اساتید و

 کارگاه های مرتبط با آموزش مجازی

با همکاری واحد آموزش  EDOمدیر 

 مجازی و واحد توانمندسازی
 اسفند ماه اردیبهشت

تعداد نیازهای احصا شده و 

 کارگاه های برگزار شده
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 ارتقای تعامل اعضای هیئت علمی در فعالیت های آموزشی :7 هدف کلی
 افزایش همکاری اعضای هیئت علمی با دفتر توسعه آموزش اختصاصی )کمی (:هدف 

 استراتژی :

 ردیف
 زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار فعالیت ها )در راستای نیل به هدف کلی(

شاخص های 

 ارزیابی

1 
 تیم مدیریتی آموزش دانشکده  EDOبرگزاری منظم جلسات شورای 

 99اسفند  99فروردین 
تعداد جلسات 

 برگزار شده

2 
تشکیل جلسات گروهی با اعضای هیئت علمی گروه های مختلف آموزشی علوم 

 پایه با حضور ریاست و معاون آموزشی

 تیم مدیریتی آموزش دانشکده
 99اسفند  99فروردین 

تعداد جلسات 

 برگزار شده

3 
و تذکر برای اعضای هیئت علمی در  EDOدر نظر گرفتن امتیاز برای همکاری با 

  EDOخصوص عدم همکاری با 

 تیم مدیریتی آموزش دانشکده
 ارائه گزارش کار 99اسفند  99فروردین 

 ارائه گزارش کار 99اسفند  99فروردین  تیم مدیریتی آموزش دانشکده EDOپیگیری صورت جلسات و مستندات ماه گذشته اعتباربخشی در جلسات  4

 

 

 

 

 

 



 مرکز مطالعات و توسعه آموزش 9911رد سال   ربانهم عملیاتی دافرت توسعه آموزش علوم زپشکی دادکشنه اه و مراکز آموزشی ردمانی 
 علوم زپشکی زنجان

  

 : ارزیابی و ارتقای شیوه های ارزیابی دانشجویان و آزمون های مربوطه8 کلی هدف
 ، ارتقای روش های ارزیابی و آزمونارتقاء سطح توانایی و دانش اساتید در حیطه آموزش پزشکی هدف اختصاصی )کمی (:

 ارتقاء کیفیت آموزش و مهارت های ارتباطی و یاددهی  اساتید استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار فعالیت ها )در راستای نیل به هدف کلی( ردیف

1 
 تیم مدیریتی آموزش دانشکده برگزاری کارگاه های عملی ارزیابی و تحلیل آزمون

 99اسفند  99فروردین 
تعداد گواهی های شرکت در 

 دوره صادر شده

 ارائه گزارش کار 99اسفند  99فروردین  تیم مدیریتی آموزش دانشکده گایدالین هایی برای طراحی سواالت استاندارد و مطلوبتهیه کتابچه ها و  2

 ارائه گزارش کار 99اسفند  99فروردین  تیم مدیریتی آموزش دانشکده ارایه بازخورد تحلیل آزمون به اساتید 3

4 
ارتقای ارزیابی مهارت های استدالل بالینی دانشجویان با برگزاری آزمون 

 پیشرفت تحصیلی  
 99اسفند  99فروردین   EDOمدیر 

تعداد گواهی های شرکت در 

 دوره صادر شده

5 
 برگزاری کارگاه روشهای ارزیابی استدالل بالینی و اجرایی

 99اسفند  99فروردین   EDOمدیر 
شرکت در تعداد گواهی های 

 دوره صادر شده

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرکز مطالعات و توسعه آموزش 9911رد سال   ربانهم عملیاتی دافرت توسعه آموزش علوم زپشکی دادکشنه اه و مراکز آموزشی ردمانی 
 علوم زپشکی زنجان

  

 

 

 

 

 دکتر مینا همتیسرکار خانم دانشکده  EDOآقای دکتر محمدزاده، مدیر جناب  دکتر  ایوب پزشکی، معاون آموزش دانشکدهآقای جناب * تیم مدیریتی آموزش دانشکده: ریاست دانشکده 

 

 یآموزش تیفیک یابیارزشفرآیند  تیتقو  :9هدف کلی  

 99ی در طول سال آموزش یگروه ها یدر تمام یرونیو ب یدرون یابیانجام ارزش  هدف اختصاصی )کمی (:

  تقویت ارزیابی فرآیند آموزشی استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف

 ارائه گزارش کار 99اسفند  99فروردین  EDOمدیر گروه ها / مدیر  انجام ارزشیابی درونی هر گروه در طول سال 1

 ارائه گزارش کمیته ارزشیابی در پایان سال 99اسفند  99فروردین  EDOمدیریت دانشکده/ مدیر  یآموزش تیفیک یابیارزش تهیکم لیتشک 2

 ارزشیابی کیفیت آموزشی براساس استانداردهای تدوین شده 99اسفند  99فروردین  EDOمدیریت دانشکده/ مدیر  آموزشی شیابیارز یاستانداردها هیهت 3


