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 ارتقا سطح خدمات آموزشی گروه روانپزشکی: 1هدف کلی 

 جلسه با اعضای گروه در زمینه فعالیتهای آموزشی هدف اختصاصی )کمی (:

 بندی دستور العمل های جدید دانشگاه / وزارت استفاده از اساتید صاحب نظر دانشگاه در امور آموزشی / و بکار استراتژی :

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

 بازخورد رابطین   در طول سال  EDO EDOبا جلسات ماهانه بین رابط و اساتید  1

 نظر شرکت کنندگان  تیر خرداد EDO مدیر EDO دعوت از مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی  2

 نظر شرکت کنندگان مرداد تیر  EDO مدیر دعوت از مسئول واحد پژوهش در آموزش  3

 نظر شرکت کنندگان  مرداد مرداد EDO مدیر EDO دعوت از مسئول واحد دانش پژوهی آموزشی  4

 نظر شرکت کنندگان  مرداد تیر EDO مدیر EDO دعوت از مسئول واحد آموزش پاسخگو  5

 نظر شرکت کنندگان  مرداد مرداد EDO مدیر EDO دعوت از مسئول واحد آموزش مجازی  4

 نظر شرکت کنندگان مهر شهریور  EDO مدیر EDO دعوت از مسئول واحد ارزیابی و ارزشیابی  6

 نظر سنجی   در طول سال  EDO نشست های آموزش پزشکی کوتاه مدت  7

 نظر شرکت کنندگان آبان  تیر  EDO مدیر  EDOدعوت از مسئول واحد توانمندسازی  8

 پرسشنامه   مرداد EDO کارگاه کوتاه مدت نحوه پژوهش در آموزش  9

 پرسشنامه  آذر EDO کارگاه کوتاه مدت دانش پژوهی آموزشی  11

 پرسشنامه  تیر EDO کارگاه کوتاه مدت تولید محتوای مجازی  11

12 
در بیمارستان EDO توسط مدیر EDO اجرای خالصه کارگاههای 

 بهشتی 

 نظر شرکت کنندگان  در طول سال  EDO مدیر 
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 بهبود و بهینه سازی امکانات و زیرساخت های آموزشی: 2هدف کلی 

 اطالع رسانی و ترغیب اعضای هیئت علمی برای شرکت در کارگاههای توانمندسازی  هدف اختصاصی )کمی (:

 اطالع رسانی حضوری در جلسات  استراتژی :

 تشکیل دورههای آموزشی غیر حضوری ویژه اساتید 

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

   در طول سال  EDO اطالع رسانی کارگاههای آموزشی در سطح دانشگاه  1

   در طول سال  EDO در دیگر دانشگاه ها  کارگاههای آموزشیاطالع رسانی  2

   در طول سال  EDO در مورد کنگره های آموزش پزشکی اطالع رسانی  3

 نظر سنجی   نیمه اول سال  EDC EDOایجاد آموزش های غیر حضوری با همکاری  4

5      

 

 

 همکاری در ارتقای توانمندیهای اعضای هیئت علمی در حیطه های مختلف آموزش پزشکی : 3هدف کلی
 ارائه مشاوره به اعضای محترم هیئت علمی گروه های مختلف آموزشی بیمارستان در حیطه های مختلف و اجرای طرح های اموزشی  هدف اختصاصی )کمی (:

 بحث و تبادل نظر در جلسات هر دوهفته ای دفتر توسعه  استراتژی :

 راهنمایی برای نگارش و بحث و ثبت طرح های آموزشی 

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

   در طول سال   EDOمدیر مشاوره در زمینه نگارش طرح های پژوهش در آموزش  1

   در طول سال   EDOمدیر مورد ارتقا فعالیت دانش پژوهی آموزشی مشاوره در  2

   در طول سال   EDOمدیر مورد نحوه ارسال مقاالت برای مجالت مشاوره در  3



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

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 زنجان

 

   در طول سال   EDOمدیر مشاوره درمورد شرکت در کنگره های اموزش پزشکی  4

   در طول سال   EDO مرتبط کردن دانشجویان عالقمند با اساتید  5

6 
ارائه نمونه مقاالت و فعالیتهای آموزش پزشکی در جلسات هر 

 دوهفته دفتر توسعه 

   در طول سال   EDOمدیر

   در طول سال   EDOمدیر دعوت از مشاورین آمار جهت کمک به طرح های آموزش پزشکی  7

 

 برنامه ریزی و روشهای آموزشی : 4هدف کلی 
 مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی گروه آموزشی بیمارستان در تدوین و بازنگری طرحدوره ها و طرح درس ها  هدف اختصاصی )کمی (:

 جلسات دفتر توسعه با محوریت تدوین طرح درس و طرح دوره  استراتژی :

 نگارش طرح درس و مرور انها در جلسات دفتر توسعه 

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

1 
برای آشنا  EDOدعوت از مسئول واحد برنامه ریزی اموزشی  

 نمودن رابطین به نحوه نگارش طرح درس و دوره 

 نظر شرکت کنندگان خرداد اردیبهشت    EDOمدیر

 ارائه طرح دوره جدید   خرداد EDO بازنگری طرح دوره ها با مدیریت رابطین گروه ها  2

3 
تصویب طرح دوره ها در   خرداد EDO و معاون آموزشی  EDOطرح دوره ها توسط مدیر  بازخوانی

 گروه های اموزشی 

4 
نگارش طرح درسهای مباحث علمی که خود رابطین به دانشجویان 

 تدریس می کنند 

EDO  طرح 11نگارش حداقل  مرداد تیر

 درس 

5 
طرح 11بازبینی حداقل  شهریور  اردیبهشت  EDOمدیر  و اصالح آنها EDOبازبینی و هم خوانی طرح درس ها در جلسات 

 درس
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6 
دعوت از مسئول واحد آموزش پاسخگو و آموزش مجازی با هدف 

 بازنگری طرح دوره و طرح درسها 

 نظر شرکت کنندگان شهریور  اردیبهشت  EDOمدیر 

 

 برنامه ریزی آموزشی و روشهای آموزشی : 5هدف کلی 
 پیگیری تدوین طرحدوره ها و طرح درس ها و بازنگری آنها در سایت اینترنتی دانشگاه  هدف اختصاصی )کمی (:

 همکاری با واحد انفورماتیک دانشگاه  استراتژی :

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

1 
ترغیب و کمک به اساتید هرگروه آموزشی برای نگارش طرح درس 

 EDOها توسط رابطین 

EDO ارائه طرح درس کلیه اعضا  مرداد مرداد

 گروه آموزشی 

2 
بارگیری طرح درس ها و طرح دوره های جدید روی سایت دانشگاه 

 با نام اعضا هیئت علمی 

طرح درس ها در سایت  مهر  شهریور  EDOمدیر 

 دانشگاه 

3      

4      

5      

 

 

 برنامه ریزی آموزشی و روشهای آموزشی: 6هدف کلی 
  یتهیه فلوچارت های نحوه آموزش در عرصه های مختلف آموزش بیمارستانی با استاندارد های آموزش بالینی از سوی وزارت بهداشت و آموزش پزشک هدف اختصاصی )کمی (:

 بررسی استانداردهای حیطه های مختلف آموزش بالینی  استراتژی :

 جلسات مشترک با معاونت آموزشی و واحد اعتبار بخشی بیمارستان 
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 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف

 اجرا در گروه   تیر  EDO تهیه فلوچارت و چک لیست ارزیابی آموزش درمانگاهی  1

 اجرا در گروه  مرداد EDO بخش بستری تهیه فلوچارت و چک لیست ارزیابی آموزش  2

 اجرا در گروه   شهریور  EDO در اورژانس تهیه فلوچارت و چک لیست ارزیابی آموزش  3

 اجرا در گروه   شهریور  EDO گراند راند تهیه فلوچارت و چک لیست ارزیابی آموزش  4

 اجرا در گروه   شهریور EDO ژورنال کالب  تهیه فلوچارت و چک لیست ارزیابی آموزش  5

 اجرا در گروه   مهر EDO آسکی و مینی سیکس  تهیه فلوچارت و چک لیست ارزیابی آموزش 6

 نظر شرکت کنندگان   در طول سال  EDOمدیر  مرور استانداردهای آموزش بالینی در جلسات هفتگی  7

 

 برنامه ریزی آموزشی و روشهای آموزشی: 7هدف کلی
 هدایت و تشویق گروه های آموزشی بیمارستان برای استفاده از روشهای آموزشی نوین از جمله آموزش مجازی  هدف اختصاصی )کمی (:

 تشکیل جلسات سخنرانی ،کارگاههای کوتان مدت  استراتژی :

 کمک به تهیه محتوی الکترونیک 

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

1 
درصد از جلسات طرح دوره هر گروه آموزشی 11اختصاص حداقل 

 به روش آموزش مجازی 

EDO 
 آموزش 

تعداد جلسات مجازی در  مهر فروردین 

 طرح دوره ها 

2 
دعوت از مسئولین آموزش مجازی جهت ارائه راهکارهای انجام 

 آموزش مجازی 

 نظر شرکت کنندگان مرداد تیر  EDOمدیر 

 نظر شرکت کنندگان  شهریور EDO کارگاه آشنایی با نرم افزارهای ایجاد آموزش مجازی  3

4 
سخنرانی در مورد تجربه اعضا هیئت علمی در استفاده از روشهای 

 نوین 

EDO نظر شرکت کنندگان شهریور مرداد 
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5      

 

 ارزشیابی در حوزه فراگیران ،اعضای هیئت علمی و دوره های آموزشی : 8هدف کلی
 پیگیری انجام صحیح ارزشیابی تکوینی و تراکمی فراگیران توسط گروههای آموزشی در پایان دوره و بخش آموزشی  هدف اختصاصی )کمی (:

 گزارش گیری ،کارگاه های آموزشی  استراتژی :

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

1 
گزارش نحوه ارزشیابی تکوینی توسط گروه های آموزشی در 

 مقاطع تحصیلی مختلف 

EDO  گزارشات   تیر 

2 
گزارش نحوه ارزشیابی تراکمی توسط گروه های آموزشی در 

 مقاطع تحصیلی مختلف 

EDO گزارشات   مرداد 

  مرداد تیر  EDO تاکید بر انجام ارزشیابی تکوینی در گروه های آموزشی  3

   شهریور  EDO بررسی امکانات اجرای آزمونهای علمی در مرکز مهارتهای بالینی   4

   مهر  EDO اصالح نحوه ارزشیابی ها بر اساس گزارشات گروه ها  5

6 
بررسی و بازنگری فرمهای ارزشیابی و الگبوکها ی موجود و تسهیل 

 در روند استفاده از آنها 

EDO  لوگ بوک  ها   نیمه دوم سال 

 

 ارزشیابی در حوزه فراگیران ،اعضای هیئت علمی و دوره های آموزشی: 9هدف کلی
 نظارت و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اعضای هیئت علمی  اختصاصی )کمی (:هدف 

 بررسی فرم های جدید ارزشیابی اساتید ،نظارت برتکمیل صحیح فرم ها  استراتژی :

 شاخص های ارزیابی زمان پایان زمان شروع نام فرد مسئول انجام کار ها )در راستای نیل به هدف کلی( فعالیت ردیف
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   نیمه دوم سال  EDO بازخوانی فرم های جدید ارزشیابی اساتید  1

   در طول سال  EDO آشنایی با وظایف هیئت علمی برای اعضا جدیدالورود  2

3      

4      

5      

 

 

 ارزشیابی در حوزه فراگیران ،اعضای هیئت علمی و دوره های آموزشی: 11هدف کلی
 ارزشیابی گروه های آموزشی بیمارستان از لحاظ اجرای استاندارد برنامه  های آموزشی  هدف اختصاصی )کمی (:

 ارزیابی بوسیله چک لیست ،نظر سنجی از دانشجویان  استراتژی :

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

1 
ارزشیابی برگزاری استاندارد گراند راند در گروه های آموزشی 

 بیمارستان توسط چک لیست 

EDO مستندات  تیر 

2 
در گروه های آموزشی  ژورنال کالب ارزشیابی برگزاری استاندارد 

 بیمارستان توسط چک لیست 

EDO مستندات  مرداد 

3 
در گروه های  آموزش درمانگاهی ارزشیابی برگزاری استاندارد 

 آموزشی بیمارستان توسط چک لیست 

EDO مستندات  مرداد 

4 
در گروه های  گزارش صبحگاهی ارزشیابی برگزاری استاندارد 

 آموزشی بیمارستان توسط چک لیست 

EDO مستندات  شهریور 

5 
ارزشیابی برگزاری استاندارد اموزش سرپایی  در گروه های 

 آموزشی بیمارستان توسط چک لیست

EDO مستندات مهر شهریور 
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6 
نظر سنجی از دانشجویان در مورد نحوه آموزش گروه ها در عرصه 

 های مختلف آموزش 

EDO  نتایج   آبان 

 

 ارزشیابی در حوزه فراگیران ،اعضای هیئت علمی و دوره های آموزشی: 11هدف کلی
 کمک به واحد اعتبار بخشی بیمارستان برای اجرایی شدن سنجه های ارزیابی آموزشی بیمارستانها توسط وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی  هدف اختصاصی )کمی (:

 جلسات مشترک معاونت آموزشی و دفتر توسعه آموزش و قسمت اعتبار بخشی بیمارستان  استراتژی :

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

1 
مرور سنجه های فایل اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانها در جلسات 

 و معاونت آموزشی  EDOمشترک 

   در طول سال  اعتبار بخشی   

مشخص کردن سنجه های دچار نقص و گزارش آن به گروه های  2
 آموزشی 

 بازخورد بررسی   نیمه دوم سال  اعتبار بخشی 
 وزارتخانه 

مشاوره دادن به واحد اعتبار بخشی برای برطف کردن نقایص سنجه  3
 های بررسی شده 

EDO  در طول سال   

بازدید از بایگانی گروه های آموزشی برای بررسی مستندات مورد نیاز  4
 اعتبار بخشی 

   نیمه دوم سال معاون آموزشی 

5      

6      

 

 پژوهش در آموزش و دانش پژوهی آموزشی : 12هدف کلی
،هدایت و مشاوره به اعضای هیئت علمی برای اجام پژوهش در حیطه آموزش پزشکی ،مشارکت و تسهیل انجام طرح های اموزش توسط گروه های تشویق  هدف اختصاصی )کمی (:

 اموزش بالینی بیمارستان 

 جلسات آموزشی ،کارگاه های اموزشی ،تجربیات  استراتژی :



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

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 زنجان

 

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

1 
کارگاه کوتاه مدت نحوه پژوهش در اموزش با همکاری مرکز 

 مطالعات دانشگاه 

EDO    

پیشنهاد عنوان های پژوهشی به گروه ها برای نگارش پروپوزال به  2
 EDOکمک دانشجویان کمیته دانشجویی 

EDO  در طول سال   

جلسه آشنایی با روند تصویب طرح های تحقیقاتی آموزش پزشکی در  3
 دانشگاه 

EDO  مرداد تیر  

بازخوانی مقاالت حیطه آموزش پزشکی اعضا هیئت علمی بیمارستان  4
 EDOدر جلسات 

EDO  در طول سال   

5      

6      

 

 پژوهش در آموزش و دانش پژوهی آموزشی: 13هدف کلی
ام فعالیتهای جآشنا سازی اعضا محترم هیئت علمی با فرایند ارسال و داوری فعالیتهای دانش پژوهی ،ترغیب ،تسهیل و مشاوره به اعضای هیئت علمی برای ان هدف اختصاصی )کمی (:

 نوآورانه در حیطه آموزش پزشکی دانش پژوهی آموزشی 

 جلسات آموزشی ،کارگاههای آموزشی ،تبادل تجربیات  استراتژی :

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

1 
کارگاه کوتاه مدت آشنایی با دانش پژوهشی آموزش با همکاری 

 مرکز مطالعات دانشگاه 

EDO مرداد   

   در طول سال  EDO پیشنهاد عنوان های پژوهشی به گروهها برای ثبت فعالیتهای نوآورانه  2

جلسه آشنایی با روند ثبت طرح های نوآورانه و آشنایی با سامانه  3
 الکترونیک 

EDO   مرداد تیر  

آشنایی با تاثیر انجام فعالیتهای نوآورانه آموزش پزشکی در ارتقاء  4
 اعضای هیئت علمی

EDO  در طول سال   



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

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 زنجان

 

5 
بازخوانی فعالیتهای نوآورانه در حیطه آموزش پزشکی در جلسات 

EDO برای کسب تجربه همکاران 

EDO  در طول سال   

6      

 

 پژوهش در آموزش و دانش پژوهی آموزشی: 14هدف کلی
 آگاه سازی و اطالع رسانی به اعضای محترم هیئت علمی در مورد کنگره ها و جشنواره های حیطه آموزش پزشکی  هدف اختصاصی )کمی (:

 اطالع رسانی پیوسته ،فراهم نمودن زمینه شرکت در کنگره ها  استراتژی :

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

1 
اطالع رسانی در مورد کنگره ها ی اموزش پزشکی و نحوه و زمان 

 ارسال مقاالت 

EDO  رضایتمندی اساتید   در طول سال 

آشنایی با وب سایت های آموزش پزشکی و ثبت فعالیت های آموزش  2
 پزشکی 

EDO  رضایتمندی اساتید  در طول سال 

به نمایش در آوردن پوسترهای همکارانی که در کنگره های آموزش   3
 پزشکی مقاله یا فعالیت اموزشی ارائه نمودند 

   در طول سال  رضایتمندی اساتید

4      

5      

6      
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