
                         معاونت آموزشی
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بسمه تعالی
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

صورتجلسه وبیناری کالن منطقه ای واحد توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه

مکان جلسه: 
مجازی

ساعت جلسه:
۱۴-۱۲

تاریخ جلسه: 
۱۴۰۰/۰۳/۰۲

دستور کار جلسه: 

ارائه گزارش کار از نحوه عملکرد و نتایج بدست آمده از اولین دوره مشترک توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی کالن  -
منطقه شش آمایشی کشور

بررسی نحوه تدوین فرمت تفاهم نامه بین دانشگاهی اعضای کالن منطقه جهت ارسال به وزارتخانه  -
بررسی در خصوص نحوه آماده سازی گواهی های تشویقی کارشناسان در اولین دوره مشترک برگزار شده توانمند سازی آموزشی  -

اساتید کالن منطقه 

بررسی و آماده سازی برنامه های اجرایی دومین دوره مشترک توانمند سازی آموزشی اعضای هیأت علمی کالن منطقه  -
از نظر نحوه نیازسنجی، میزان سهمیه فراگیران هر دانشگاه/دانشگده، تفکیک دوره ها به فراگیران بالینی/ پایه، روز و 

ساعت، عناوین کارگاه ها، سطح دوره :مقدماتی/پیشرفته، ... 

مقدمه:  در ابتدای جلسه آقای دکتر رمضانی بدر مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی زنجان ضمن عرض 
خیر مقدم به مدیران و مسئولین محترم کالن منطقه به تشریح موارد دستور کار جلسه پرداختند و سپس اعضای محترم به 
تفکیک، نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند. از جمله انجام هوشمندانه نیازسنجی با در نظر گرفتن همزمان نیاز های آموزشی، 
 telstar عناوین و سرفصل ها و موارد هنجاری موجود دانشگاهی و وزارتخانه ای با جدول زمان بندی از طریق تکنیک هایی نظیر
و delphi و ... در هر دانشگاه/ دانشکده، افزایش سهمیه شرکت کنندگان در دوره علی الخصوص در سطح دانشگاهی، تسریع در 
اعالم عناوین کارگاه ها جهت برنامه ریزی بهتر، بررسی امکان ضبط و ویرایش از فیلم کارگاه های آنالین و آپلود آن در سامانه 

های رسمی دانشگاهی نظیر سامانه نوید. 
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موارد مطروحه و مصوبات جلسه:
نهایی نمودن گزارش اولین دوره مشترک توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی کالن منطقه شش آمایشی کشور به  .۱

عنوان یک سند و ارسال آن به دانشگاه ها/ دانشکده های کالن منطقه. 
مقرر گردید لیست اسامی کارشناسان اعضای کالن منطقه با نظر مساعد معاون آموزشی هر دانشکاه/ دانشکده جهت گواهی  .۲

تشویقی تا ۶ خرداد به دبیر خانه کالن منطقه ارسال گردد.

آماده سازی متن نهایی تفاهم نامه بین دانشگاهی اعضای کالن منطقه تا ششم خرداد ماه جهت ارسال به وزارتخانه. .۳

ارسال نتایج نیاز سنجی به عمل آمده هر واحد دانشگاه/ دانشکده به دبیر خانه کالن منطقه تا یکشنبه ۹ خرداد ماه. .۴

تفکیک گروه هدف به فراگیران بالینی و پایه با در نظر گرفتن مباحث مشترک . .۵

تفکیک دوره به مقدماتی (مربوط به بسته شماره یک طاها) و پیشرفته ( به دو گروه ۱ و ۲ جهت ارتقای پایه عمودی اساتید). .۶

برگزاری دومین جلسه مجازی اعضای کالن منطقه در روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ماه جهت بررسی و تصویب نتایج به عمل آمده  .۷

از نیاز سنجی ها و موارد دیگر.

انجام اطالع رسانی و ثبت نام از برگزاری دومین دوره مشترک توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی کالن منطقه شش  .۸
آمایشی کشور از ۱۷ خرداد ماه.
شروع دوره از ۲۵ خرداد ماه.   .۹

حاضرین در جلسه:

دکتر فرهاد رمضانی بدر (زنجان)، دکتر محمود کهن (البرز) ، دکتر داود حکمت پو (اراک)، دکتر شکور (اراک) دکتر سونیا اویسی (قزوین)، 
دکتر مهران قلعه نوی (قزوین) ، دکتر ذبیح الله قارلی پور، دکتر هدی احمری (قم)، خانم فریده رهنما ، خانم منصوره فشکی (ساوه) ، دکتر 
بهاره ارغوان (خمین)، دکتر ملیحه پارسا (زنجان)، دکتر علی نوروزی (زنجان)، دکتر سمیرا علیرضایی (زنجان)، خانم زهرا ایران نژاد (زنجان)،

غایبین جلسه : 

دکتر گلی ارجی (ساوه)، دکتر محمد شفیعی (خمین)، دکتر نغمه ژاله جو (البرز)، 
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لیست امضاء کنندگان جلسه وبیناری مدیران/مسئولین مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه های 

کالن منطقه شش آمایشی کشور (واحد توانمند سازی اعضای هیأت علمی دانشگاه) ،  مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ 

امضاء سمت نام و نام 
خانوادگی

ردیف

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 
زنجان

دکتر فرهاد رمضانی 
بدر

۱

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 
البرز

دکتر محمود کهن ۲

غایب
مدیر واحد توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی 

البرز
دکتر نغمه ژاله جو ۳

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 
اراک

دکتر داود حکمت پو
۴

مدیر واحد توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی 
اراک

۵ خانم دکتر شکور
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مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 
قزوین

دکتر سونیا اویسی
۶

عضو واحد توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین

دکتر مهران قلعه نوی ۷

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی قم
دکتر ذبیح الله قارلی 

پور
۸

مدیر واحد توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی 
قم

دکتر هدی احمری 
طهران

۹

غایب
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

ساوه
دکتر گلی ارجی

۱۰

کارشناس واحد توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم 
پزشکی ساوه

خانم فریده رهنما ۱۱



                         معاونت آموزشی

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

واحد توانمند سازی اعضای هیأت علمی دانشگاه

کارشناس واحد توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم 
پزشکی ساوه

خانم منصوره فشکی ۱۲

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 
خمین

دکتر بهاره ارغوان
۱۳

غایب
مدیر واحد توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی 

خمین
دکتر محمد شفیعی ۱۴

مدیر واحد توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان

دکتر ملیحه پارسا ۱۵

کارشناس مسئول واحد توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان

دکتر علی نوروزی ۱۶

کارشناس واحد توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان

خانم زهرا ایران نژاد ۱۷
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  ۱۸

۱۹


