
  
  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ریزي آموزشیواحد برنامه

  93عملیاتی سال برنامه

 

 

   ارتقاي کیفیت آموزش پزشکی: هدف کلی

  هاي درسیبررسی و بازنگري برنامه:  هدف اختصاصی

  تحصیالت تکمیلیمقاطع هاي درسی با تاکید بر ارتقاي کمی و کیفی برنامه : پیامد

  هاي درسی ارسال شدههاي بررسی و بازنگري شده به کل برنامهتعداد برنامه  :شاخص نهایی

  گزارش پیشرفت برنامه  شاخص دستیابی   تاریخ پایان   تاریخ شروع   مسوول اجرا   لیت نام فعا  ردیف

  ماهانه  و جود مستندات  اسفند  فروردین  خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  به واحد هاي ارسال شدهکارشناسی برنامه 1

2  به طراحان کارشناسی برنامه  ارسال نظرات

  ي پیشنهاديبرنامه

خانم گوهري -یخانم دکتر بیگدل  ماهانه  وجود مستندات  اسفند  فروردین 

مشاوره با  جلسات حضوريبرگزاري   3

  طراحان برنامه 

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ماهانه  وجود مستندات  اسفند  فروردین 

هاي واحد فعالیتانجام مکاتبات مرتبط با   4

  ریزي آموزشی برنامه

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ماهانه  وجود مستندات  اسفند  نفروردی 

در  توانمندسازي اساتیدهمکاري با واحد   5

مرتبط با آموزشی هاي برگزاري کارگاه

  ریزي آموزشیبرنامه

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ماهانه  وجود مستندات  اسفند  فروردین 

 

 



  
  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ریزي آموزشیواحد برنامه

  93عملیاتی سال برنامه

 

  ارتقاي کیفیت آموزش پزشکی : هدف کلی

  درس و دوره پیگیري تدوین طرح:  هدف اختصاصی

  ارتقاي فرایند یاددهی و یادگیري - دانشجو از فرایند آموزشاستاد و رضایت :  پیامد

   هاي ارسال شدهطرح دوره و درستعداد :  شاخص نهایی

گزارش   شاخص دستیابی   تاریخ پایان   تاریخ شروع   مسوول اجرا   نام فعالیت   ردیف

  پیشرفت برنامه

  ماهانه  و جود مستندات  اردیبهشت  فروردین  خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ح دوره و درسهاي ارزیابی طرطراحی فرم  1

 ماهانه  و جود مستندات  پایان هر ترم  ابتداي هر ترم  خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ارزیابی طرح دوره و درس هاي ارسال شده 2

طرح دوره و درس به  نتایج ارزیابیارسال   3

  هاي آموزشیگروه

خانم گوهري -نم دکتر بیگدلیخا  ماهانه  وجود مستندات  پایان هر ترم  ابتداي هر ترم 

وره و هاي مرتبط با طرح دبرگزاري کارگاه  4

هاي گروهها، درس به درخواست دانشکده

و واحد توانمندسازي اساتید دفتر  آموزشی

  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ماهانه  وجود مستندات  پایان هر ترم  اي هر ترمابتد 

هاي تحقیقاتی مرتبط با ارزیابی انجام طرح  5

  کیفیت طرح دوره و درس

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ماهانه  وجود مستندات  شهریور  فرودین 



  
  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ریزي آموزشیواحد برنامه

  93عملیاتی سال برنامه

 

  ارتقاي کیفیت آموزش پزشکی : هدف کلی

  پیگیري تدوین الگ بوك و پورتفولیو:  هدف اختصاصی

  و ارتقاي فرایند یاددهی یادگیري رضایت دانشجو از فرایند آموزش:  پیامد

  الگ بوك و پورتفولیوهاي ارسال شدهتعداد :  شاخص نهایی

شاخص   تاریخ پایان   تاریخ شروع   مسوول اجرا   نام فعالیت   ردیف

  دستیابی 

گزارش 

  پیشرفت برنامه

 در خصوص برگزاري جلسه با مدیران دفاتر توسعه 1

  بوك و پورتفولیوطراحی الگ

  ماهانه  وجود مستندات  در طول سال تحصیلی  خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی

ي کارشناسی به اعضاي هیات علمی در خصوص مشاوره  2

  تهیه و تدوین الگ بوك و پورتفولیو 

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ماهانه  وجود مستندات  در طول سال تحصیلی 

هاي مرتبط با تدوین الگ بوك و رگاهبرگزاري کا  3

ها، اعضاي هیات علمی پورتفولیو به درخواست دانشکده

هاي آموزشی و واحد توانمندسازي اساتید دفتر گروه

  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ماهانه  وجود مستندات  در طول سال تحصیلی 

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  اتی مرتبط الگ بوك و پورتفولیوهاي تحقیقانجام طرح  4  ماهانه  وجود مستندات  آذر  شهریور 



  
  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ریزي آموزشیواحد برنامه

  93عملیاتی سال برنامه

 

  اي با واحدهاي داخل و خارج مرکز مطالعاتهاي توسعههمکاري: هدف کلی

  افزایش ارتباطات واحد :  هدف اختصاصی

  ریزي درسیارتقاي جایگاه واحد برنامه:  پیامد

  هاي مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و  دانشگاهزان مشارکت واحد در فعالیتمی  :شاخص نهایی

شاخص   تاریخ پایان   تاریخ شروع   مسوول اجرا   نام فعالیت  ردیف

  دستیابی 

گزارش 

  پیشرفت برنامه

  ماهانه  ود مستنداتوج  اسفند  فروردین  خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  شرکت در جلسات مرکز مطالعات و دفاتر توسعه 1

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  هاي آموزش پزشکیها و کنگرهشرکت در همایش  2  ماهانه  وجود مستندات  اسفند  فروردین 

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  هاي داخلی و خارجی ارسال مقاله به مجالت و کنگره  3  ماهانه  وجود مستندات  اسفند  فروردین 

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  هاآموزش پزشکی در برگزاري ژورنال کالب همکاري با گروه  4  ماهانه  وجود مستندات  اسفند  فروردین 

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  همکاري با سایر واحدهاي مرکز مطالعات بنا به نیاز واحد  5  ماهانه  وجود مستندات  اسفند  فروردین 

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ریزي درسی مههاي مرتبط با برناشرکت در کارگاه  6  ماهانه  وجود مستندات  اسفند  فروردین 

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  هاي تابعه بنا به نیازشرکت در جلسات دفاتر توسعه دانشکده  7  ماهانه  وجود مستندات  اسفند  فروردین 

تهیه گزارش، برنامه و مستندات براي واحدهاي باالدستی در   9

  صورت ارجاع به واحد

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ماهانه  وجود مستندات  اسفند  فروردین 

 



  
  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ریزي آموزشیواحد برنامه

  93عملیاتی سال برنامه

 

  ارتقاي کیفیت آموزش پزشکی : هدف کلی

  ریزي آموزشیمتون مرتبط با برنامهتهیه، تدوین و انتشار :  هدف اختصاصی

  ارتقاي فرایند یاددهی یادگیري:  پیامد

  شر شده در سالمتون منتتعداد :  شاخص نهایی

شاخص   تاریخ پایان   تاریخ شروع   مسوول اجرا   نام فعالیت   ردیف

  دستیابی 

گزارش 

  پیشرفت برنامه

1  

 

و جود   خرداد  فروردین   خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ریزي درسیتهیه، تدوین و انتشار واژگان ضروري برنامه

  مستندات

  ماهانه

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  دوین الگ بوك و پورتفولیوراهنماي ت تهیه، تدوین و انتشار  2  ماهانه  وجود مستندات  شهریور  خرداد 

تدوین طرح دوره و  ينحوه دستورالعمل تهیه، تدوین و انتشار  3

  درس

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ماهانه  وجود مستندات  اردیبهشت  فروردین 

ماي ـــراهن يي تهیهدستورالعمل نحوهتهیه، تدوین و انتشار   4

  )Study Guide(عه ـــمطال

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ماهانه  وجود مستندات  بهمن  شهریور 

هاي فیلمي ي  تهیهراهنماي نحوهتهیه، تدوین و انتشار   5

  آموزشی 

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ماهانه  وجود مستندات  اسفند  آذر 

هاي ماژولي ي تهیهماي نحوهراهنتهیه، تدوین و انتشار   6

  آموزشی 

خانم گوهري -خانم دکتر بیگدلی  ماهانه  وجود مستندات  اسفند  آذر  

 


