
  

  
  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  ریزي آموزشیواحد برنامه

 92گزارش عملکرد سال 

  

  میزان دستیابی  رفیـهاي معهـولفـم  لیـي اصهـولفــم  ردیف
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طراحی، بررسی و بازنگري 

  برنامه هاي درسی

 ضـرورت ویژه( یـآموزش هايامهـبرن ادـایجذاري فرم ـبارگ

 تدوین وبــارچچفــرم و  )هاي جدیداندازي دورهراه -جیــسن

ریزي واحد برنامهدر سایت  رشته ضوابط و یــآموزش يبرنامه

  آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

100%  

ترجمه  يرشته کارشناسی ارشد يپیشنهادي دوره يبررسی برنامه

  )دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی(در حوزه سالمت 

100%  

 کارشناسی ارشد فیتولوژيي دوره پیشنهادي يبررسی برنامه

  )و مطالعات طب سنتی موسسه تاریخ(

100%  

  %100  ي درسی کارشناسی هوشبريپیگیري فرایند بازنگري برنامه
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پیگیري تهیه و تدوین 

  طرح دوره و درس

  %100  )مهر 30( برگزاري کارگاه طراحی آموزشیهمکاري در 

با مدیران دفاتر  فرم طرح دوره و درسنهایی سازي  برگزاري جلسات

  )دوره دو(توسعه 

100%  

  %100  در سایت مرکز مطالعاتطرح دوره و درس  يهاآپلود فرم

هاي طرحهاي براي  تکمیل فرم تابعه هايدرخواست از دانشکده

و  92- 93سال دوم براي نیمهاي آموزش توسط گروهدوره و درس 

ها و ارسال موارد به قرار دادن اطالعات تکمیلی در سایت دانشکده

  عات و توسعه آموزش دانشگاه مرکز مطال

50%  
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تهیه و تدوین متون 

  آموزشی

  در دست اجرا  ریزي درسیواژگان ضروري برنامه گردآوري

  در دست اجرا  طرح دوره و درس يگردآوري نکات ضروري براي تهیه

براي سایت مرکز  ریزي آموزشیواحد برنامه معرفیتهیه محتواي 

   مطالعات و توسعه آموزش 

100%  

  %100  آموزشیریزي تهیه پمفلت معرفی واحد برنامه
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  میزان دستیابی  رفیـهاي معهـولفـم  لیـي اصهـولفــم  ردیف

  %100  یآموزش کارگاهبرگزاري  شنهادیپ فرم نیتدو
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هاي مرتبط با فعالیت

  بخشی هاي بینهمکاري

  %100  شرکت در جلسات ماهانه مرکز

  %100  ریزي آموزشیتهیه گزارش صد روزه واحد برنامه

  در دست اجرا  مشاوره به طراحان برنامه و اعضاي هیات علمی

  در دست اجرا  همکاري با کارشناسان گروه آموزش پزشکی

  %100  کنگره آموزش پزشکیپانزدهم ارسال چکیده مقاله براي 
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ریزي آموزشیواحد برنامهتحلیل وضعیت   

  

  

 

  

  

  

  هافرصت

هاي درسی از سوي وازرت ري برنامهوجود ساختار متحدالشکل تدوین، طراحی و بازنگ - 

  متبوع

  هاي تحصیالت تکمیلی در نقشه جامع علمی کشوراولویت طراحی دوره - 

  هاي درسیاختصاص بودجه به بازنگري برنامه - 

هاي ساالنه آموزش پزشکی براي تبادل نظر و دریافت آخرین برگزاري کنگره - 

  ي برنامه ریزي درسیهاي حیطهپیشرفت

  ریزي درسیهاي تخصصی برنامهنامهوجود فصل - 

  هاي درسی در وزارت متبوعفرایند طوالنی تصویب برنامه -   تهدیدها

  

  

  

  

  نقاط قوت

  اي ها و دریافت خدمات مشاورهمندي اعضاي هیئت علمی در طراحی برنامهعالقه - 

 امکان جستجو در منابع متعدد داخلی و خارجی معتبر جهت  طراحی و تهیه برنامه - 

  درسی، طرح دوره درسی، پورتفولیو و الگ بوك هاي

هاي مرتبط با طرح دوره وجود گروه آموزش پزشکی در دانشگاه جهت برگزاري کارگاه - 

  هاي آموزشیو درس، الگ بوك، پورتفولیو و کوریکولوم

ها در اي، تصویب و بازنگري برنامهبندي دقیق در ارائه خدمات مشاورهنظم و زمان - 

  ت و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با توجه به نمودار گردش کار مرکز مطالعا

ي اي به دفاتر توسعهي خدمات مشاورهریزي آموزشی در ارائهآمادگی واحد برنامه - 

  هاي آموزشیهاي تابعه و اعضاي هیات علمی گروهآموزش دانشکده

  

  نقاط ضعف

  در دانشگاه هاي درسیفرایند طوالنی تصویب برنامه - 

  و اهمیت طرح دوره و درس ضرورت هاي آموزشی بهگروه گیعالقهبی - 

  هاهاي دایر در طراحی برنامهاستادان به همپوشانی رشتهناکافی توجه  - 


