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 های آموزش عالی سالمتگرای برنامهی راهبردی، هدفمند و ماموریتمحور و کارگروه توسعههمکاری با کارگروه بسته آموزش پاسخگو و عدالتهدف كلي: 

 های آموزشی متناسب با نیاز کشورطراحی و بازنگری کوریکولومهدف اختصاصي:  

 یتحقق اهداف سند تحول و نوآوری آموزش پزشکپیامد:  

 ی آموزشی طراحی و بازنگری شده در راستای سند تحول و نوآوریتعداد برنامهشاخص: 
 گزارش پیشرفت برنامه شاخص دستیابی  تاریخ پایان تاریخ شروع مسوول اجرا نام فعالیت ردیف

1 
های آموزشی مبتنی بر نیاز جامعه  با توجه به بررسی و احصاء دوره

 های آموزشیپتانسیل گروه
 شش ماهه مستنداتجود و  اسفند فروردین خانم گوهری -م دکتر بیگدلیخان

ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی هاها به گروهپیشنهاد دوره 2  شش ماهه وجود مستندات اسفند فروردین 

ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی ها با همکاری گروه اموزشی مرتبطتدوین کوریکولوم 3  شش ماهه تنداتوجود مس اسفند فروردین 

ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی ایهای مهارتی و حرفهبرنامه تدوین کوریکولوم 4  شش ماهه وجود مستندات اسفند فروردین 

ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی گذردها میسال از آخرین بازنگری آن 5هایی که بازنکری کوریکولوم 5  شش ماهه وجود مستندات اسفند فروردین 

6 
های روز و ها بر اساس نیازهای جامعه، فناوریارزیابی کوریکولوم

 مرزهای دانش
ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی  شش ماهه وجود مستندات اسفند فروردین 

 



 ریزی آموزشیواحد برنامه -1395ی عملیاتی سال برنامه                                                             

                                                                         .................................................................................................................................... 

 

2 

  

 

 

  ارتقای کیفیت آموزش پزشکیهدف كلي: 

 های درسیبررسی و بازنگری برنامههدف اختصاصي:  

 تحصیالت تکمیلی ایرشتههای بینایجاد دوره های درسی با تاکید برنامهارتقای کمی و کیفی بر پیامد: 

 های درسی ارسال شدههای بررسی و بازنگری شده به کل برنامهتعداد برنامه  :شاخص نهایي
 گزارش پیشرفت برنامه شاخص دستیابی  تاریخ پایان  تاریخ شروع  مسوول اجرا  نام فعالیت  ردیف

 شش ماهه مستنداتجود و  اسفند فروردین خانم گوهری -خانم دکتر بیگدلی مه های ارسال شدهکارشناسی برنا 1

هریخانم گو -خانم دکتر بیگدلی ارسال نظرات به طراحان برنامه 2  شش ماهه وجود مستندات اسفند فروردین 

هریخانم گو -خانم دکتر بیگدلی برگزاری جلسات مشاوره با طراحان برنامه 3  شش ماهه وجود مستندات اسفند فروردین 

4 
انجام مکاتبات مرتبط با هر برنامه به مدیریت 

 امور آموزشی
هریخانم گو -خانم دکتر بیگدلی  شش ماهه وجود مستندات اسفند فروردین 

هریخانم گو -خانم دکتر بیگدلی های ارسال شده به وزارتخانهپیگیری برنامه 5 اههشش م وجود مستندات اردیبهشت فروردین   

6 
همکاری با واحد اموزش استاد در برگزاری 

 ریزی آموزشیهای مرتبط با برنامهکارگاه
هریخانم گو -خانم دکتر بیگدلی  شش ماهه وجود مستندات اسفند فروردین 

7 
ریزی تدوین کتابچه واژگان ضروری برنامه

 درسی
هریخانم گو -خانم دکتر بیگدلی ماههشش  وجود مستندات اردیبهشت فروردین   
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 پزشکی  علوم ارتقای کیفیت آموزشهدف كلي: 

 پیگیری تدوین طرح درس و دورههدف اختصاصي:  

 یاددهی-رضایت دانشجو از فرایند آموزش، ارتقای فرایند یادگیریپیامد:  

  های ارسال شدهتعداد طرح دوره و درسشاخص نهایي:  
 گزارش پیشرفت برنامه شاخص دستیابی یانتاریخ پا تاریخ شروع مسوول اجرا نام فعالیت ردیف

 شش ماهه مستنداتجود و  اردیبهشت فروردین خانم گوهری -خانم دکتر بیگدلی های ارزیابی طرح دوره و درسطراحی فرم 1

ش ماههش مستنداتجود و  پایان هر ترم ابتدای هر ترم خانم گوهری -خانم دکتر بیگدلی ارزیابی طرح دوره و درس های ارسال شده 2  

3 
ارسال نظرات کارشناسی در خصوص تدوین طرح 

 های آموزشیدوره و درس به گروه
هریخانم گو -خانم دکتر بیگدلی  شش ماهه وجود مستندات پایان هر ترم ابتدای هر ترم 

4 
های مرتبط با طرح دوره و درس به برگزاری کارگاه

 هادرخواست دانشکده
هریخانم گو -خانم دکتر بیگدلی  شش ماهه وجود مستندات پایان هر ترم ابتدای هر ترم 

هریخانم گو -خانم دکتر بیگدلی ی راهنمای تدوین طرح دوره و درستدوین کتابچه 5  شش ماهه وجود مستندات خرداد فرودین 

6 
های تحقیقاتی مرتبط با ارزیابی کیفیت انجام طرح

 طرح دوره و درس
هریخانم گو -خانم دکتر بیگدلی  شش ماهه وجود مستندات شهریور ینفرورد 
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  ارتقای کیفیت آموزش پزشکیهدف كلي: 

 پیگیری تدوین الگ بوک و پورتفولیوهدف اختصاصي:  

 و ارتقای فرایند یاددهی یادگیری رضایت دانشجو از فرایند آموزشپیامد:  

 الگ بوک و پورتفولیوهای ارسال شدهتعداد شاخص نهایي:  
 گزارش پیشرفت برنامه شاخص دستیابي  تاریخ پایان تاریخ شروع مسوول اجرا نام فعالیت ردیف

1 
 مستنداتجود و  در طول سال تحصیلی خانم گوهری -خانم دکتر بیگدلی برگزاری جلسه با مدیران دفاتر توسعه

 شش ماهه

2 
ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی مشاوره کارشناسی به اعضای هیات علمی  وجود مستندات یلیدر طول سال تحص 

 شش ماهه

های مرتبط با تدوین الگ بوک و پورتفولیو به برگزاری کارگاه 3

 هادرخواست دانشکده
ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی  وجود مستندات در طول سال تحصیلی 

 شش ماهه

4 
ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی ی راهنمای تدوین الگ بوک و پورتفولیوتدوین کتابچه  آذر یورشهر 

 شش ماهه شش ماهه

5 
ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی های تحقیقاتی مرتبط الگ بوک و پورتفولیوانجام طرح  بهمن شهریور 

 شش ماهه شش ماهه

6 
ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی (Study Guideراهنمای مطالعه )ی کتابچهتهیه و تدوین   شهریور خرداد 

 شش ماهه شش ماهه
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 ای با واحدهای داخل و خارج مرکز مطالعاتهای توسعههمکاری: هدف كلي

  افزایش ارتباطات واحدهدف اختصاصي:  

 ریزی درسیارتقای جایگاه واحد برنامهپیامد:  

  های ارسال شدهتعداد طرح دوره و درسشاخص نهایي:  
 زارش پیشرفت برنامهگ شاخص دستیابي  تاریخ پایان تاریخ شروع مسوول اجرا نام فعالیت ردیف

 شش ماهه مستنداتجود و  اسفند فروردین خانم گوهری -خانم دکتر بیگدلی شرکت در جلسات مرکز مطالعات و دفاتر توسعه 1

ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی های مرتبطها و کنگرهشرکت در همایش 2  شش ماهه وجود مستندات اسفند فروردین 

ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی های داخلی و خارجیکنگرهارسال مقاله به مجالت و  3  شش ماهه وجود مستندات اسفند فروردین 

ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی هاهمکاری با گروه آموزش پزشکی در برگزاری ژورنال کالب 4  شش ماهه وجود مستندات اسفند فروردین 

ریخانم گوه -بیگدلی خانم دکتر همکاری با سایر واحدهای مرکز مطالعات 5  شش ماهه وجود مستندات اسفند فروردین 

ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی ریزی درسیهای مرتبط با برنامهشرکت در کارگاه 6  شش ماهه مستنداتجود و  اسفند فروردین 

ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی ریزی درسیتدوین، تالیف و ترجمه متون مرتبط با برنامه 7  شش ماهه وجود مستندات اسفند دینفرور 

ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی ستندات برای واحدهای باالدستیتهیه گزارش، برنامه و م 8  شش ماهه وجود مستندات اسفند فروردین 

ریخانم گوه -خانم دکتر بیگدلی همکاری با دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش 9 هشش ماه وجود مستندات اسفند فروردین   

  


