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 دانشکده در  پزشکی علوم آموزش در پژوهش و پژوهی دانش ی توسعه : 1هدف کلی 

 اساتید و دانشجویان ارتقای به مربوط آموزشی های برنامه اجرای و ریزی برنامه هدف اختصاصی )کمی (:

 فوق هدف به نیل جهت در اساتید و دانشجویان ظرفیتهای و معنوی و مادی فرصتهای و امکانات از استفاده استراتژی :

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

 ارزیابی های فرم نتایج 1400شهریور 1400شهریور توانمندسازی کمیته اساتید توانمندسازی جهت در آموزشی کارگاههای برگزاری 1

 ارزیابی های فرم نتایج دوم نیمسال اول نیمسال اموزشی ریزی برنامه کمیته ارشد و کارشناسی دانشجویان مدون کارگاههای برگزاری 2

 ارزیابی های فرم نتایج 1400شهریور 1400شهریور پاسخگو آموزش کمیته دانشکده اساتید توسط کالپ ژورنال برگزاری 3

 ارزیابی های فرم نتایج 1400اسفند  1400آبان  اموزشی ریزی برنامه کمیته دانشجویان توسط کالپ ژورنال برگزاری 4

5 
عناوین دانش پژوهی و یا پژوهش در تعیین برگزاری جلسات بارش افکار برای 

 آموزش
 اسفند اردیبهشت EDOمدیر 

ن در ایتعداد عناوین پیشنهادی 

 دو حوزه

 همکاری با اساتید جهت تدوین طرح های دانش پژوهی و یا پژوهش در آموزش 6
با همکاری واحد دانش  EDOمدیر 

 پژوهی و یا پژوهش در آموزش
 تعداد طرح های ثبت شده اسفند اردیبهشت

 اسفند اردیبهشت EDOمدیر  پروپوزال پژوهش در آموزش  5تدوین و ارسال حداقل  7
پروپوزال های مصوب تعداد 

 شده

8 
شرکت در همایش های آموزش ارسال مقاالت و طرح های دانش پژوهی و 

 پزشکی
 اسفند اردیبهشت EDOمدیر 

تعداد مقاالت، فرآیندها  طرح 

 های ارسال شده
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 دانشکده اساتید آموزش کیفی و کمی ارزشیابی: 2هدف کلی 

 ها درس طرح آزمونها، تدریس، قوت و ضعف نقاط آوردن دست هب هدف اختصاصی )کمی (:

 مختلف آزمونهای از استفاده با آموزش کیفیت نزولی یا صعودی روند مقایسه استراتژی :

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

 سایت در کامل درسهای طرح وجود 1400آبان  1400مهر  مدیران گروه آموزشی گروههای همه در جامع درسهای طرح بارگزاری و تکمیل 1

 نتایج ارزیابی  1400اسفند  1400مهر  ارزشیابی کمیته دانشکده شده برگزار آزمونهای ارزیابی 2

 ارزیابی نتایج 1400دی  1400مهر  ارزشیابی کمیته دانشکده در شده برگزار تئوری و عملی کالسهای ارزیابی 3

 ارزیابی نتایج 1400آبان  1400مهر  ارزشیابی کمیته دانشکده های رشته کلیه درونی ارزیابی 4

 سایت در روز بهCV  وجود 1400شهریور  1400تیر  مدیران گروه سایت در اساتید CV  رسانی روز به 5

 

 

 دانشکده دانشجویان آموزش کیفی و کمی ارزشیابی: 3هدف کلی
 عملی و تئوری آموزش در دانشجویان مشارکت میزان و انگیزه رکود، قوت، و ضعف نقاط آوردن دست به اختصاصی )کمی (:هدف 

 مختلف های ارزیابی با آموزشی نظر از دانشجویان مستمر پایش استراتژی :

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

1 
 هر پایان از بعد آموزشی گروههای آسکی آزمون برگزاری

 کارورزی

 هر پایان از بعد

 کارورزی

 آسکی مستندات

2 
 دوره انتهای منتخب گروههای فاینال آزمون برگزاری

 آموزشی

 دوره انتهای

 آموزشی

 فاینال مستندات

 بوک الگ وجود ترم طول در ترم طول در آموزش مدیر وEDO الکترونیکی بوک الگ طراحی 3
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 قبول مورد الکترونیکی

 سایت در فرایندها وجود ترم طول در ترم طول در سایت مسئول دانشکده سایت در فرایندها و ها فرم بارگزاری 4

5 
بررسی مستمر و تایید طرح دوره های تمامی اعضای هیات علمی 

 EDOدانشکده و بارگذاری در وبسایت 
 اسفند ماه اردیبهشت EDOمدیر 

تعداد طرح دوره های تایید 

شده و بارگذاری شده در 

 وبسایت

6 

 ادگیریی مراکز با مرتبط دانشجویان، درسی های برنامه وضعیت تعیین و بررسی

 ها آن بندی جمع و بالینی های مهارت
 امهبرن وضعیت تعیین و بررسی گزارش عملکرد ساالنه EDOمدیر

 اب مرتبط دانشجویان، درسی های

 های مهارت یادگیری مراکز

 ها آن بندی جمع و بالینی

 

 

 درسی های برنامه یبازنگر: 4هدف کلی 
 بهداشت وزارت از ابالغی درسی های برنامه برخی یبازنگر هدف اختصاصی )کمی (:

 دانشکده و دانشجویان نیازهای و اهداف مطابق مناسب نسبتا کوریکولوم به دستیابی استراتژی :

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

1 
ی برنامه درسی گروه های بازنگرنیازسنجی جهت تعیین اولویت های 

 آموزشی

با همکاری  EDOمدیر 

 مدیران گروه های آموزشی
 شدهگزارش نیازسنجی انجام  اسفند ماه اردیبهشت

2 
با همکاری  EDOمدیر  و اعضای هیات علمی دانشجویان با پاسخ و پرسش جلساتبرگزاری 

 مدیران گروه های آموزشی
 تعداد مصوبات جلسات اسفند ماه اردیبهشت
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 زشیهای آمو کولومیکور ینیبازب یبرا یعلم اتیه یاعضا مشارکت با 3

با همکاری  EDOمدیر 

مدیریت دانشکده/ اعضای 

 هیئت علمی

 اسفند ماه اردیبهشت
تعداد کوریکولوم های بازبینی 

 شده

4 
با همکاری  EDOمدیر  و اعضای هیات علمی دانشجویان با پاسخ و پرسش جلساتبرگزاری 

 مدیران گروه های آموزشی
 تعداد مصوبات جلسات اسفند ماه اردیبهشت

5 
جامعه نگر در مراکز  یپزشک یمرکز آموزش کیحداقل  یراه انداز

 شهر یو درمان یبهداشت

با همکاری  EDOمدیر 

 مدیریت دانشکده
 اسفند ماه اردیبهشت

وجود یک مرکز آموزش 

پزشکی جامعه نگر در سطح 

 شهر

6 
تدارک برنامه بازدید دانشجویان از مراکز بهداشتی درمانی روستایی و 

 شهری

با همکاری  EDOمدیر 

 مدیریت دانشکده
 ارائه گزارش بازدیدها اسفند ماه اردیبهشت

 تعداد طرح های مصوب اسفند ماه اردیبهشت  EDOمدیر  گروه آموزشی 2ی کوریکولوم حداقل برای بازنگرپروپوزال  2تصویب  7

 

 مجازی آموزش: 5هدف کلی 
 مجازی آموزش از استفاده سمت به دانشجویان و اساتید هدایت و تشویق هدف اختصاصی )کمی (:

 ...و ها هزینه آمد، و رفت کاهش مجازی، آموزش جهت در آموزش حوزه مناسب امکانات از استفاده استراتژی :

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

1 
 ترم با همزمان مجازی آموزش کمیته مجازی بصورت تئوری کالسهای تشکیل

 تحصیلی

 سامانه نوید ترم پایان

2 
 ترم با همزمان مجازی آموزش کمیته مجازی آموزش کالسهای به مربوط اسالیدهای آرشیو

 تحصیلی

 تحویل اسالید ترم پایان
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3 
بررسی مشکالت مجازی سازی دروس و برنامه ریزی جهت رفع 

 مشکالت

همکاری مرکز استاد، با 

 آموزش مجازی دانشگاه
 ارائه چالشها و راهکارها اسفند ماه اردیبهشت

4 
بررسی نیازهای آموزشی اساتید و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه 

 های مرتبط با آموزش مجازی

با همکاری واحد  EDOمدیر 

آموزش مجازی و واحد 

 توانمندسازی

 اسفند ماه اردیبهشت
شده و  تعداد نیازهای احصا

 کارگاه های برگزار شده

 تعداد محتواهای ارزیابی شده اسفند ماه اردیبهشت EDOمدیر   منتخب دروس برخی الکترونیک محتوای ارزشیابی 5

 

 استراتژیک برنامه تدوین: 6هدف کلی 
 EDC استراتژیک برنامه راستای در آموزش توسعه دفتر استراتژیک برنامه تدوین هدف اختصاصی )کمی (:

 استراتژیک برنامه با EDO  عملیاتی های برنامه همراستایی و همسویی استراتژی :

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

 استراتژیک برنامه وجود 1400پاییز  1400پاییز  EDO  مدیر دانشکده آموزش توسعه دفتر استراتژیک برنامه تدوین 1

 

 آموزش در پژوهش: 7هدف کلی
 آموزشی حیطه در پژوهش انجام به اساتید هدایت و آموزش امر در پژوهشی های اولویت عیینت هدف اختصاصی )کمی (:

 فوق هدف به نیل جهت در دانشگاه آموزش توسعه مرکز با همسویی استراتژی :

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

1 
نیازسنجی برای تعیین عناوین پژوهش در آموزش ضمن توجه به اولویت 

 و تهیه پروپوزل در این زمینه EDCهای اعالمی از سوی 

 دانش کمیتهو  EDO  مدیر

 پژوهی

 تعداد طرح های مصوب 1400زمستان  1400تابستان 
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2 
 دانش کمیتهو  EDOمدیر  علمی هیات اعضای برای آموزش در پژوهش کارگاه برگزاری

 پژوهی

 کارگاه مستندات 1400آبان  1400آبان 

 

 

 

 

 

 فعالیتها ارزیابی: 8هدف کلی
 مستمر ارزشیابی روند مبنای بر دانشجویان و اساتید عملکرد بهبود طریق از آموزشی وری بهره ارتقاء هدف اختصاصی )کمی (:

 ها کاستی نمودن مرتفع جهت در بازخورد برای فضایی نمودن فراهم استراتژی :

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

1 
 نظر از اساتید آموزشی های فعالیت و تدریس نحوه ارزشیابی

 دانشجویان

 ارزیابی کمیتهو EDO  مدیر

 ارزشیابی و

 ارزشیابی تایجن مستمر مستمر

2 
 و آموزشی معاون نظر از آموزشی های گروه مدیران ارزشیابی

 گروه اعضاء

 ارزیابی کمیتهو EDO  مدیر

 ارزشیابی و

 ارزشیابی نتایج مستمر مستمر

3 
 ارزیابی کمیتهو EDO  مدیر گروه مدیر نظر از گروه اعضاء ارزشیابی

 ارزشیابی و

 ارزشیابی نتایج مستمر مستمر

4 
 ارزیابی کمیتهو EDO  مدیر گروه همکاران سایر نظر از گروه اعضاء ارزشیابی

 ارزشیابی و

 ارزشیابی نتایج مستمر مستمر
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5 
 ارزیابی کمیتهو EDO  مدیر ارزیابی( خود)  خود از گروه اعضاء ارزشیابی

 ارزشیابی و

 ارزشیابی نتایج مستمر مستمر

 

 

 ینخبه پرور تیدرخشان و تقو یاز استعدادها تیحما ان،یدانشجو یلیتحص شرفتیپ: 9هدف کلی
 در مقایسه با سال های قبل ارتقاء محسوس معدل دانشجویان در هر دو گروه آموزشی هدف اختصاصی )کمی (:

 دانشجویانتقویت و تشویق عملکرد تحصیلی  استراتژی :

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

1 
استفاده از نظرات دانشجویان  - شروع سال  EDOمسئول  EDO یها تینسبت به فعال انیدانشجو نظرات یبررس

 EDOدر فعالیت های 

2 
 یعلم جشنواره هایجهت کسب رتبه در  انیدانشجو یآماده ساز

 یکشور

/  EDOمدیریت دانشکده/ مسئول

 مسئول استعدادهای درخشان

 کسب رتبه در جشنواره ها  - شروع سال 

 مصوبات جلسات  شروع سال  EDOمسئول آموزش توسعه دانشجویی کمیته جلسات منظم تشکیل 3

4 
 استعدادهای مسئول/EDOمسئول توسعه آموزش ییدانشجو تهیکم یها تیاز ظرف یریبهره گ

 درخشان

استفاده از نظرات دانشجویان  - شروع سال 

 EDOدر فعالیت های 

5 
 استعدادهای مسئول/EDOمسئول تقویت و حمایت از طرح های پژوهشی دانشجویان

 درخشان

تعداد طرح های پذیرفته  - شروع سال

 شده در کنگره ها و مجالت


