
 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش عملکرد دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

 (1397) 

  



 ارزشیابی 

 ارزیابی سواالت آزمون

 

دانشجویان پزشکی تا تاریخ ی نیمسال اول سال تحصیلی آزمون ها سواالت آنالیز و تجزیه و تحلیل -1

14/1/97 

مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش به  مسالیسواالت ن زیارسال  مستندات و گزارش آنال -2

  15/1/97 علوم پزشکی دانشگاه 

 1/2/97ارسال گزارش به ریاست دانشکده  -3

 انجام کلیه مراحل فوق در نیمسال دوم  -4

 

  ارزشیابی اساتید 

از  96- 97بازه ی زمانی ارزشیابی استاد توسط دانشجویان برای نیمسال دوم تحصیلی اعالم  -1

 31/4/97لغایت  31/2/97تاریخ 

 

از 97/96بازه زمانی ارزشیابی اساتید دروس مقطع فیزیوپاتولوژی در نیمسال دوّم سال تحصیلی  - 2

 14/5/97تا  11/2/97

 یگروه  ها رانیبه مد  98/97و اول  97/96دوم  مسالیدر اتمام ن دیاسات یابیاعالم نمرات ارزش -2

 یوپاتولوژیزیو ف هیعلوم پا

 

 آزمون هارزیابی کمیته ا 

 



 22/1/97-21آزمون ها ابالغ برای اعضا کمیته ارزیابی  -1

 یابی آزمون هاتشکیل هشتمین جلسه کمیته ارز -2

بر اساس فرمت و کارشناسان ارزیاب ارزیابی سواالت امتحانی توسط مدیر گروه/ رئیس بخش  -3

MCQ 

ارزیاب کارشناسان و فرم دریافت فرم ارزیابی اولیه سواالت مدیران گروه ها و روسای بخش ها   -4

 ارزیاب

 به سواالت ارزیابی شده و ارسال به آموزش جهت تکثیردانشکده  EDOمهر دفتر  -5

 

 کمیته برنامه ریزی درسی 

 19/1/97وه های آموزشیدریافت طرح درس و طرح دوره از گر – 1

 9/2/97دریافت طرح درس و طرح دوره بیوشیمی دیسیپلین – 2

 17/2/97مکاتبه به گروه ها جهت اعالم افراد مسئول کورس های جدید  – 3

 ارزیابی نحوه پیاده سازی کوریکولوم جدید و دریافت پیشنهادان از گروه های آموزشی –4

 مکاتبات با گروههای آموزشی در مورد آموزش ترکیبی  – 5

 

 

 

  یآموزش هایمارستانیدر ب ینینظارت بر آموزش بالکمیته 

با  "یآموزش هایمارستانیدر ب ینینظارت بر آموزش بال تهیکم"با عنوان  ای تهیکم لیتشک-1

27/9/97گردد لیمربوطه تشک هایو کارشناسان دانشکده جهت نظارت بر برنامه رانیحضور مد  

 4/12/97 یحکم بازرس اعالم-2

 



 

 کارگاه 

 21/1/97 "نحوه کار با سامانه نماد" یکارگاه آموزش -1

( یدانشکده پزشکEDOتوسط توسط دفتر توسعه آموزش ) " یابیارزش یروش ها" یآموزش کارگاه -2

 ینیو بال هیالورود علوم پا دیجد یعلم اتیه یجهت اعضا 27/1/97

توسط توسط  "ای نهیگز 4 هایآزمون جینتا لیتحل  ودانشجو  یابیارزش یروشها" یکارگاه آموزش-3

 هیالورود علوم پا دیجد یعلم اتیه یجهت اعضا10/2/97( یدانشکده پزشکEDOدفتر توسعه آموزش )

 ینیو بال

دانشکده EDOتوسط دفتر توسعه آموزش ) "نگارش طرح درس و طرح دوره"کارگاه آموزشی -4

 جهت اعضای هیات علمی جدید الورود علوم پایه و بالینی24/2/97پزشکی( 

 

 
  

 استعداد درخشان 

 98 یاریرتبه برترجهت شرکت در آزمون دست یایاستفاده از مزا طیواجد شرا انیدانشجو یمعرف -1

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و  4و  3استفاده از مواد  طیافراد واجد شرا یمعرف-2

 19/9/97استعداد درخشان به مقاطع باالتربه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

 

 

 سایر گزارشات عملکردEDO: 

 19/1/97-15-14عضو هیات علمی با دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی  8گواهی همکاری  -1

 20/1/97مکاتبه با گروه ها در مورد روش های ارزیابی  -2

 شرکت در جلسات کارگروه بسته ارتقا نظام ارزیابی آزمون ها -3

 انجام اعتباربخشی پزشکی عمومی  -4

 کی از جمله صدور ابالغ برای اعضا کمیته مکاتبات مربوط به بین المللی سازی دانشکده پزش -5



 

 

 


