
  
  
  
  
  

  
  

  گزارش عملکرد دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی
 )1395(  

   



  
 ارزیابی سواالت آزمون  

  
   20/1/93 معاونت محترم آموزشی دانشکدهبه  93-94ارسال  مستندات و گزارش آنالیز سواالت نیمسال اول -1
دانشجویان پزشکی از تاریخ  95/94سال تحصیلی  دومي نیمسال آزمون ها سواالت  آنالیز و تجزیه و تحلیل  -2

   11/6/95تا   30/2/95
اخالق پزشکی و پزشکی قانونی، فارماکولوژي و  نیمسال متوالی و اعالم نتایج به گروه هاي 4 تحلیل سواالتگزارش – 3

  و علوم تشریحپزشکی اجتماعی 
دانشجویان پزشکی از تاریخ  96/95ي نیمسال اول سال تحصیلی آزمون ها سواالت  آنالیز و تجزیه و تحلیل  -4
   96اردیبهشتتا   4/10/95
 
  ارزشیابی اساتید  

  
  25/7/95اعالم بازه زمانی ارزشیابی اساتید مقطع فیزیوپاتولوژي – 1
  24/9/95تا  7/95/ 5ارسال فرم هاي خودارزیابی اساتید -2
 16/9/95  96/95اعالم بازه زمانی ارزشیابی اساتید در مقطع علوم پایه در نیمسال  -3

 یبرنامه توانمندسازي اساتید با استفاده از فرم ارزیابخصوص مشارکت مکاتبه با گروه هاي آموزشی در  -4
 21/9/95-15همتایان

  27/11/95به تمامی اساتید 96/95اعالم نتایج ارزشیابی نیمسال اول  -5

  
   پژوهش 

  10/2/95-12 تهران –همایش کشوري آموزش علوم پزشکی  دهمینهفدر  ( پوستر)مقاله 1ارائه  

  10/2/95-12تهران  – دهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکیهفمقاله( سخنرانی) در  2ارائه 

  95مقاله در زمینه آموزش پزشکی در مجله علمی پژوهشی اسفند  3چاپ 

 

  : کمیته امتحانات 

  



 هیات علمیصفحه اي در باره روش ها و فنون طراحی سوال جهت استفاده اعضاي  5تنظیم جزوه  -

1-19/11/95  
  

 کارگاه

در بیمارستان بوعلی جهت اساتید جراحی  "چگونگی تدوین طرح دوره و طرح درس "برگزاري کارگاه آموزشی -1
 17/3/95قلب 

در بیمارستان رجایی جهت اساتید  ")2روش آموزش و نحوه ارزیابی آزمون فراگیران بالینی ( "برگزاري کارگاه  -2
  95-5-31-3/5/95بیمارستان رجایی

 14/6/95جهت اعضاي هیات علمی علوم پایه "روش هاي نوین آموزشی "گزاري کارگاه بر -3

                                                                                                                               مکاتبه با گروه ها و بخش هاي آموزشی  -4
 3/7/95تا31/6/95و ارسال اسامی به مدیر آموزش دانشگاه "روش هاي تدریس "شرکت در کارگاه در خصوص 

مشکالت مدیریت در آموزش  "اطالع رسانی به گروه هاي علوم پایه و علوم بالینی جهت شرکت در کارگاه  آموزشی -5
 8/7/95"پزشکی

-3جهت اساتید گروه زنان در بیمارستان کوثر و صدور گواهی شرکت    " key feature"برگزاري کارگاه  -6
11/7/95      

هاي تدریس و تجربیات آموزشی ویژه رگزاري کارگاه آموزشی روشب مکاتبه با گروه ها و بخش هاي آموزشی جهت -7
 25/7/95-19اعضاي محترم هیات علمی  و ارسال اسامی به مرکز مطالعات 

  8/95 "مدیریت کالس درس "اطالع رسانی به گروه هاي علوم پایه و علوم بالینی جهت شرکت در کارگاه آموزشی -8
-9شرکت   یو صدور گواه والیت مارستانیدر ب داخلیگروه  دیجهت اسات  " key feature"کارگاه  يبرگزار -9

11/8/95      

 10/8/95ارسال فرم نیازسنجی کارگاه ها -10

 ١٢/٨/٩٥بھ گروه ھای علوم پایھ و علوم بالینی" پژوھش در آموزش" اطالع رسانی کارگاه  -11

  15/8/95ینیو علوم بال هیعلوم پا يبه گروه ها "ارزشیابی دروس نظري "کارگاه یاطالع رسان -12
 6/10/95معرفی اساتید جهت شرکت در کارگاه بدو استخدام به مرکز مطالعات دانشگاه   -13

  

  طرح درس طرح دوره و 

  95-1-15از گروه بیوشیمی و ژنتیک  2و  1دریافت و  بررسی طرح درس بیوشیمی 



  تنظیم و ارسال طرح درس و  طرح دوره گروه بیوشیمی و ژنتیک بهEDC  23-1-95 

  ارسال طرح دوره و طرح درس تایید شده گروه بیوشیمی به سایت دانشکده جهت درج در زیرپورتال دانشکده
 95-1-23پزشکی 

  21/1/95صدور گواهی همکاري در تدوین طرح دوره و طرح درس دکتر پیري 

 28/2/95تعیین سابقه طرح درس و طرح دوره عضو هیات علمی گروه زنان 

  31/6/95و ارسال به سایت دانشکده  3دوره بهداشت عمومیدریافت طرح 

 31/6/95دریافت طرح درس گروه زنان و ارسال به وب سایت دانشکده 

  دریافت طرح درس و طرح دوره انقالب اسالمی و فرهنگ و تمدن اسالمی و ارسال به وب سایت دانشکده
1/8/95 

 3/8/95-15طرح درس و طرح دوره  مکاتبه با گروه ها و بخش هاي آموزشی در خصوص بازبینی 

 
 
  جشنواره شهید مطهري 

  21/1/95اعزام متقاضیان به جشنواره مطهري اطالع رسانی به کلیه گروه ها و بخش هاي آموزشی جهت  
  8/2/95پی گیري و ارسال اسامی دانشجویان شرکت کننده در جشنواره شهید مطهري 

  10/8/95جشنواره شهید مطهري به تمامی گروه هااعالم برگزاري همایش کشوري آموزش پزشکی و 

 

 استعداد درخشان 

 11/7/95      96متقاضی شرکت در آژمون دستیاري 88درصد برتر ورودي 10معرفی  -

 

 استراتژیک   

  ت مستندا ئه گزارش  به همراه مستندات به  95دانشکده پزشکی در سال EDOبرنامه هاي استراتژیک ارا
 6/10/95مسئول آموزش دانشکده 

 
 سایر گزارشات عملکردEDO:  
-17گردآوري و تدوین گزارش استراتژیک دانشکده پزشکی جهت اعتباربخشی به معاونت آموزشی دانشگاه -1

19/1/95 



 23/2/95همکاري در برگزاري آزمون کارشناسی ارشد سنجش و آموزش پزشکی  -2

پزشکی و ارسال به دبیرخانه تنظیم جداول شاخص هاي کیفیت زندگی در برنامه توسعه ششم دانشکده  -3
 29/2/95-25سالمت استان

 27/4/95در مرکز مطالعات دانشگاه  "راه اندازي مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی"شرکت  در جلسه  -4

 3/5/95-2بررسی آیین نامه مقررات اجرایی، اخالقی کارورزان در مراکز آموزشی بالینی و ارسال پیشنهادات  -5

 keyمکاتبه با گروه ها و بخش هاي آموزشی علوم پایه و علوم بالینی جهت دریافت سواالت تئوري و اسکی و    -6

feature  18/5/95 

 19/5/95سوال برتر با فرمت آسکی و بانک سواالت 10مکاتبه با گروه ها جهت تهیه و ارسال  -7

 20/6/95-16اعالم آخرین منابع مرجع در مقطع علوم پایه ونظرخواهی در مورد دستورالعمل هاي کشوري  -8

 21/6/95شرکت در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهاي درخشان دانشجویی  -9

م مکاتبه با گروه ها  ، پی گیري و اعالم نظرات در مورد دستورالعمل هاي کشوري سالمت و منابع آزمون علو -10
 3/6/95تا  21/6/95

گروه و  5و دریافت پاسخ از  KEY FEATUREنامه به گروه ها جهت ارسال بانک سوال در فرمت آسکی و  -11
 3/7/95ارسال پاسخ نامه به معاونت آموزشی دانشگاه

 6/7/95تشکیل جلسه بررسی سواالت امتحانات جامع علوم پایه با گروه هاي میکروب شناسی و فیزیولوژي -12

 10/7/95لسه معارفه دستیاران ورودي جدید به عنوان مجري برنامه شرکت در ج -13

 دانشگاه EDCگروه و ارسال آن به  5دریافت پاسخ از  -14

علوم  يو آزمونها یابیبه مرکز مطالعات و اعالم شرکت در  جلسه ارتقاء نظام ارز یعلم اتیدو عضو ه یمعرف -15
  25/7/95در  یپزشک

گروه ها به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه در خصوص درصد میزان مکاتبه با گروه ها و ارسال پاسخ  -16
 94به نسبت سال 95استفاده از  روش هاي نوین آموزش و ارزشیابی در سال 

24/8/95 

 95تا اسفند 24/8/95پی گیري روند اعتباربخشی موسسه اي از واحدهاي تحت پوشش دانشکده  -17

 20/9/95ید دانشکده پزشکی ابالغ جهت اعضا کمیته توانمندسازي اسات -18

با شرکت مسئولین دانشکده و   "بررسی نتایج علوم پایه دوره هاي اخیر در دانشکده پزشکی "تشکیل جلسه  -19
 10/95/ 12اعضاي هیات علمی علوم پایه 

  29/9/95مکاتبه با گروه هاي آموزشی در خصوص اعالم اسامی اساتید استفاده کننده روش هاي ارزشیابی نوین -20
 14/10/95تا 

  



  
  

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی


