
 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش عملکرد دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

 (1396) 

  



 ارزشیابی 

 ارزیابی سواالت آزمون

 

دانشجویان پزشکی تا تاریخ  95-96ی نیمسال اول سال تحصیلیآزمون ها سواالت آنالیز و تجزیه و تحلیل -1

15/1/96 

محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش  مدیربه  95-96اول مسالیسواالت ن زیارسال  مستندات و گزارش آنال -2

  16/1/96دانشکده پزشکی 

 27/1/96ریاست محترم دانشکده به  95-96رسال  مستندات و گزارش آنالیز سواالت نیمسال اولا -3

 خیتاری تا پزشک انیدانشجو 95-96یلیسال تحص دوم مسالین یسواالت آزمون ها لیو تحل هیو تجز زیآنال -4

13/5/96 

به ریاست دانشکده پزشکی  96-95ضریب دشواری سواالت آزمون های پایان ترم نیمسال دوم گزارش میانگین   -5

12/6/96 

 17/7/96و 16گروه آموزشی  7ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به  -6

 2/10/96ارسال گزارش آنالیز سواالت نیمسال دوم به مرکز مطالعات دانشگاه  -7

 14/12/96به مرکز مطالعات دانشگاه  97-96نیمسال اول ارسال گزارش فرایند برگزاری آزمون های  -8

 

 

 آنالیز سواالت دستیاران

به معاونت آموزشی  95ارسال نتایج آنالیز سواالت آزمون های درون بخشی دستیاران تخصصی در سالانجام و  -1

 4/2/96دانشکده 

 



 

  ارزشیابی اساتید 

 27/4/96سال  96و95سال  میدردون کین یخانم دکتر زهرا فراهان  یابیاعالم  نمرات ارزش -1

 7/5/96  96/95دوم مسالیدر ن ینیو بال هیعلوم پا دیاسات یابیارزش جیاعالم ارسال نتا- 2

 1/8/96 96/ 97اول  مسالیدر ن یوپاتولوژیزیدروس مقطع ف دیاسات یابیارزش یاعالم بازه زمان   - 3

 29/9/96  91/90 یلیسال تحص یورود یرشته پزشک انیبرتر دانشجو %10 یاعالم اسام- 4

 17/12/96  یخانم دکتر ظفر یابیارزش جیاعالم نتا- 5

 23/12/96  97/96اول  مسالیدر ن ینیو بال هیعلوم پا دیاسات یابیارزش جیاعالم و ارسال نتا- 6

 

  کمیته امتحانات 

 

 15/1/96  -27کمیته امتحانات ی یکی از اعضای گروه به عنوان عضونامه به کلیه گروه ها و بخش ها جهت معرف -1

 15/1/96ابالغ مسئول کمیته امتحانات دانشکده پزشکی از طرف رئیس دانشکده  -2

 19/1/96صدور گواهی همکاری عضو کمیته با دفتر توسعه آموزش یک مورد -3

، با حضور آقای دکتر یعقوبی معاون آموزشی دانشکده  جلسه کمیته امتحانات در دفتر معاونت آموزشی دانشکده -4

 27/1/96خانم دکتر یزدی مسئول دفتر توسعه آموزش دانشکده و خانم درخشان کارشناس مربوطه

 17/2/96عضو هیات علمی به عنوان عضو کمیته امتحانات  16صدور ابالغ از سوی ریاست دانشکده برای  -5

کارشناسان دفتر توسعه هفتمین جلسه کمیته امتحانات دانشکده با حضور رئیس و معاون دانشکده، مسئول و  -6

 30/1/96و ارسال صورت جلسه به گروه های آموزشی 28/1/96آموزش دانشکده و اعضای کمیته امتحانات 

 31/2/96 96-95نیمسال اول ارسال نامه به گروه ها و ارزیابان جهت اعالم برنامه ارزیابی سواالت  -7

 – 29/5/96  96-95نیمسال دوم  سواالت یابیجهت اعالم برنامه ارز ابانیارسال نامه به گروه ها و ارز -8

28/6/96 



 MCQبر اساس فرمت و کارشناسان ارزیاب ارزیابی سواالت امتحانی توسط مدیر گروه/ رئیس بخش  -9

 و فرم ارزیاب کارشناسان ارزیابدریافت فرم ارزیابی اولیه سواالت مدیران گروه ها و روسای بخش ها   -10

  ارزیابی شده و ارسال به آموزش جهت تکثیربه سواالت دانشکده  EDOمهر دفتر  -11

 

 

 کمیته برنامه ریزی درسی 

ارسال مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص برنامه آموزشی بازنگری شده دوره  -1

  12/2/96 دکترا

نفر از اعضای هیات علمی به عنوان عضو کمیته برنامه درسی پزشکی  12صدور ابالغ برای  -2

 19/4/96و  6/3/96عمومی

و  6/2/96مکاتبه با گروه های آموزشی در خصوص بازنگری طرح درس و طرح دوره ها در تاریخ های  -3

 14/5/96و  22/3/96

 4/10/96اعالم نمایندگان کورس های جدید به معاونت آموزشی دانشکده  -4

و درج  یجهت بررس حیو علوم تشر یمیوشیب یمکاتبه و درخواست طرح درس و طرح دوره از گروه ها -5

 19/9/96- 21/8/96و  8/8/96در پورتال دانشکده 

 19/12/96مکاتبه و درخواست طرح درس و طرح دوره ای جدید ترم دو  -6

 

 کمیته توانمندسازی اساتید 

در  یآموزش یهدفمند کارگاه ها یو برگزار دیاسات یجلسه تحت عنوان توانمند ساز لیتشک- 1

 یعلم اتیه یبا اعضا 24/5/96خیتار

 یدر روزها کارگاههایی نها،آزمو تیفیدانشجو جهت ارتقا ک ینیبال یابیارزش هایدر روش دیاسات یتوانمند- 2

 دالورودیجد دیجهت اسات تیوال مارستانیب تیبا مرکز 6/96/ 20و  13و  6



 

 

 کارگاه 

 10/2/96 "طراحی و ارزیابی سواالت چهارگزینه ای "برگزاری کارگاه آموزشی -1

 11/96شرکت کننده 30صدور گواهی شرکت در کارگاه جهت   -2

 21/3/96تا  19/2/96 "نگارش طرح درس "برگزاری کارگاه  -3

 9/3/96 "یا نهیسواالت چهارگز ی و تحلیلابیارز "یکارگاه آموزش یبرگزار -4

 25/5/96 -22/3/96ارسال فرم نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی جدید الورود  -5

 28/11/96 "آموزش مبتنی بر شواهد "آموزشیبرگزاری کارگاه  -6

 

  طرح درس طرح دوره و 

ارسال نامه به  مدیران گروه ها و روسای بخش های علوم پایه و علوم بالینی  جهت بازنگری طرح درس ها  - 1

 22/3/96و  6/2/96

و دریافت طرح درس ها جهت بررسی و  ارسال  ارسال طرح درس روزانه تئوری و بالینی به گروه های آموزشی – 2

 1/5/96 -27/2/96 به سایت دانشکده 

  27/2/96ارسال نمونه طرح درس روزانه تئوری و بالینی  به گروه های آموزشی-3

 

 

 

 المپیاد دانشجویی 

 29/9/96-21/9/96اطالع رسانی و ارسال اسامی دانشجویان واجد شرایط جهت المپیاد دانشجویی  -1

 



 استعداد درخشان 

 15/6/96دانشگاه  یمشورت تهیدر کم تیجهت عضو یاستعداد درخشان رشته پزشک انیدانشجو یاعالم اسام -1

 

 

 سایر گزارشات عملکردEDO: 

 12/12/96و  21/1/96عضو هیات علمی با دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی  گواهی همکاری دو  -1

 -26/2/96در مرکز مطالعات دانشگاه کارگروه بسته ارتقا نظام ارزیابی و آزمون ها  شرکت در جلسات -2

30/3/96- 31/5/96-23/8/96- 17/11/96 

 22/3/96به ریاست دانشکده پزشکی  95ارائه گزارش عملکرد دفتر توسعه در سال  -3

 14/5/96تهیه و ارسال پورت فولیو  برای گروه زنان -4

اعتباربخشی موسسه ای واحدهای دانشکده پزشکی جهت جمع آوری و پی گیری مستندات مربوط به  -5

 10/7/96بررسی و ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه 

همکاری با مرکز مطالعات دانشگاه جهت اطالع رسانی به اعضای هیات علمی در برگزاری کارگاه آموزشی  -6

 8/8/96نگاری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه های نسل سوم و چهارم آینده پژوهی و آینده -توسعه پایدار

و ارسال آن به وزارت  ینیبال یگروه ها یاز تمام یکارورز شیبانک سواالت آزمون پ یجمع آور -7

 29/9/96متبوع

جمع آوری، بررسی و ارسال مستندات اعتباربخشی موسسه ای به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه  -8

21/11/96 

 



 

 

 


