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که در طول سال، اوج و فرود های متعددی  91-صد سال گذشته بود. وقوع همه گیری کوویدیک بیش ازویژه در  ی، سال9911سال 
بود که اغلب محدود کننده آموزش بودند. ساده ترین و ی یبرنامه های پیش بینی شده را تغییر داد، دارای جنبه ها به دفعات، و داشت

زا بدیل به چالش هایی پردامنه و تنشهای آموزشی مانند تدریس تئوری در کالس درس و برگزاری آزمون، تبدیهی ترین موارد فعالیت
شد که وقت و انرژی قابل توجهی را از سیستم آموزش دانشگاه می گرفت. همین طور، دشوار شدن آموزش دانشجویان و دستیاران در 

دمی، ادامه و پیگیری آموزش های عملی، بالینی و عرصه را با چالش جدی مواجه می کرد. با همه این احوال، زمان اوج گرفتن دامنه اپی
ها که به ناگزیر، همراه بودند. گسترش آموزش از راه دور و مجازی در سطح دانشگاه 91-پاره ای از دستاوردها نیز با وقوع پاندمی کووید

شود. همین طور گسترش روش هایی مانند اپیدمی است، خود دستاوردی قابل توجه محسوب میتنها روش آموزشی قابل اتکا در زمان 
به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در تمام دنیا  91-آموزش شبیه سازی شده نیز از فرصت هایی بوده که در جریان پاندمی کووید

در دانشگاه بیندازیم  9911ی فراهم شده که نگاهی به آموزش در سال دن سال، فرصتیو از جمله در ایران رخ نموده اند. با به پایان رس
، رو عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم برای ادامه مسیر، نقشه بهتری فراهم کرده، با بهره گیری از لطف و عنایت پروردگا

 های استوارتری برداریم.گام
 

 91-در عصر پاندمی کووید آموزش مجازی .9

، عدم امکان ارایه آموزش های مرسوم به 9911همان گونه که در مقدمه ذکر شد، یکی از مهم ترین چالش های آموزش در سال 
ضرورت ارایه آموزش ها به ویژه آموزش های نظری به صورت مجازی  ،91-شیوه حضوری در دانشگاه بود. شرایط همه گیری کووید

دلیل سیستم آموزشی دانشگاه از تمام توان خود برای گسترش آموزش مجازی در سطح و غیر حضوری را ایجاب می کرد. به همین 
ترین جنبه های نیازمند مداخله، آشناسازی سیستم آموزش دانشگاه اعم از اعضای هیئت علمی و دانشگاه بهره گرفت. یکی از مهم

استفاده از آموزش مجازی در ارایه تدریس خود آشنا بودند، از پیش با  ،دانشجویان با نحوه آموزش مجازی بود. اگرچه تعدادی از اساتید

که از طریق سامانه آموزش مجازی  LMSتعداد زیاد دیگری چنین آشنایی نداشتند. چگونگی استفاده از سیستم مدیریت آموزش یا 
که از قبل توسط  Adobe Connect®نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارایه می شد، در کنار استفاده از نرم افزار ارتباط از راه دور 

بهره برداری  مورد synchronizedدانشگاه خریداری شده و با تعداد کاربر نامحدود می توانست برای ارایه آموزش مجازی همزمان یا 
گروه  ،در رأس آموزش هایی قرار گرفت که باید به فراگیران و به ویژه اعضای هیئت علمی ارایه می شد. به همین منظور ،قرار گیرد

های معتبر ت علمی در پیام رسانها با حضور اعضای هیئاین گروه های متعدد مجازی برای انتقال این آموزش ها راه اندازی شد.

کلیه محتواهای همچنین  .بارگذاری شدها آنآموزش مجازی در های روشی تهیه شده در خصوص های آموزشاندازی گردید و فیلمراه

آموزش مجازی مرکز توسعه آموزش  لینکآموزشی تهیه شده مربوط به آموزش مجازی در پورتال دانشگاه جهت استفاده عالقمندان در 
در عین حال کلیه ویدیوهای مذکور گرفته و  قرار  ?/http://edc.qums.ac.ir/Portal/home/831133 دانشگاه به آدرس

 بارگذاری شده است. نیز دانشگاه اعضای هیات علمی  همهسامانه نوید  در 
ارزیابی و بررسی نحوه عملکرد اساتید در تهیه و بارگذاری محتواهای آموزشی در سامانه نوید توسط  و پایش پیوستهدر حال حاضر، 

 بار عملکرد آموزشیهفته یک ف به ارزیابی و پایش حداکثر هر دودانشکده ها موظشود. دانشگاه انجام میEDC  دانشکده های تابعه و

عملکرد مذکور پس س .گرددارسال میEDC  لکرد فعالیت اساتید هر دانشکده برایبار گزارش عمهر دو ماه یک اساتید بوده و حداکثر

ر عملکرد تبه منظور ارزیابی دقیق د.شوبازخورد آن به دانشکده ها ارائه می در مرکز توسعه آموزش دانشگاه مورد ارزیابی قرار گرفته و
های جهت ارزشیابی استاد توسط دانشجو در ارتباط با کالسپرسشنامه ای اساتید در زمینه آموزش مجازی و میزان اثربخشی آن، 

http://edc.qums.ac.ir/Portal/home/?831133/
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رگذاری سما باسامانه دانشگاه با هماهنگی دانشکده های مربوطه تهیه شده و جهت ارزشیابی میان ترم اساتید در EDC  مجازی از طرف

 . گردیده است

دوین آیین نامه درون دانشگاهی توسعه گام مؤثر دیگر برای مدون سازی و چارچوب دار کردن آموزش مجازی در دانشگاه، ت
  ،معاونت آموزشی دانشگاه ن آموزشی دانشکده های تابعه در کمیته آموزش مجازیطی جلسات متعدد با معاوناآموزش مجازی است که 

  .در سایت معاونت آموزشی قرار داده شده استهمچنین تدوین و جهت بهره برداری به دانشکده های تابعه ابالغ و 

و  ههای پزشکی نیز حسب درخواست اساتید به صورت پودمان در سامانه نوید تعریف گردیدهای کارآموزی/کارورزی گروه دوره

  .را در سامانه بارگذاری نمایند ی خودمطالب و محتواهای آموزش قادرنداساتید 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش  از طریق کمیته دانشجویی های مجازی اساتیدمشکالت آموزشی دانشجویان در خصوص آموزش

  .شدمیبه مسئولین دانشکده های تابعه ارائه جهت بررسی و رفع مشکالت طرح شده تا حصول نتیجه نهایی، رصد و  دانشگاه

 یت آموزشیوضع از هاییتحلیلسال اول سال تحصیلی جاری، آموزشی وزارت بهداشت در پایان نیممحترم معاونت گفتنی است که 
و گزارش آن را برای  ارایه 91-دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور در قبل و بعد از پاندمی کووید 46 انشجویانو نمرات د

ترین چالش های آموزشی دانشگاه ، یکی از بزرگ9911در حالی که ارزیابی مجازی دانشجویان در طول سال  .نددانشگاه ها ارسال کرد
رین دانشگاه علوم پزشکی قزوین پایین تها میانگین معدل دانشجویان تا حد دو نمره افزایش نشان می داد، ها بود و در بعضی دانشگاه

در میان دانشگاهای علوم را  (هاآموزش و آزمون مجازی سازیپاندمی )قبل و بعد از ی هادر زمان  میزان تغییرات معدل دانشجویان را
که می تواند حاکی از اثربخش بودن آموزش های مجازی ارایه شده و همچنین اعتبار ارزیابی های انجام  پزشکی  سراسر کشور داشت

 شده دانشجویان باشد.  
 

 های برخطاعمال تغییرات در شیوه نامه برگزاری آزمون .2

های دانشگاه مطرح شد و پس از های برخط دانشگاه پس از ابالغ از سوی وزارت متبوع در کمیته ارتقای آزمونشیوه نامه آزمون
با توجه به برگزاری  اعمال تغییرات جزیی متناسب با وضعیت موجود دانشگاه، در اختیار دانشکده ها و اعضای هیئت علمی قرار گرفت.

صورت مجازی، فرایند ثبت نمره و اعتراض دانشجو نیز بازنگری شد تا بر مبنای آن، نمرات دانشجویان در نیمسال های ها به آزمون

های دانشگاه است، این آن چه مورد تأکید کمیته آزمون .ها نیز مورد سنجش قرار گیردمختلف مورد ارزیابی و روایی و پایایی آزمون

های سال های قبل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ضمن ارزیابی درجه سختی باید همانند آزمونهای برخط نیز است که تمام آزمون
 ها، بازخورد الزم جهت برطرف شدن مشکالت به اساتید و مسئولین ارائه گردد.و تمایز آن

 

 توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی قزوین برنامه های ارتقای .9

الین دوره آموزشی به صورت آن 92الین و دوره آموزشی به صورت آف 62با وجود محدودیت های ناشی از پاندمی،  9911در سال 

و وبینار جهت توانمندسازی اساتید با مبانی آموزش پزشکی و تهیه محتواهای الکترونیکی برگزار گردید. همچنین با مشارکت در طرح 

در بسیاری از این ساعتی آموزشی طراحی شده برای اساتید جدیدالورود اجرا گردید.  94کشور، بسته طاها کالن منطقه شش آمایشی 

برنامه ها، نیازهای آموزشی اساتید در زمینه اجرایی کردن آموزش مجازی که به صورت ضروری و روزانه برای ایفای نقش آموزشی 

 ایشان مورد نیاز بود، مورد توجه قرار گرفت.
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 های کشوری ونبرگزاری آزم .4

صالحیت بالینی، پذیرش دستیار دوره فلوشیپ، پذیرش دانشجوی  شاملآزمون کشوری ) MHLE  ،96 دوره آزمون پنجبرگزاری 
مرداد  و به طور عمده در فاصله 9911در طول سال ...(  دستیاری تخصصی پزشکی و دندانپزشکی و ،و کارشناسی ارشد PhDمقطع 
به واسطه فعالیت های گسترده و پردامنه عوامل اجرایی آزمون های های بهداشتی به انجام رسید. همچنین با رعایت پروتکل 11تا مهر 

 عوامل تقدیر شد.این در بهمن ماه در مراسمی از یاد شده، 
 

 
 9911نمونه ای از برگزاری آزمون با رعایت پروتکل های بهداشتی در سال 

 
 

 
 9911های سال مراسم تقدیر از عوامل اجرایی آزمون 
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 آمایشی کشور 6مشارکت عمده در تدوین تفاهم نامه توسعه متوازن آموزش علوم پزشکی در کالن منطقه  .5
حول اجتماعی و برنامه ت -این سند در راستای پیاده سازی مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و به منظور تحقق عدالت آموزشی

آمایشی  4اهنگی های انجام شده بین دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی منطقه و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، بر اساس هم
آغاز شده بود( تدوین و نهایتاً تصویب  9911کشور )قزوین، زنجان، اراک، قم، البرز، خمین و ساوه(، پس از جلسات متعدد )که از پاییز 

م نویس نهایی سند شد به میزبانی معاونت آموزشی دانشگاه علویششد. آخرین جلسه که منجر به تفاهم نهایی دانشگاه ها و تصویب پ
قه طکالن من، با تالش دانشگاه های مستقر در این منطقهبرگزار گردید. شایان ذکر است که  9911خرداد  21در تاریخ پزشکی قزوین 

جلسه  همچنین در آخرین تفاهم نامه شد. آمایشی کشور به عنوان اولین منطقه در میان همه کالن مناطق کشور موفق به تدوین این 4
 تعیین شده و به تصویب رسیدند. ،سال آینده راه اندازی خواهند شدنیز رشته هایی که در هر دانشگاه در طول ده 11برگزار شده در سال 

 

 
 

 
 برای تنظیم سند توسعه متوازن آموزشی 4جلسه نهایی هماهنگی کالن منطقه آمایشی منطقه 
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 ارتقای زیرساختارهای آموزشی  .6

امکانات  در کنار تکمیلاندازی و تجهیز مرکز آموزش مجازی، راه ،9911در سال  های آموزش مجازیزیرساختی در حوزه توسعه
در  به طور مستمرها با رویکرد فراهم کردن امکانات الزم جهت تولید محتواهای الکترونیکی ها و بیمارستانآموزش مجازی دانشکده

در عین حال مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه نیز به طور مداوم مورد ارتقای سیستمی قرار گرفته است از جمله  .است انجام بودهحال 

الین های آنداری روزآمد که از بروز نقص به ویژه در زمان برگزاری ازموناختصاص سرور اختصاصی و تجهیز آن به امکانات نگه
 پیشگیری نماید.

 

 به بهره برداری خواهد رسید. 9611نمایی از مرکز آموزش مجازی در حال ساخت دانشگاه که در سال 

 
 

 دانشگاه  سازمانی شعار تعیین .7
 و یطراح اساس بر و سرآمدی مسیر یافتن و علمی مرجعیت به رسیدن برای دانشگاه مختلف بخش های سوییهم راستای در
به شرح زیر  دانشگاه منتخب شعار ،96/15/11 مورخ رئیسه هیأت مصوبه طبق اجتماعی، پاسخگویی مدیریت و برنامه ریزی استقرار
 : شد و تصویب برگزیده

 

 «جامعه سالمت به گوپاسخ ،(دانشگاهی) آکادمیک کیفیت به متعهد»
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اند، دو مورد توجه قرار گرفته وزه های فعالیت دانشگاه در ارایه خدمات آکادمیک و سالمت، هرحاین شعار، توجه به  طراحیدر 
مورد یز نگویی به نیاز های سالمت به عنوان شاخص های مدیریتی و سیستمی مجموعه دانشگاه ضمن آن که تعهد به کیفیت و پاسخ

 .اندبودهتوجه و تأکید 
 

 امور هیئت علمی دانشگاه .8

به انجام رسید.  اعالم فراخوان های هفدهم و هجدهم، امور مربوط به فراخوان شانزدهم جذب هیئت علمی در کنار 9911در سال 
سو برای احصای نیازهای عملیاتی دانشکده ها به ویژه دانشکده یکهای آموزشی از ها و گروهتعامالت پیوسته با دانشکدهدر طول سال، 

راخوان اعالم این نیازها در قالب فسویی دیگر برای مرکز امور هیئت علمی از هایی که ضرورت نوسازی و تقویت هیئت علمی داشتند و 
در حال حاضر فراخوان شانزدهم به مراحل پایانی خود نزدیک شده، پرونده های فراخوان هفدهم در در جریان بود.  ،های اعالم شده

 حال بررسی است و فراخوان هجدهم نیز اعالم گردیده تا داوطلبان نسبت به بارگذاری درخواست های خود اقدام کنند. 
 دو سال پیش خریداری شده ولی نسبت به راه اندازیحدود که از  )سعاد( دانشگاه عملکرد اساتید کیفی سامانه ارزشیابیهمچنین 

عالیت های خود را وارد سامانه اعضای هیئت علمی ف، به مرحله عملیاتی رسید و از نیمه دوم سالدر این سال آن اقدامی نشده بود، 
رد انجام التدریس و ترفیع پایه اساتید بر مبنای ارزیابی کیفی عملکل آینده ارزیابی وضعیت تمام وقتی، حقکنند. گفتنی است از سامی

 خواهد شد.
ر امور تشکیل شده و د ی، اتاق فکردر سطح معاونت آموزشی دانشگاهبه منظور استفاده مستقیم از نظرات اعضای هیئت علمی 

شود. در عین حال با توجه به تفاوت های ساختاری و الزامات متفاوت ایشان استفاده میمختلف و به مناسبت های متفاوت از نظرات 
ا بتوان نظرات تنیز مد نظر بوده و به مرحله اجرا در آمد  در دو گروه علوم پایه و بالینیهای علوم پایه و بالینی، تشکیل اتاق فکر در گروه
  دریافت کرد. در هر حیطه تخصصیاساتید برجسته دانشگاه تری از تر و دقیقمرتبط

هیئت علمی  یآیین نامه اعطای پایه تشویقی به اعضا، تدوین 11یکی دیگر از اقدامات انجام شده در حوزه هیئت علمی در سال 
در هیئت ممیزه و سپس تصویب آن در شورای دانشگاه بود. این آیین نامه که با صرف ساعت های طوالنی توسط اعضای  دانشگاه

 علمی دانشکده های مختلف تدوین شده، برای تصویب نهایی و ابالغ جهت اجرا، به هیئت امنای دانشگاه ارایه خواهد شد.  هیئت
جلسه هیئت ممیزه به منظور  99جلسه کمیته تخصصی و  بیست ، 11موضوع ارتقای رتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه در سال در 

 در این سال مشمول ارتقای مرتبه علمی شدند عضو هیات علمی 26و در مجموع،  یدگردی هیات علمی برگزار بررسی مدارک اعضا
 تواندشرایط گذشته از آن که می. این نفر از دانشیاری به استادی( 91نفر از استادیاری به دانشیاری و  92نفر از مربی به استادیاری،  2)

در راستای بهبود وضعیت هرم هیئت علمی و ارتقای کیفی وضعیت  یگام موثر پیش دانشگاه باشد،نشانه ای از تحرک علمی بیش از 
 .خواهد بودنیز آموزشی و پژوهشی دانشگاه 
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 های هیئت ممیزه دانشگاهیکی از جلسهنمایی از 

 

  91-کووید ک همه گیریاپیدمیولوژی بررسی وضعیت کمیته تشکیل .1

همزمان با اعالم رسمی وجود اپیدمی در ایران و استان و با توجه به نیاز فزاینده برای ارزیابی  ، تقریبا9911ًاز نیمه اسفند این کمیته 
ی اپیدمیولوژ و آمار، اجتماعی پزشکی گروه علمی هیأت اعضای مشارکت باوضعیت و طراحی مداخالت الزم برای کنترل اپیدمی، 

معاونت آموزشی نداشت و عمالً در تحلیل و ارایه داده ها به تمام ارکان اگرچه این کمیته ارتباط سازمانی انحصاری با  د.تشکیل گردی
دانشگاه از هیئت رییسه تا معاونت های درگیر مانند بهداشت و درمان دخیل بود، به واسطه نقش محوری اعضای هیئت علمی در پایش 

ای کمیته اعض ونت آموزشی دانشگاه تعریف شد.گیری در استان، این کمیته در مجموعه معاوضعیت و بررسی های اپیدمیولوژیک همه
 ، راهکارهایرا به طور مرتب آماده نموده 91-کوویدهمه گیری  اپیدمیولوژی گزارش ،ماهانههفتگی و سپس  منظم جلسات برگزاری با

  .نداهنمودارائه را  بیماری کنترل جهت مناسب
 

 مرجعیت علمی در علوم پزشکی .91

بدین لحاظ ضرورت دارد  شده وها، فرصت مناسبی برای توسعه منطقه و کشور محسوب های دانشگاهمندی از توانمندیبهره

با توجه به تجربیات مختلف در حوزه های آموزش،  های هر دانشگاه به مجامع علمی معرفی گردد. ها و موفقیتبرجسته ترین توانمندی
های مناسب در سطح استان چنین وجود زیرساختو هم هاسالمت در استان قزوین و بر اساس ضرورتگذاری پژوهش، اجرا و سیاست

دارا بودن تجربه چند ساله در حوزه برنامه عملیاتی در اجرای طرح جامع سالمت استان، کارگروه مرجعیت علمی دانشگاه طی برگزاری  و
 را تدوین کردند.« نشگاه علوم پزشکی قزوینبرنامه چشم انداز مرجعیت دا» ،11جلسات متعدد در سال 

به شرح ذیل به عنوان حوزه های تمایز رسالت دانشگاه در کتاب زرد مرجعیت علمی در دانشگاه علوم  حوزه هشت ،نهایت در
 علوم هدانشگا علمی مرجعیت به نیل و آکادمیک رسالت تمایز راستایر د آموزش در پژوهش های و طرح شده پزشکی قزوین تعیین

  ارسال گردید: تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی )نصر( ملی مرکز به قزوین پزشکی
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    سالمت اجتماعی های کننده تعیین-9 

 سالمت ارتقای و بهداشت آموزش-2
 اجتماعی پزشکی روان-9

 بالینی مدرس آموزش فلوشیپ-6

 سالمت مراقبت مراکز و بیمارستانی مدیریت-5

 اجتماعی تغذیه-4
 سالمندی سالمت-7

 خواب با مرتبط اختالالت و خواب طب-1
 

فصل تألیف   92در  که موریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی، کتاب جامع تعیین کننده های اجتماعی سالمتهمچنین در راستای مأ
 منتشر خواهد شد. 9611، مراحل نهایی چاپ و انتشار خود را سپری کرده و با یاری خدا در سال بود هگردید

 روی جلد کتاب جامع تعیین کننده های اجتماعی سالمت تصویر

 

 دانشگاه حرفه ای یراه اندازی مرکز مهارت .99

 رکزم تأسیس امور پیگیریوزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم پزشکی ای پیرو راه اندازی مرکز ملی مهارتی و حرفه
در دستور کار معاونت آموزشی دانشگاه قرار گرفت. پس از پیش بینی های علوم پزشکی قزوین  دانشگاه ای حرفه و مهارتی آموزش

اندازی این ، راه9911و همچنین متعاقب بازدید وزارتی از دانشگاه در تیر ماه  فضای الزم و اقدامات نرم افزاریالزم برای تخصیص 
 علوم ایحرفه و مهارتی آموزش ملی مرکز قتمورد مواف 99997 شناسه با 22/6/11 مورخ د/991/525 شماره نامه اساس برمرکز 

 به اتاق 6 شامل بالینی هایمهارت مرکز جنبو  پرستاری دانشکده ساختمان در نیاز مورد اداری فضای .متبوع گرفت وزارت پزشکی

دمات ه و مقیافتدانشگاه اختصاص  ای حرفه و مهارتی آموزش مرکز به مستقل صورت به الزم تجهیزات همراه به مترمربع 51 مساحت
با ارایه و همچنین ارزیابی دوره های مهارتی  9611انتظار می رود که فعالیت این مرکز در سال  .شروع به کار آن به انجام رسیده است

 .آغاز گردددر حیطه علوم پزشکی در سطح استان به شکل جدی 
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 9911مجوز در تیر ماه بازدید از مرکز مهارتی حرفه ای دانشگاه به منظور تأیید و ارایه 

 

 همگرایی یافتره .92

پیرو رویکرد جدید معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت مبنی بر ایجاد تعامل و همکاری بیشتر با دانشگاه ها و مراکز علمی 
استان سسات آموزش عالی سطح مؤیافت همگرایی در سطح دانشگاه ها وخارج از حوزه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، ره

وین قرار گرفته است. در همین راستا، همکاری های گسترده در زمینه آموزشی زدر برنامه کاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ق
سازی در آموزش ه شبیهآوری های مورد استفاده در زمینو همچنین زمینه سازی برای همکاری های پژوهشی و تعامالت در زمینه فن

آوری های کامپیوتری است، آغاز شده و در سال آزاد اسالمی واحد قزوین که از قطب های آموزش الکترونیک و فن با دانشگاهپزشکی 
گسترش خواهد یافت. همچنین برنامه گسترش همکاری های بین دانشگاهی با دانشگاه جامع علمی کاربردی شامل جلسات  9611

قرار دارد. سایر موسسات علمی مستقر در استان از جمله دانشگاه  9611 آغاز شده و در افق گسترش در سال 9911مشترک در سال 
 اند.پیش بینی شده 9611المللی امام خمینی نیز در برنامه های گسترش ارتباطات بین دانشگاهی در سال بین
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 جلسه با معاون آموزشی و معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

 

 اجتماعی گوییپاسخ روهگکار تشکیل .99

ها از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع و برگزاری جلساتی در این گویی اجتماعی دانشگاهبه دنبال طرح موضوع پاسخ
زمینه، دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز برنامه خود برای گسترش این مفهوم در سطح دانشگاه آغاز نموده است. از جمله برای گسترش 

ی به گویی دانشگاه از سوی معاونت آموزشموزشی(، پیشنهاد تشکیل کارگروه پاسخآسطح دانشگاه )و نه فقط معاونت این گفتمان در 
 آموزشی عاونم دبیری به هگویی اجتماعی دانشگاهیئت رییسه دانشگاه ارایه و به تصویب رسید. به موجب این مصوبه، کارگروه پاسخ

الیت ه و زیر نظر رییس محترم دانشگاه به فعشد تشکیلگذاری سالمت و مسئول دبیرخانه سیاست نسایر معاونا عضویت و دانشگاه
 خواهد پرداخت. 

ی افزایش پاسخ گویی معاونت ها و همچنین راهکارهاتدوین گویی در هر حوزه، در برنامه کاری این کارگروه، تعیین مصادیق پاسخ
نجام ا گویی، ارزیابی مداخالتارایه مداخالت مورد نیاز در زمینه افزایش سطح پاسخ، مجموعه آموزش دانشگاه نسبت به نیازهای جامعه

توسط معاونت  9611قرار داشته و در سال نت از حقوق شهروندی ااجتماعی شدن دانشگاه و صیهای یش سند ویرا شده و همچنین
 . آموزشی دانشگاه و زیر نظر مستقیم رییس محترم دانشگاه پیگیری خواهد شد
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 اعتبار بخشی  .94

ه عمل ب، در راستای برنامه اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی، ارزیابی بیرونی و بازدیدهای متعدد از این مراکز 9911در طول سال 
کز مطالعات رمدیر م ،دانشگاه معاون آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی، مدیر آموزش و تحصیالت تکمیلی در این بازدیدها آمد.

موزش آ تأمین ودر مورد حیطه های  حضور داشتند و مسئول کمیته اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی توسعه آموزش پزشکی وو 
ارزیابی سنجه های اعتبار بخشی  و تأمین تجهیزات آموزشی، (EDUکارشناس آموزش و کارشناس)به ویژه نیروهای نیروی انسانی 

ا کارشناسان دوره ای ب اتجلس همچنینشد. میبحث و تبادل نظر انجام ، دو نیمسال تحصیلی توسط کارشناس اعتبار بخشی در پایان هر
 . گرفتمیصورت ستمر صورت مهب ارزیابی سنجه های مراکز آموزشی درمانی خود نظارت بر به منظور مراکز آموزشی درمانی

به منظور  ل شد. ، تشکیدانشگاه محترم هیأت رئیسه مصوبهخانه اعتبار بخشی با توجه به ربخشی موسسه ای نیز دبیردر مورد اعتبا
زشی  حوزه معاونت آمودر ی ابرای استاندارد های اعتبار بخشی موسسه ییهاشاخص ،او ارسال برای دانشکده ه سان سازی مستنداتیک

 گردید.تعریف 
مد نظر قرار گرفته و برنامه ریزی برای  ،اولدر بحث اعتباربخشی برنامه ای، برنامه پزشکی عمومی دانشگاه به عنوان اولویت 

برای  گروه های مشخصکاراصالح استانداردهایی که در دور اول اعتباربخشی موفق به کسب نتیجه مطلوب نشده بودند، به عمل آمد. 
این  .ندشخص شدکارگروه ها م های مورد نظر تشکیل شده و مسئوالنبررسی وضعیت موجود و ارایه راهکار برای اصالح استاندارد 

مجدداً مورد ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی قرار خواهد گرفت و امیدواریم که با تمهیدات اندیشیده شده، نسبت به  9611برنامه در سال 
همچنین مقدمات اعتباربخشی دوره دندانپزشکی عمومی دانشگاه نیز انجام شده و  ارزیابی پیشین نتایج در خور توجهی حاصل شود.

ات درخواست شده از طرف دبیرخانه آموزش دندانپزشکی و تخصصی، تهیه و ارسال گردیده است. در حال حاضر، استانداردهای اطالع
اعتباربخشی این دوره هنوز به دانشگاه ها ارسال نشده و در صورت ارسال، این برنامه نیز در سال جاری مورد اعتباربخشی قرار خواهد 

 گرفت.
عات و توسعه آموزش پزشکی بر اساس استانداردهای ارسالی از سوی وزارت متبوع انجام شد و در حال اعتباربخشی مرکز مطال 

 .استاری در سامانه طراحی شده ذبارگ
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 جلسات برگزار شده با اعضای هیئت علمی و کارشناسان در راستای برنامه های اعتباربخشی مختلف در دانشگاه
 
 

 مداومآموزش  .91

 ،طول سال های گذشته گسترده ای داشته و در ست که مخاطبانظایف معاونت آموزشی ااز و ییک ،معه پزشکیمداوم جاآموزش 

در دانشگاه  فعالیت های آموزش مداوم، 91-ی کوویدو به رغم وقوع پاندم 9911سال . در تسساله گسترش یافته ادامنه فعالیت آن هر 

ن همیگردد. در مورد نیاز دچار وقفه نش ها و امتیازات در دریافت آموزمشموالن این حوزه سید تا نیاز رور گسترده ای به انجام به ط

 در گروه های مختلفمخاطبان امتیاز برای  951 ،هاطی آنو  بستر مجازی ارایه شدار در طول سال گذشته بر برنامه وبین 52راستا، 

اولویت  .صادر گردیدای مشموالن آموزش مداوم نیز برو کورونا  4گواهی ماده  14و ساله  5گواهی  929 همچنین صیص یافت.خت

طبان و مخارش و تنوع بخشی به عناوین های غیرحضوری و گستت برنامه ، تقوی9611وزش مداوم در سال رنامه های آمبرگزاری ب

 وست.مداوم به تحقق خواهد پیزش ور و کارشناسان آمی دبیتالش ها که انشاهلل با هاستبرنامه

  دانشجویی کمیته .96

ان یک تواند به عنوبازخورد از دانشجویان میترین عناصر در آموزش علوم پزشکی، فراگیران آموزشی هستند. دریافت یکی از مهم
، 9911 همین دلیل در سالمنبع مفید برای بازنگری در برنامه های آموزشی و یافتن مشکالت آموزشی مورد بهره برداری قرار گیرد. به 

رنگ دانشجویان ی مجازی که منجر به حضور خیلی کمو آموزش ها 91-شی از پاندمی کوویدرغم مشکالت تعطیلی های مکرر نابه
رگزار ها بدر محیط آموزشی شده بود، مکرراً جلساتی با حضور رییس محترم دانشگاه و معاون آموزشی با دانشجویان و نمایندگان آن

ه ویژه ب ،های دریافت شدهشنه آموزیمزات آنان در رو دریافت نظشد. هدف اصلی از این جلسات، برقراری ارتباط بی واسطه با ایشان 
 برنامه تدوین آموزش، حوزه هایفرصت و هاچالش شناسایی در دانشجویان مشارکتاستفاده از بود.  ،91-در زمان وقوع پاندمی کووید

 آموزش به مربوط های حوزه و ارزیابی آموزش، زمینه در دانشجویان توانمندسازی اقدامات، بازخورد و گزارش و اجرایی راهکارهای و
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 رسسرا یاندانشجو برای پائیزه مدرسه و  برگزاری اجتماعی پاسخگویی موضوع با دانشجویی هاینامهپایان از حمایت و پاسخگو، هدایت
 بودند. 11های این کمیته در سال ترین فعالیتاز جمله مهم کشور

 
 
 

 
 برگزارشده با دانشجویان به شکل حضوریجلسات و برنامه های معدود 
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 اعتالی اخالق حرفه ای دانشگاه .97

جلسات متعددی با حضور  9911با توجه به اهمیت موضوع اخالق حرفه ای در آموزش علوم پزشکی و مرتبط با سالمت، در سال 
ای ارگروه و بسته اعتالی اخالق حرفهک م دانشگاه، معاون آموزشی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و مسئولررییس محت

 هیات اعضای ویژه ای حرفه اخالق کارگاهاخالق،  گروه جلسه 61 از اخالق، بیش دانشگاهی کمیته جلساتبرگزار شد. 
برنامه  تدوین .اندهبود این زمینههای مهم در از جمله فعالیت یپزشک اخالق موضوع با بازآموزی سمینارو  دانشجویان/کارکنان/علمی

آغاز  9911جامع و راهبردی اعتالی اخالق در دانشگاه که به سایر حوزه ها از جمله درمان و بهداشت نیز گسترش می یابدف از سال 
پیگیری خواهد شد. در عین حال استقرار یک نظام پایش و مداخله در حیطه  9611شده و در مراحل تصویب نهایی قرار دارد و در سال 

 خالق حرفه ای در دانشگاه نیز از برنامه های موجود در دستور کار معاونت آموزشی دانشگاه است.اعتالی ا
 
 

 
 جلسه کمیته اخالق دانشگاه در دفتر رییس محترم دانشگاه با حضور وسای دانشکده ها و مدیران معاونت آموزشی دانشگاه
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 بازدید مسئوالن وزارت بهداشت از معاونت آموزشی  .91

به سرپرستی ، تیمی از ارزیابان وزارت بهداشت در حوزه های مختلف 9911روز اول شهریور راستای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، در 

از دانشگاه علوم پزشکی قزوین بازدید نمودند. در حوزه معاونت آموزشی، سرکار خانم دکتر جرجانی، دبیر محترم آقای دکتر موهبتی 

را بر عهده داشتند که ضمن حضور در این حوزه، با معاون و  عملکرد ، مسئولیت ارزیابیمعاونت آموزشیتخصصی دبیرخانه علوم پایه و 

 مدیران حوزه معاونت آموزشی مذاکراتی داشته و ارزیابی خود را به انجام رساندند.

 
 به منظور ارزیابی جامع عملکرد هحضور سرکار خانم دکتر جرجانی در حوزه معاونت آموزشی دانشگا

 
حسینی، رییس مرکز امور هیات سید علی دکتر آقای  جناب پذیرای دانشگاه معاونت آموزشی، حوزه 11در روز هشتم مهر همچنین 

، هجریان وضعیت هیات علمی دانشگا. در جریان این دیدار یک روزه، آقای دکتر حسینی ضمن قرار گرفتن در علمی وزارت بهداشت بود
و  ت جذبجذب در هیئهای مرتبط با در جریان فرایند مستقیماً و  دانشگاه شرکت کردهو هیات ممیزه  هیات جذبهای در جلسه 

علمی  هیات یجلسه وبیناری با اعضااین بازدید، در پایان دانشگاه قرار گرفتند.  اعضا هیات علمی در هیات ممیزه یهمچنین ارتقا
 برگزار شد تا ایشان به طور بی واسطه در جریان نقطه نظرات و نگرانی های اعضای هیئت علمی دانشگاه قرار گرفته و دانشگاه

 .باشندپاسخگوی مسائل و مشکالت اعضا هیات علمی دانشگاه 
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 اجرایی جذب دانشگاهو حضور در جلسات هیئت ممیزه و هیئت  9911بازدید جناب آقای دکتر حسینی از دانشگاه در مهر ماه 
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محترم معاون  ،دوستر حقجناب آقای دکتمیزبان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین معاونت ، 9911آخرین روز بهمن ماه در 
خشی مشاور وزیر در امور توانبمسئول کارگروه شبیه سازی معاونت آموزشی و  ،دکتر جغتاییجناب آقای آموزشی وزیر بهداشت به همراه 

ور نشستی که با حض ابتدای این بازدید و دردر  .مشاور معاون تحقیقات و فن آوری وزارت متبوع بود همچنین دکتر علیزاده،و وزارت 
و وجود منیروی انسانی  وضعیت آموزشی دانشگاه از جمله ازگزارشی ابتدا  رییس محترم دانشگاه و روسای دانشکده ها برگزار شد،

اسب فعلی و منسپس جناب آقای دکتر حق دوست نکاتی را در مورد وضعیت  .گردیداقدامات صورت گرفته در معاونت آموزشی ارائه 
دانشگاه از دیدگاه معاونت آموزشی وزارت و راه های ارتقای سطح آموزشی دانشگاه ها به طور عام و دانشگاه علوم پزشکی قزوین به 

به پتانسیل خوب دانشگاه علوم پزشکی قزوین در زمینه شبیه سازها در مجموعه مرکز نیز  دکتر جغتایی قایطور خاص، اشاره نمودند. آ
رکز شبیه مبرنامه های آموزشی در به عنوان پایلوت راه اندازی  اشاره نموده و به توانمندی دانشگاه برای قرار گرفتن مهارت های بالینی

ت ئهی و کتر حق دوستجناب آقای د، یدداین باز در ادامه .اذعان کردنددر آینده کشور  سازی و همچنین به عنوان قطب شبیه سازی
همراه از مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی دانشگاه، مرکز آزمون های الکترونیک و فضاهای آموزشی در حال ساخت و 

، زوینواحد ق مرکز سینتک دانشگاه آزاد اسالمی تدارک دیده شده ازپایان نیز بازدید در . نمودندمرکز آموزش مجازی دانشگاه بازدید 
ی در کارگیر آورانه برای بهشریک بالقوه در امور فنیک این مرکز، هم به عنوان از جانب دانشگاه علوم پزشکی قزوین، انجام شد. 

تلقی شده و در آینده همکاری های بیشتری  آموزش علومیافت همگرایی سازی و هم به عنوان یک همکار در رهآموزش مبتنی بر شبیه
 با این واحد برنامه ریزی خواهد شد.

 
 جلسه مشترک معاون محترم آموزشی وزارت و هیئت همراه با رییس محترم و مسئوالن آموزش دانشگاه
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 علوم پزشکی قزوینبازدید معاون محترم آموزشی دانشگاه و هیئت همراه از مرکز شبیه سازی و مهارت های بالینی دانشگاه 

 

 
ضمن گرامی داشت یاد همه کسانی که در طول سال های گذشته برای آموزش پزشکی و علوم مرتبط با  ،در پایان این گزارش

یفه خود وظدانشگاه علوم پزشکی قزوین زحمت کشیده و اینک در بین ما نیستند )به ویژه شهدای سالمت(، در سالمت در کشور و 
، دست همکاری معاونت آموزشی دانشگاه را گرفته و به هر شکل 9911دانم از همه اساتید، همکاران و فراگیرانی که در طول سال می

کمک  ،برد اهداف آموزش در این دوران سخت که شاید سخت ترین دوران از نظر آموزشی در تاریخ دانشگاه بودهبه پیشممکن 
جانب و همکاران در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، حفظ کیفیت آموزشی برای همه فراگیران م ایناند، سپاسگزاری کنم. نیت و عزکرده

است چرا که یکی از تعیین کننده های اصلی سالمت جامعه، کیفیت مناسب آموزشی است که خود را در قالب خدمات با کیفیت در سال 
و کیفیت آموزش است و در این راه نهایت تالش را به عمل آورده ایم که اولویت ما، حفظ ایمنی فراگیران های آتی نشان خواهد داد. 

 ضمن حفظ فرآیند آموزش رشته های علوم پزشکی که ارایه کنندگان مستقیم خدمات هستند، از سالمت ایشان نیز دفاع کنیم.

 

 

 دکتر نوید محمدی

 معاون آموزشی دانشگاه قزوین

 


