
 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاهم نامه منطقه آمایشی سه

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شیوه نامه منطقه آمایشی سه 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه های عضو کالن منطقه 



 
 

 

 

 

کشور شامل استان های ایالم ،کردستان ،کرمانشاه و همدان به منظور تحقق طرح تحول و  3دبیرخانه کالن منطقه 

آمایش آموزش عالی  3آموزش علوم پزشکی و آمایش سرزمین و با تأکید بر اولویتهای کشور و کالن منطقه  در نوآوری

 است شکل گرفته بخش سالمت کشور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3دبیرخانه کالن منطقه   

 : دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه3محل استقراردبیرخانه کالن منطقه 

 

 

 

 
 3: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهمحل استقراردبیرخانه کالن منطقه 

 
 عناوین شاخص محل استقرار دبیرخانه کالن منطقه

 تنها فرودگاه بین المللی غرب کشور 

 ت ترین استان کالن منطقهپرجمعی 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3دانشگاه های عضو کالن منطقه   

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویژه  ماموریت های

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماموریت های مشترک 

  3آدرس سایت دبیرخانه کالن منطقه  

e.kums.ac.ir/3http://r 

 

http://r3e.kums.ac.ir/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولین و دومین  نشست قبل از تعیین دبیرخانه
 

 

آمایش برگزار  3نشست هم اندیشی کالن منطقه دومین 

 گردید

نشست هم اندیشی  94/10/3در روز پنجشنبه مورخ 

معاونین آموزشی دانشگاههای کرمانشاه ، همدان ، ایالم و 

کردستان با حضور ریاست محترم دانشگاه و تیم مدیریتی 

اونت آموزشی و کارشناسان و نمایندگان دانشگاههای مع

 مذکور برگزار گردید.

آمایش در سه پانل در صبح و  3نشست کالن منطقه 

بعدازظهر بصورت هم اندیشی و کار گروهی مورد بررسی و 

ارائه قرار گرفت . در پایان این جلسه دستاوردهای تصمیم 

ین آموزشی گیری شده بصورت تفاهم نامه مورد امضاء معاون

 چهار دانشگاه مذکور قرار گرفت.

 

 

 

3ه نشست های کالن منطق  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم و چهارم نشست  

 

 آمایشی 3چهارمین نشست کالن منطقه 

در این نشست که با حضور معاونین آموزشی 

دانشگاه های کرمانشاه ،همدان ،ایالم و کردستان و 

اعضای هیآت همراه هر چهار دانشگاه در محل 

ی معاونت آموزشی انجام جامع مهارت های بالین

گرفت در دو نوبت، صبح و عصر تصمیمات موثر ی 

مصوب شد و مسیر اهداف کالن منطقه هموارتر 

 .گردید
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصوبات نشست چهارم



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشست های بعدی

  

آمایش به میزبانی استان کردستان 3برگزاری پنجمین نشست کالن منطقه   

 

الینیبآمایشی جهت تدوین سواالت آزمون ارزیابی صالحیت  3طقه برگزاری کمیته علمی کالن من   

 

آمایش با حضور متخصصان  3کمیته علمی کالن منطقه 

جراحی و گوش و حلق بینی از چهار دانشگاه 

در  95/1/25کردستان،ایالم،همدان و کرمانشاه در تاریخ 

مرکز مهارت های بالینی دکتر عزت اهلل صادقی آزمون 

الحیت بالینی را جهت بانک سواالت کشوری ارزیابی ص

 تدوین نمودند

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمایش با حضور جناب آقای دکتر الریجانی معاون آموزشی  3ششمین نشست دانشگاه های کالن منطقه 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی                                             

 

 

 

 

در کرمانشاه ن نشستششمی  

 



 
 

 

 

 

 

 

توجه ویژه به کمیته کاربست طرح های  .5

جرایی نمودن پژوهش در آموزش در جهت ا

 ایده ها و نتایج تحقیقاتی آموزشی

تصویب قوانین ویژه و تسهیل گر در دانشگاه  .6

در مسیر افزایش کمی و کیفی پژوهش در 

 آموزش

ایجاد کمیته ایده پردازان آموزشی در دانشگاه  .7

و رایزنی با منطقه در جهت جمع آوری ایده 

هایی که موجب سر آمدی دانشگاه در بخش 

 د.آموزش خواهد ش

شرکت  در همایش های ملی مرجعیت و ارایه  .8

 مقاله و پوستر 

ایجاد نقشه راه و برنامه در راستای سرآمدی  .9

در منطقه بر اساس ایده های نوآورانه دریافتی 

 در بخش آموزش

 از حمایت ویژه کمیسیون تشکیل .10

با محوریت  دانشگاه در درخشان استعدادهای

 استعداد پروری
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یته ای شامل منتخبین و برجستگان تشکیل کم. 1

 آموزشی دانشگاه

 تدوین و اقدام به مکاتبه در راستای شناسایی. 2

 علوم های دانشگاه در علمی مرجعیت شاخصهای

 منطقه پزشکی

اقدام به اصالح فرایندهای جاری آموزشی در . 3

 بر حاکم ابرروندهای و روندها تحلیل دانشگاه و

 در دانشگاه آموزش

 نوآوریهای انتخاب و شناساییاقدام به  .4

ای از  و حیطه های سرآمدی منطقه آموزشی

 قبیل:

 مرکز تحقیقات خواب 

  راه اندازیfunctional MRI 

 مرکز تحقیقات سو مصرف مواد 

  مرکز تحقیقاتی، درمانی باروری و ناباروری 

 

 

 

  

 

 

 

 

3عملکرد تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی در کالن منطقه   

ت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهااقدام  

بسته آینده نگاری و مرجعیت 

 علمی در آموزش پزشکی

 



 
 

تهیه کارنامه آموزشی اعضا هیات علمی علوم  .11

فکیک در راستای پایه و بالینی دانشگاه به ت

 سرآمدی ارزشیابی آموزشی در منطقه

ماهه  6تدوین و اجرای برنامه فلوشیب  .12

آموزشی و پژوهشی در دانشگاه در جهت 

 توانمند سازی اعضاء هیات علمی

تدوین شیوه نامه و برنامه مشخص جهت  .13

شرکت دانشجویان در المپیادهای علمی در 

 تمامی حیطه ها

از طریق پیاده ارتقا کیفیت آموزشی کالسها  .14

 نحوه از دانشجویان سازی برنامه ارزیابی

 کالس در استاد درس طرح اجرای

انتخاب اساتید نمونه دانشگاه با شیوه جدید  .15

 بر اساس کارنامه آموزشی

دانشگاه   عملکردی و استراتژیک برنامه تهیه .16

در سال گذشته براساس تحقق سرامدی 

 آموزشی در منطقه

 در علمی یتمرجع کسب های شاخص تبیین .17

 پزشکی در دانشگاه علوم آموزش

پایش و بررسی گروههای پایه و بالینی و   .18

 به شیوه جدید مدیران آموزشی دانشکده ها

ترغیب به استفاده از روشهای نوین آموزشی  .19

 در دانشگاه

 دانشگاه با برقراری ارتباط موثر دانشگاه  .20

 پیشرو های

افزایش کیفی و کمی فرایندهای آموزشی  .21

ه از طریق بر گزاری نشست و هم دانشگا

 اندیشی دانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

تاسیس انجمن دانشجویی علمی آموزشی ابن  .27

عضو در مرکز مطالعات و  80سینا با حدود 

توسعه و استفاده از نظرات دانشجویی در 

 تحقق مرجعیت علمی در منطقه

 سبراسا ها رشته تمامی کوریکولوم ارزیابی .28

 و تشخیصی های فنآوری جامعه، نیازهای

  درمانی

 تقویت مجله آموزشی مرکز مطالعات و توسعه .29

توسعه و گسترش فناوری های نوین در  .30

 آموزش عالی سالمت

ارتقای کمی و کیفی منابع انسانی بخش  .31

 آموزش عالی سالمت

 تأسیس دانشکده های جدیدتالش در جهت  .22

ی رشته های تحصیالت تکمیل حفظ و ارتقا .23

 موجود

افزایش رشته  مقاطع کارشناسی ارشد و  .24

و دستیاری ( Ph.Dدکتری تخصصی)

  تخصصی و فوق تخصصی

در اعتبار بخشی  ویژه بهبود شاخص های .25

 حوزه آموزش

توسعه و بهبود مدیریت منابع فیزیکی  .26

 آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخگو متشکل از اساتید بالینی و پایه و انجام اقدامات زیر تشکیل کمیته آموزش  .1

 )شناسایی نیازهای آموزشی مبتنی بر سالمت جامعه)بار بیماری و ریسک فاکتورها 

  برقراری ارتباط با معاونت بهداشتی در خصوص اولویتهای سالمت جامعه در سطح روستا، شهرستان و

 استان

 ر خصوص تعیین اولویتهای سالمت جامعه در بیمارستانهابرقراری ارتباط با معاونت درمان د

 برقراری ارتباط با معاونت دارو و غذا در خصوص تعیین اولویتهای مربوط به دارو

 مشکالت نسخه نویسی 

 برگزاری منظم جلسات با گروه های آموزشی دانشکده ها .2

 ها دانشکده در( سعهتو دفاتر های کمیته از یکی عنوان به) پاسخگو پزشکی آموزش واحد ایجاد .3

تهیه محتوای آموزشی غیرحضوری و الکترونیکی بر اساس نیازسنجی صورت گرفته در آموزش پاسخگو  )با  .4

 مرکز مطالعات( E-Learningمشارکت کمیته 

 و رشته تفکیک به)جامعه سالمت نیازهای اساس بر آموزشی گایدالینهای و کوریکولومها تدوین و بازنگری .5

 (گروه

 رگاه توانمند سازی اعضای هیات علمی در خصوص آموزش پاسخگوبرگزاری کا .6

 مراکز در شاغل پزشکان جهت) گرفته صورت های نیازسنجی با مرتبط سازی توانمند کارگاه برگزاری .7

 مداوم آموزش همکاری با( علمی هیات ،اعضا،  درمانی بهداشتی

 ر زمینه آموزش پزشکی پاسخگوارسال فراخوان به دانشکده ها در خصوص ارایه مقاالت و پژوهش د .8

 به اولویتهای پژوهش در آموزش دانشگاه« آموزش پزشکی پاسخگو»افزودن  .9

 نظارت بر حضور فراگیران و اساتید در برنامه های فرایند آموزش پاسخگو در عرصه پزشکی جامعه نگر .10

 امعه نگربا نیازهای جامعه در قطب پزشکی ج دانشگاه  سالمت عالی آموزش های برنامه انطباق .11

درمانی  و تشخیصی های فنآوری و منطبق بر جامعه نیازهای براساس ها رشته تمامی کوریکولوم ارزیابی .12

    جدید

 )بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی)کوریکولوم ها .13

 

 بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
ه علوم پزشکی کرمانشاهت دانشگاااقدام  

 



 
 

 

 

 

 

طرح موضوع در شورای آموزشی و شورای دانشگاه، تصمیم گیری در خصوص تشکیل کمیته ایده پردازان 

ی درمرکزمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی  جهت بررسی و بازنگری کوریکولوم های گروه های آموزش

 آموزشی دانشکده پزشکی)پایه و بالینی( 

بررسی و بازنگری کوریکولوم های گروه های آموزشی سایر دانشکده ها )بجز پزشکی( در کمیته برنامه   .1

 ت تسریع بازنگری کوریکولوم ها ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی جه

تشکیل کمیته ایده پردازان آموزشی با دعوت از افراد متخصص، صاحب نظر و دارای مسئولیت اجرایی    .2

 در دانشکده پزشکی و دانشگاه  در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی.

 ه.برگزاری جلسات کمیته و تهیه شیوه نامه در خصوص مسیر و اهداف  کمیت    .3

تهیه فرم های مخصوص نظر سنجی در کمیته با عنایت به فرم های از قبل تهیه شده توسط وزارت در   .4

خصوص چگونگی بازنگری کوریکولوم های گروه های آموزشی و ارسال به مدیران گروه های آموزشی 

 دانشکده پزشکی و اطالع رسانی در خصوص اهداف و نحوه عملکرد کمیته به آنها. 

نفر از اساتید  3شیوه نامه تهیه شده و اطالع رسانی قبلی به نوبت دعوت از مدیر گروه و  بر اساس   .5

هریک از گروه های آموزشی پایه و بالینی دانشکده پزشکی به همراه  دو نفر از دانشجویان آن گروه )در 

پایه از دانشجویانی مورد گروه های بالینی از اینترن و استاژر به انتخاب مدیر گروه و در مورد گروه های 

که آن درس را گذرانیده اند دعوت بعمل آمد( و بررسی مشکالت آموزشی گروه و کوریکولوم مربوطه در 

 جلسه اول با حضور گروه آموزشی مربوطه

مد نظر قرار گرفتن اخالق حرفه ای در بازنگری  کوریکولومهای آموزشی و دعوت از متولیان امر اخالق  .6

 حرفه ای در کمیته

جه و تاکید بر اهمیت بازنگری کوریکولومها بر اساس نیازهای منطقه و نظرات کارگروههای آموزش تو .7

 باسخگو و قطب پزشکی جامعه نگر در دانشگاه

 بازنگری کوریکولوم در گروه مربوطه و مشخص شدن پیشنهادات  گروه  .8

از گروه های پایه و بالینی ارائه مصوبات کمیته ایده پردازان در خصوص بازنگری کوریکولوم های هر یک  .9

 پزشکی به تفکیک  به دانشگاهها منطقه و اخذ نظر از گروه های مربوطه

 

 بسته توسعه راهبردی، هدفمند وماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سالمت

ت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهااقدام  



 
 

  ارائه سایر پیشنهادات آموزشی گروه ها )بهمراه بحث بازنگری کوریکولوم( برحسب موضوع به شورای

کالت آموزشی، هیات رئیسه، شورای دانشگاه و شورای تحصیالت تکمیلی در جهت رفع برخی از مش

 آموزشی گروه.

  انجام روند مشابه در خصوص سایر گروه های آموزشی در دانشگاه در کمیته برنامه ریزی آموزشی در

 جهت سرعت بخشیدن به کار در حال انجام است.

 بررسی برنامه های کالبدی آموزش پزشکی عمومی و انطباق آن با برنامه های جاری دانشگاه  

 طای تسهیالت دانشگاه با تصویب در شورای آموزشی و شورای مدل انگیزشی جدید و اع طراحی

 در ادامه تحصیل در رشته آموزش پزشکی هیات علمی دانشگاه اعضای حداکثری شرکت دانشگاه جهت

  ماهه آموزشی و پژوهشی در دانشگاه و اجرایی سازی آن جهت توانمند سازی  6تدوین برنامه فلوشیب

 اعضاء هیات علمی

  3آموزشی جهت برخی از  رشته های حد واسط با همکاری دانشگاههای کالن منطقه تهیه کوریکولوم  

  نفر تکنسین بهداشت دهان و دندان  43همکاری در تهیه ایین نامه تربیت نیروهای حد واسط و پذیرش

 در دانشگاه

 توسعه رشته های تحصیالت تکمیلی .14

 با استفاده از پتانسیلهای 3ه آمایشی تشکیل جلسات هم اندیشی جهت توسعه تحصیالت تکمیلی در منطق ،

 اعضای هیات علمی دانشگاه های منطقه

  در ین اولویت مقاطع و رشته های مورد نیاز تحصیال ت تکمیلی تعیامکان سنجی وتبادل نظر در خصوص

 راستای ماموریتهای واگذار شده و توانمندیهای منطقه

 ند توسعه راهبردی به منظور برقراری تفاهم بین تنظیم شیوه نامه توسعه تحصیالت تکمیلی مبتنی بر س

 دانشگاه های منطقه آمایشی در راستای ایجاد رشته های تحصیالت تکمیلی

   تهیه متن تفاهم نامه همکاری دانشگاه های علوم پزشکی منطقه آمایشی، با هدف توسعه تحصیالت تکمیلی

 قوبا استفاده از امکانات وتوانمندی های موجود درکالن مناط

  جمع بندی اطالعات هیات علمی موجود هر دانشگاه در رشته های در دست اقدام ونیازمندی های هر دانشگاه

 به منظور استفاده از توانمندی های سایر دانشگاه های منطقه

 برنامه توانمندسازی دانشجویان تحصیالت تکمیلی در تمامی مقاطع تحصیلی، به  و تکمیل اقدام به تدوین

 دنیا ت گروه های آموزشی، اعضای هیات علمی ودانشجویان با هدف همراهی با دانش روزمنظور مشارک

  1394اخذ مجوز رشته تخصصی طب اورژانس وپذیرش دستیار از سال 

  1395اخذ مجوز رشته تخصصی بیماریهای پوست وپذیرش دستیار از سال 

 1394دانشجو ازسال  اخذ مجوز رشته پرستاری داخلی جراحی در مقطع کارشناسی ارشدوپذیرش 



 
 

  1394اخذ مجوز رشته علوم وصنایع غذایی در مقطع کارشناسی ارشد وپذیرش دانشجواز سال 

  1394اخذ مجوز رشته آموزش بهداشت وارتقا سالمت در مقطع کارشناسی ارشد وپذیرش دانشجو از سال 

  1394اخذ مجوز رشته اپیدمیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد وپذیرش دانشجو از سال 

  ارسال مستندات ودرخواست راه اندازی رشته داروسازی سنتی در مقطع دکتری تخصصیPh.D.   طی نامه

به شورای گسترش وپیگیری از معاون محترم آموزشی وزارت طی نامه شماره  26/11/94مورخ  56664شماره 

  12/2/95مورخ  6100

 جهت راه اندازی مقطع  انجام بازدید هیات بورد زیست مواد دارویی از گروه مربوطهPh.D.    درتاریخ

( جهت تجدید نظردر رای دبیرخانه  4/8/94مورخ  36637ودرخواست ازمعاون محترم آموزشی) 23/3/1394

 شورای داروسازی درخصوص کمبود هیات علمی مقیم. 

  ارسال درخواست ومستندات رشته تخصصی نانوتکنولوژی دارویی مقطعPh.D.     به شورای گسترش

وارسال مجدد مدارک ومستندات جدید گروه )باتوجه به تکمیل امکانات ( طی  9/8/1394اروسازی درتاریخ ود

 به شورای داروسازی . 17/12/94د مورخ /1718/522نامه شماره 

  اعالم عدم موافقت راه اندازی رشته فارماکولوژی در مقطعPh.D.    ( شورای 16/1/94د مورخ /10/522)نامه

مجدد مدارک ومستندات گروه باتوجه به بهبود امکانات و وضعیت هیات علمی گروه  گسترش وارسال

 ،17/11/94د مورخ /1505/522فارماکولوژی ،به شورای علوم پایه طی نامه شماره 

  ارسال مستندات ، مدارک وفرم تقاضای تاسیس رشته کنترل دارو در مقطعPh.D.    ( به شورای داروسازی

 (  ،و رایزنی وپیگیری درخصوص راه اندازی گروه کنترل د ارووغذا15/1/95د مورخ /4/522

  اعالم آمادگی جهت بازدید وارسال مجدد مستندات وفرم درخواست تاسیس رشته بهداشت محیط درمقطع

Ph.D.   وپیگیری ازدبیرخانه شورای علوم پایه جهت اعالم نتیجه بازدید  20/7/1394، انجام بازدید درتاریخ 

 رک ومستندات درخواست راه اندازی رشته آمارزیستی در مقطع ارسال مداPh.D.    به دبیرخانه شورای علوم

( ، پیگیری گروه  5/2/95مورخ  4847پایه در ارسال مستندات تکمیل هیات علمی به شورای علوم پایه) 

 ازطریق هیات بورد

  ارسال مستندات ودرخواست راه اندازی رشته پزشکی مولکولی در مقطعPh.D.    به دبیرخانه شورای آموزش

( تشکیل گروه پزشکی مولکولی در دانشکده 3/12/94د مورخ  /1600/522علوم پایه پزشکی) نامه شماره 

 پزشکی 

  ارسال مستندات ومدارک درخواست راه اندازی رشته علوم سلولی وکاربردی در مقطعPh.D.    طی نامه

 گسترش به دبیرخانه شورای 8/3/95مورخ  11781شماره

  بررسی درخواست وتصویب ارسال مدارک ومستندات رشته میکروبشناسی در مقطعPh.D.    درشورای

  5/3/95تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ 

  ارسال مستندات و فرم درخواست راه اندازی رشته طب نوزادی درمقطع فوق تخصصی به دبیرخانه شورای

 (11/12/94مورخ  59767آموزش پزشکی وتخصصی)

 قلب وعروق بزرگساالن در مقطع  ینترونشنمستندات ودرخواستهای مربوط به راه اندازی رشته ارسال ا

 به شورای تخصصی آموزش پزشکی  10/12/94تکمیلی تخصصی در تاریخ 



 
 

  38069ارسال مستندات ودرخواست راه اندازی رشته ارولوژی کودکان مقطع تکمیلی تخصصی طی نامه شماره 

 بیرخانه شورای آموزش پزشکی تخصصی وپیگیری از سوی گروه مربوطه به د 11/8/94مورخ 

  از دانشگاه وتشکیل جلسه بامعاون  13/12/94انجام بازدید هیات بورد رشته تخصصی رادیوتراپی درتاریخ

محترم ارزشیابی واعتبار بخشی دبیر شورای تخصصی ،پیگیری نصب وراه اندازی یک دستگاه رادیوتراپی 

 مام رضا)ع( وارسال مجدد مستندات گروه مذکور به وزارتخانهدربیمارستان ا

 انجام بازدید هیات بورد رشته تخصصیENT    وتشکیل جلسه بامعاون محترم ارزشیابی  13/12/94درتاریخ

واعتبار بخشی دبیر شورای تخصصی، اعالم نواقص وپیگیری درخصوص تجهیزپاویون بیمارستان های امام 

 به بیمارستان طالقانی     ENTابجایی بخش خمینی )ره( وطالقانی ج

  واعالم نتایج  24/10/1394بازدید هیات بورد رشته تخصصی چشم پزشکی از بخش چشم این دانشگاه درتاریخ

بازدید تشکیل جلسه بررسی وضعیت گروه آموزشی چشم وپیگیری رفع نواقص اعالم شده ازجمله فضای 

 نامناسب اتاق عمل 

  شورای آموزش پزشکی عمومی درخصوص آمادگی الزم جهت برگزاری دوره مکاتبه با دبیرخانهMPH  

(، رایزنی بادبیرخانه شورای تخصصی ومکاتبه با معاون 18/2/95مورخ  57494توانمندسازی پزشکان عمومی )

اجرایی اداره کل اعتبار بخشی وارزیابی شورای تخصصی واعالم اسامی پزشکان عمومی متقاضی دوره فوق 

 اولویت وامتیاز ات براساس

 انجام مکاتبه به مراجع ذیربط درخصوص آمادگی الزم جهت راه اندازی دستیاری تخصصی پزشک خانواده 

  ارسال مستندات وفرمهای درخواست راه اندازی رشته مامایی مقطع کارشناسی ارشد به شوراس گسترش

 ( 13/11/1394مورخ  1477وشورای علوم پایه )

 ای درخواستراه اندازی رشته پرستاری اورژانس مقطع کارشناسی ارشد، به شورای ارسال مستندات وفرم ه

گسترش علوم پایه واعالم شورای علوم پایه مبنی برعدم موافقت باتوجه به کامل نبودن هیات علمی، ارسال 

 (12/12/94مورخ  60076مستندات ارتقارتبه یک نفراز اعضای هیات علمی به دانشیاری )

  مستندات ومدارک درخواست راه اندازی رشته پرستاری مقطع بررسی وتصویبPh.D.   درشورای تحصیالت

  5/3/95تکمیلی دانشگاه مورخ 

  ارسال مستندات ، مدارک ودرخواست تاسیس رشته تکنولوژی تصویربرداری پزشکی درمقطع کارشناسی

 رنامه آموزشی ارشدبه شورای گسترش وپاسخ آن شورا مبنی بر بررسی درخواست پس از ابالغ ب

 مورخ  47073و ارسال مستندات درخواست تاسیس رشته فیزیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد) پیگیری

 17/11/1394( ازسوی ریاست دانشگاه، انجام بازدید هیات بورد درتاریخ 1/11/94

 ارسال مدارک ومستندات درخواست راه اندازی رشته انگل شناسی درمقطع کارشناسی ارشد به شورای 

 ( 17/11/1394د مورخ /1503/522گسترش ودبیرخانه شورای علوم پایه ) 

  ارسال مستندات ومدارک درخواست راه اندازی رشتهHSE    درمقطع کارشناسی ارشد به شورای گسترش

 و پیگیری از شورای علوم پایه, (5/5/1394د مورخ /488/522وعلوم پایه )

 ه مدیریت پسماند درمقطع کارشناسی ارشد از دبیرخانه پیگیری مجدد درخواست ومستندات ارسالی رشت

 ( 8/9/94د مورخ /1060/522نامه) -شورای گسترش وشورای علوم پایه



 
 

  ارسال مدارک، مستندات ودرخواست راه اندازی رشته بهداشت وایمنی موادغذایی درمقطع کارشناسی ارشد

بازدید هیات بورد ، انجام بازدید هیات بورد  به دبیرخانه های شورای گسترش وعلوم پایه، اعالم آمادگی جهت

  29/2/1395علوم وصنایع غذایی درتاریخ 

  پاسخ شورای داروسازی به درخواست راه اندازی رشته شیمی دارویی مقطع کارشناسی ارشد وعدم موافقت به

شیاری به دلیل کمبودهیات علمی،و ارسال مستندات مربوط به حکم ترفیع یک عضو هیات علمی به رتبه دان

 ( 15/1/1395د مورخ /5/522دبیرشورای داروسازی )نامه 

  ارسال مدارک ومستندات ودرخواست راه اندازی رشته نانوتکنولوژی پزشکی درمقطع کارشناسی ارشد به

( ، بازدید هیات بورد رشته مذکور 17/12/94د مورخ /1724/522شورای گسترش وشورای داروسازی )

 9/3/95ازدانشگاه درتاریخ 

  ارسال مجدد مدارک ومستندات درخواست راه اندازی رشته سم شناسی درمقطع کارشناسی ارشد، که قبال به

( وارسال مستندات 29/10/94مورخ  51449دلیل کمبود نیروی انسانی سم شناسی موردمخالفت قرارگرفته بود)

 ( 13/11/94د مورخ /1476/522به شورای داروسازی )نامه 

  وسازی سنتی، نانوتکنولوژی دارویی، بیوشیمی بالینی، فارماکولوژی، پزشکی مولکولی، رشته دار 8پیگیری

ازدبیر خانه  19/12/94مورخ  61677کنترل دارو، سم شناسی دارویی ونانوتکنولوژی پزشکی طی نامه شماره 

 شورای علوم پایه 

  مار زیستی ، پزشکی مولکولی، رشته فارماکولوژی ، فیزیولوژی پزشکی ،مهندسی بهداشت محیط ، آ 11پیگیری

بیوشیمی بالینی، مدیریت پسماند، انگل شناسی ، مامایی ، پرستاری اورژانس، نانوتکنولوژی پزشکی طی نامه 

 از شورای علوم پایه 5/3/95مورخ  11456شماره 

 . آموزشهای مداوم و مهارتهای حرفه ای3

  ان فعالاجرای برنامه های آموزش مداوم با افزایش تعداد فراگیر 

 افزایش تنوع برنامه های آموزش مداوم با تاکید بر برنامه های بین رشته ای 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل شورای عالی اخالق با ریاست  رییس محترم دانشگاه و حضور -1

 کلیه معاونین دانشگاه

ای تدوین تشکیل شورای اخالق حرفه ای در معاونت آموزشی در راست-2

 استانداردهای اخالق حرفه ای در هر دانشکده  

طراحی سامانه اخالق حرفه ای جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان -3

 و اساتید بامفاهیم اخالق حرفه ای 

 تدوین و گرد آوری شیوه نامه رعایت اخالق حرفه ای در دانشگاه-4

د گاه دانشجویان برای اجرای انتخابات استاد نمونه اخالق حرفه ای از دی -5

 اولین بار در کشور

تقدیر از اساتید برگزیده اخالق در مراسمی خاص و معرفی نفرات -6

 برگزیده به تفکیک دانشکده بر روی سایت دانشگاه

تولید محتوی متعدد آموزشی در زمینه اخالق حرفه ای و قرار دهی آن -7

 در سامانه اخالق حرفه ای جهت استفاده دانشجویان

برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته اخالق حرفه ای در کلیه معاونتهای -8

 دانشگاه

تشکیل کمیته اخالق دانشجویی جهت گسترش هر چه بیشتر این -9

 مفاهیم در اذهان دانشجویان

برنامه ریزی جهت تعریف جوایز خاص در حیطه اخالق در دانشگاه در -10

 شورای عالی اخالق دانشگاه

راه اندازی کانالهای تلگرامی در بین دانشجویان و برنامه ریزی جهت -11

 اساتید با محوریت پیامهای معرفی و تبیین اخالق حرفه ای

تهیه و توزیع بنرها و پوسترهای اخالق حرفه ای در دانشکده ها و مراکز -12

 درمانی با توجه به رشته های مرتبط

 

 

ت دانشگاه علوم پزشکی ااقدام

 کرمانشاه

 

 بسته ا عتالی اخالق حرفه ای

 



 
 

 

 

 

ت دانشکده ها در برنامه ریزی در جهت تببین اخالق حرفه ای با مشارک-13

 نگارش مضامین اخالق حرفه ای در رشته های مختلف دانشگاهی

.برگزاری نشست اختصاصی با موضوع اخالق و تعهد حرفه ای ویژه 14

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه با تخصیص امتیاز فرهنگی و مداوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 تیفعالی  سابقه1.

 علوم دانشگاه در ها دانشگاه گسترشی شورا 28/02/92 مورخ د/474/500شماره مجوزی ط:  لمللا نیبی  شعبه( لف

 . است نموده تیفعال به شروع و لیتشک کرمانشاهی پزشک

  یساز بستر جهت در شده انجامی ها تیفعال( ب

  مدت کوتاه و مدت بلندی ها دورهی برای ارجاع موارد( ج

  عراق واسط شگاهدان ندهینما با متعدد جلسات( د

 جهت در تیفعال و  خودگردان سیپرد به الملل نیب شعب نام رییتغی راستا در بهداشت وزارت استیس رییتغ( ه

 دستورالعمل11 و 10 مواد وفقی پزشک علوم دانشگاهی سازی الملل نیبی ها استیس با خودگردان سیپردی ها تیفعال

 تیریمد وی آموزش معاونت نیب تعامل با گردان خود سیپرد ،یشکپز آموزش و درمان بهداشت محترم وزارت  شماره

 .است گرفته شکلی ا شدهی زیر برنامه تیفعالی خارجی دانشجو رشیپذی ساز بستر جهت در الملل نیب امور

 

  یالملل نیبی آموزش تیفعال تیتثبی برا بهداشت وزارتی ها اریمع تحقق جهت در تیفعال -2

  یکیزیف اسبمن بستر نمودن ایمه( الف

  زاتیتجه وی انسانی روین از اعمی آموزش امکانات نمودن فراهم(  ب

  یرفاه امکانات( ج

  یخارج ارتباطی برقرار ازی آموزشی ها گروه استقبال( د

 (نامهیگواه صدور با) درازمدت ا( یمدرک وی گواه صدور بدون ای با)انمدتیم مدت، کوتاهی خارج ریفراگ داشتن( ه

 کرمانشاهی پزشک علوم دانشگاه به مربوط EducationIran.ir تیسای گذار بار و مودنن فعال - 3

 تجارب از استفاده منظور به رازیش و رانیا ،یبهشت دیشه تهران،ی پزشک علومی ها دانشگاه ازی ا عرصه دیبازد -4

 با( Website) مناسب درگاه ارتقاءی برا الزم ماتیتصم اتخاذ به منجر کهی سازی الملل نیبی راستا در آنان موفق

 ریز انجام حال در اقدامات

 شرویپی دانشگاهها از گرفتن الگو با مناسبی سیانگل تیسا وبی طراح( الف

 

آموزش علوم پزشکی بسته بین المللی سازی  

 اقدامات دانشگاه کرمانشاه



 
 

 ،یآموزش معاونت حوزه در آموزشی سازی الملل نیبی شورا لیتشک -5

 علوم دانشگاهی دندانپزشک رشته در لیتحص ادامهی برای عراق داوطلب نفر سه رشیپذ نمودنی نهائ ندیفرا انجام -6

 کرمانشاهی پزشک

 

 

 

 

 

 

 ، اهداف و برنامه ریزی عملیاتی توسعه آموزش مجازی در دانشگاه ها استیستعیین  .1

 و راه اندازی واحد آموزش الکترونیک در مرکز مطالعات  فراخوان جهت عالقه مندان .2

 وزشجذب نیروی متخصص و اعزام کارشناس به دانشگاههای پیشرو جهت آم .3

 (LMSخریداری و راه اندازی سیستم مدیریت یادگیری ) .4

 حضور  نمایندگان دانشگاه در  سمینارها ، گردهمایی ها و کارگاههای کشوری در خصوص آموزش مجازی .5

برگزاری کارگاه  روش تحقیق مقدماتی همراه با آزمون به صورت غیر حضوری جهت  تمامی دانشجویان  .6

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 اری کارگاه ساخت محتوی الکترونیک جهت اساتید دانشگاهبرگز .7

 تهیه چندین محتوی الکترونیک جهت برگزاری کارگاههای توانمند سازی اساتید به صورت مجازی .8

 به صورت غیر حضوری اینترنهاجهت  CPRبرگزاری دوره آموزشی  .9

 ه صورت غیر حضوریاقدام به تهیه محتوا جهت برگزاری برخی کالس درس اساتید در ترم آینده ب .10

 

 سته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکیب

 

اقدامات دانشگاه علوم پزشکی  

 کرمانشاه



 
 

تهیه و تصویب ایین نامه ، دستور العمل و ضوابط مورد نیاز در جهت تسهیالت و امتیازات در شورای آموزشی  .11

 و شورای دانشگاه در خصوص آموزش مجازی

 مجازی در دانشگاه بصورت ارائه قابل های رشته و دروس شناسایی .12

شرکت در دوره مجازی رشته آموزش پزشکی در  ایجاد تسهیالت و امتیاز در خصوص اساتید دانشگاه در .13

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

خریداری محتوای الکترونیک آموزشی از دانشگاههای پیشرو و دراختیار قرار دادن آن به دانشجویان  .14

 دانشگاه

 آموزشی در محیط مجازی برای اساتید دانشگاه های فیلم از تدوین ایین نامه استفاده .15

 ترک با دانشگاههای خارج از کشور به صورت حضوری و غیر حضوری ایجاد دوره های مش .16

 جهت ساخت مرکز تهیه محتوی الکترونیک   تامین اعتبار .17

اقدام به ارتباط سیستم سماء دانشگاه با سیستم مدیریت یادگیری الکترونیک ملی در جهت برگزاری  .18

 کالسهای درس اساتید به صورت غیر حضوری

 های آموزشی هیزات مرکز آموزش مداوم متناسب با نیازهای گروهتوسعه ساختار و تقویت تج .19

 

 

 

 

 

 

پیاده سازی آزمون ارزیابی صالحیت بالینی جهت دانشجویان پزشکی-1  

برگزاری آزمون ارزیابی صالحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی-الف  

 

 بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی

 اقدامات  دانشگاه کرمانشاه 



 
 

بالینی توسط رییس قطب امایشی سه صدور ابالغ اعضای کمیته علمی و کمیته نظارتی آزمون ارزیابی صالحیت-  

تشکیل کمیته دانشگاهی طراحی سواالت کلیه رشته های بالینی جهت الحاق سواالت به بانک سواالت وزارتی-  

طراحی سواالت کلیه رشته ها-  

تشکیل کمیته بازنگری سواالت گروههای تخصصی-  

ه پزشکی عمومی وزارتگزینش سواالت مناسب الحاق به بانک و ارسال سواالت به دبیر خان-  

تشکیل کمیته منطقه ای بازنگری سواالت گروههای جراحی عمومی و گوش و حلق و بینی جهت بازنگری و تصحیح -

 سواالت کلیه مناطق آمایشی در این دو رشته

الحاق  سوال در رشته های جراحی عمومی  و گوش و حلق و بینی و تشکیل بانک وزارتی در این دو رشته-  

و نفر نماینده در رشته های فوق الذکر جهت شرکت در جلسه نهایی سازی بانک سواالت دبیر خانه پزشکی اعزام د-

 عمومی به نمایندگی از منطقه امایشی سه

نفر از اعضای هیات  60تشکیل کمیته منطقه ای گزینش سواالت  دومین دوره آزمون صالحیت بالینی با شرکت -

ینش سواالت توسط این کمیتهعلمی دانشگاههای کالن منطقه و گز  

اجرای آزمون صالحیت بالینی دور اول و دوم جهت دانشجویان دانشگاه کرمانشاه و ایالم-  

اجرای آزمون صالحیت بالینی جهت دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی توسط آزمون طراحی شده خاص -ب 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

طراحی درون دانشگاهی سواالت آزمون-  

اجرای آزمون ترکیبی مهارتی در سه راند مهارتهای پروسیجرال/مهارتهای دیداری نوشتاری شنیداری / مهارتهای  -

 ارتباطی

طراحی نظام خاص گزینش دانشجویان در بخشهای بالینی  بر مبنای نمره آزمون صالحیت بالینی در مقطع کارورزی-  

توسعه زیر ساختهای برگزاری آزمونها-ج  

متر مربع 700هیز مرکز مهارتهای بالینی دکتر عزت اهلل صادقی با متراژ بالغ بر احداث و تج-  

ایجاد فضای استاندارد برگزاری آزمونهای آسکی و پی ام پی با تجهیز مرکز به زیر ساختهای رایانه ای-  

دستیار به نفر  80ایجاد پهنای باند مناسب جهت اجرای آزمونهای تحت شبکه جهت اجرای همزمان آزمون برای -

 صورت همزمان 



 
 

اجرای چندین آزمون پی ام پی جهت دستیاران رشته های تخصصی بصورت تحت شبکه-  

 برنامه ریزی جهت احداث مرکز جامع آزمونها با تععین و جانمایی محل احداث در دانشکده پزشکی 

 

 

 

 

نوان مسئول برگزاری بع 3صدور ابالغ از طرف معاونت آموزشی وزارت جهت دبیر کالن منطقه آمایشی  -1

 آزمون .

 برنامه آزمون و صدور ابالغ یتشکیل هیأت اجرای -2

جهت معرفی اعضاء هیأت ممتحنه به دانشگاه علوم پزشکی   3مکاتبه با دانشگاههای کالن منطقه آمایشی  -3

 کرمانشاه

  3صدور ابالغ جهت اعضاء هیأت ممتحنه توسط دبیر کالن منطقه آمایشی  -4

پزشکی ، دندانپزشکی  )واالت در دو روز متوالی جهت آزمونهای جامع علوم پایه تشکیل جلسات طراحی سئ -5

 .امتحان پیش کارورزی و   (و داروسازی

 شرکت کننده در طراحی سئواالت 3صدور گواهی جهت اعضای هیأت ممتحنه کالن منطقه آمایشی  -6

 آماده سازی دفترچه ها و رفع نقص -7

 ای منطقه آمایشی هانشگاهصدور کارت و برچسب صندلی و ارسال به د -8

مکاتبه جهت معرفی نماینده حراست و نماینده تمام االختیار دانشگاههای کالن منطقه جهت نظارت بر حسن  -9

 اجرای آزمونها.

 ارسال دفترچه سئواالت به دانشگاههای کالن منطقه  -10

 برگزاری آزمونها -11

 ضهااعالم پاسخنامه و کلید سئواالت و زمان رسیدگی به اعترا -12

 تشکیل کمیته رسیدگی به اعتراضات و اعالم کلید اصلی سئواالت -13

 ارسال فایل نمرات به سازمان سنجش کشور -14

 اعالم نمرات داوطلبین به دانشگاههای کالن منطقه آمایشی که از سازمان سنجش ارسال   -15     

در شهریور و  3برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی کالن منطقه آمایشی 

 ( کردستان –ایالم  –همدان  –پزشکی کرمانشاه ) دانشگاههای علوم  1394اسفندماه 

 



 
 

 شده است .            

 برگزاری آزمونها ی:

نفر داوطلب 505باحضور 1394اردیبهشت  10بالینی پزشکی  ورودی دستیاری تخصصی-1  

نفر داوطلب 2830با حضور 1394ورودی کارشناسی ارشد خرداد -2  

ورودی دکترای تخصصی -3 Ph.D نفر داوطلب500با حضور   1394آبان    

نفر داوطلب 526باحضور 1395اردیبهشت  9ورودی دستیاری تخصصی بالینی پزشکی  -4  

نفر داوطلب 2430با حضور 1395ی ارشد اردیبهشت ورودی کارشناس -5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 تشکیل تیم ارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای و صدور ابالغ  .1

 

 تشکیل دبیرخانه ارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای  .2

 شرکت در جلسه توجیهی ارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای وزارت بهداشت و درمان. .3

آمایشی ) دانشگاههای علوم پزشکی کرمانشاه،  3هماهنگی بین دانشگاههای منطقه برگزاری جلسه  .4

 همدان، ایالم و کردستان( .

 

 

 

 

 

اقدامات انجام شده در راستای ارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه :

 

 اقدامات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 



 
 

تشکیل جلسه هماهنگی و تقسیم وظایف بین اعضای تیم ارزیابی اعتبار بخشی دانشگاه علوم  .5

 پزشکی کرمانشاه.

 تهیه چک لیست اعتبار بخشی مبتنی بر هر استاندارد و شاخص . .6

فرهنگی و  -اهنگی با کلیه واحدها در معاونت های آموزشی، تحقیقات و فناوری، دانشجوییهم .7

 توسعه مدیریت و منابع.

تدوین برنامه زمانبندی ارزیابی حیطه های چهارگانه اعتبار بخشی موسسه ای در حوزه های مختلف  .8

 مورد ارزیابی .

تاندارد و شاخص توسط کمیته ارزیابی انجام ارزیابی درونی اعتبار بخشی با درج مستندات هر اس .9

 اعتبار بخشی بصورت مرحله ای 

تشکیل جلسه هماهنگی کمیته ارزیابی اعتبار بخشی منطقه ای در دانشگاه علوم پزشکی همدان  .10

 جهت یکسان سازی رویه انجام ارزیابی درونی اعتبار بخشی .

 

 

 

 

سه ای و مستندات آن از طرف تعیین محدوده زمانی جهت تحویل ارزیابی اعتبار بخشی موس .11

 رسی در کمیته اعتبار بخشی منطقه آمایشی جهت بر 3دانشگاههای عضو منطقه به دبیر خانه منطقه 

 
 



 
 

 اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه .12

 بی مرکز بررسی موضوع پس از ابالغ از وزارت متبوع در شورای آموزشی دانشگاه وتعیین  کمیته ارزشیا

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به عنوان مجری

  تهیه فرم  اعتبار سنجی اولیه  بر مبنای فرم پیشنهادی وزارت و فرم اعتبار بخشی درمانی 

  تشکیل جلسات متعدد در معاونت آموزشی با روسا، معاونین و سوپروایزرهای آموزشی بیمارستانها 

 

 ات و شواهد مربوطه در مورد هر بخش در بیمارستانها و تهیه فرم بررسی جزئیات برنامه ها، مستند

 اعتبار سنجی بصورت پایلوت

  تشکیل تیم خود ارزیاب در هر یک بیمارستانهای آموزشی و ارتباط نماینده تیم به عنوان رابط، با مرکز

رحله اول( مطالعات و توسعه جهت اخذ آموزش و انجام راهنمایی های الزم در خصوص خود ارزیابی )م

 توسط کارشناسان مرکز.

 - انجام مرحله اول خود ارزیابی در بیمارستانهای آموزشی به صورت پایلوت و ارسال گزارش به معاونت

 آموزشی دانشگاه.



 
 

 - دریافت فرم نهایی پیشنهادی اعتبار سنجی از وزارت متبوع و بازخورد پیشنهادات به وزارت از

 طرف دانشگاه .

 -گاه در جلسات وزارتخانه در این خصوص و تهیه فرم نهایی اعتبارسنجی با شرکت نماینده دانش

 مشارکت نمایندگانی از تمامی دانشگاههای کشور.

 - تشکیل مجدد جلسات با مسئولین بیمارستانها و شروع  مرحله دوم )نهایی( خود ارزیابی نهایی

 همانند دور ابتدایی )مرحله اول( .

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 ط با ماموریتهای واگذارشده فعالیتهای مرتب  .1

 تشکیل دبیرخانه کالن منطقه 

 تشکیل نشستهای کالن منطقه در دانشگاهها 

 تشکیل کارگروه های مرتبط با ماموریتهای ویژه و مشترک 

 تقسیم ماموریتها بین دانشگاههای عضو کالن منطقه 

 تصویب راهکار اجرای مدل مفهومی ماموریتهای ویژه 

  نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزشهای فوق تخصصی و فلوشیپاقدام در راستای تبیین 

  اقدام به تدوین کوریکولوم های آموزشی جهت دوره های کوتاه مدت نیروهای حدواسط )نمونه گیر

 آزمایشگاهی و تکنسین امور آزمایشگاهی( 

 راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته حد واسط کاردانی تکنسین سالمت دهان و دندان 

 م به تدوین شناسنامه ماموریت زیست فناوری کاربردی اقدا 

 اقدام به تدوین شناسنامه ماموریت توسعه دانش داروسازی سنتی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی همدان 

تدوین  و تصویب شیوه نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و مشاوره تخصصی اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم  .2

 پزشکی با سایرموسسات

 ین شیوه نامه اعطای وام مسکن به اعضا ی هیات علمی جدید در راستای  جذب و ماندگاری تدو .3

 توسعه تحصیالت تکمیلی با هدف بهره گیری توانمندی دانشگاه های کالن منطقه .4

  با استفاده از 3تشکیل جلسات هم اندیشی جهت توسعه تحصیالت تکمیلی در منطقه آمایشی ،

 دانشگاه های منطقه پتانسیلهای اعضای هیات علمی

  در ین اولویت مقاطع و رشته های مورد نیاز تحصیال ت تکمیلی تعیامکان سنجی وتبادل نظر در خصوص

 راستای ماموریتهای واگذار شده و توانمندیهای منطقه

 

ندی دانشگاههابسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانم  

 
اقدامات دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه



 
 

 توسعه تحصیالت تکمیلی مبتنی بر سند توسعه راهبردی به منظور برقراری  و تفاهم نامه تنظیم شیوه نامه

 بین دانشگاه های منطقه آمایشی در راستای ایجاد رشته های تحصیالت تکمیلی تفاهم

 ( بهره گیری از اعضای هیات علمی کالن منطقه در راستای برگزاری مصاحبه دکترای تخصصی(Ph.D 

 

 .به روز رسانی اطالعات و اطالع رسانی به موقع فعالیتهای مربوط به مشمولین 5

 نگی و اطالع رسانی به مشمولین و برگزاری جلسات ماهانه با تشکیل کمیته رابطین جهت هماه

 اعضا کمیته

 راه اندازی وب سایت و گروه های اطالع رسانی در فضای مجازی 

 

 .ارتقای کیفیت آموزش های مداوم 5

  اقدام به شناسایی اساتید برجسته داخل و خارج استان جهت دعوت به همکاری در اجرای بازاموزی

 ها

 سایی و الگوبرداری از برنامه های موفق در دانشگاه های پیشرو اقدام به شنا

 ارزیابی برنامه ها به صورت نظرسنجی از مشمولین

 طراحی پیش و پس آزمون ، جهت ارزیابی برنامه ها

 برقراری ارتباط بین گروه های مختلف اموزشی در راستای افزایش کیفیت و جامعیت برنامه ها.

 اهی از مشمولین و اساتید گروه های آموزشی ، و انطباق آن با نیازهای جامعه.نیاز سنجی بر اساس نظرخو

 

 .استفاده بهینه از توان و ظرفیت های دانشگاههای علوم پزشکی در برنامه های آموزش مداوم 6

 برنامه ریزی بازدید از مراکز آموزش مداوم دانشگاه های پیش رو

مان و بهداشتی در راستای استانداردسازی أموزشی و جلوگیری از عقد تفاهم نامه با معاونت های توسعه و در

 موازی کاری.

 

 .خود ارزیابی و ارزیابی برونی مراکز آموزش مداوم 7



 
 

o اقدام به تشکیل کمیته ارزشیابی از اعضا هیات علمی 

o ارزیابی درونی مرکز آموزش مداوم 

o ی بیرونیارایه گزارش اعتبارسنجی به اداره کل آموزش مداوم جهت ارزیاب 

 

 .افزایش کار آمدی برنامه های آموزش مداوم از طریق ترغیب آموزش های گروه کوچک، تعاملی و الکترونیک 8

 تشکیل و فعالسازی کمیته آموزش مجازی

 اولویت بندی جهت تخصیص امتیاز به برنامه های کارگاهی

 لکترونیک و اخذ مجوز ارایه برنامتولید محتوای ا

 

 

 

را می توان به صورت کلی به شرح زیر عنوان کرد:این اقدامات   

. در گام اول اقدام به انجام مطالعات دقیق با نگاه ویژه به تجربه های بین المللی برای تبیین مساله داشت که 1

 کشورهای مورد مطالعه شامل:

(ببرهای آسیا1  

(منتخب کشوهای عربی2  

(آسیای میانه3  

(ژاپن4  

 

وردی دانشگاه ملی سنگاپور به عنوان یک نمونه موفق که در مدت زمان به نسبت کوتاهی . در گام دوم به مطالعه م2

 نتایج درخشانی به دست آورده است:

. در گام سوم برگزاری جلسات مشترک با سه گروه از اساتید شامل:3  

 الف( اساتید بالینی

 ب( اساتید غیر بالینی

 ج( اساتیدی که سوابق مدیریتی داشتند.

 

 حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم
 اقدامات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه



 
 

کر است در این جلسات موارد گام اول و گام دوم در اختیار اساتید هدف قرار گرفت و نظرات و پیشنهادات الزم به ذ

 آنها دریافت گردید.

. در گام چهارم ارائه مطالعات انجام شده و همچنین نظرات اساتید دانشگاه به صاحب نظران خارج از دانشگاه و 4

 دریافت راهکارهای آنها

نشگاه با ایجاد مرکز شیل سنتر و اتاق تمیز شرکت های دانش بنیان با مشارکت دانشجویان الزم به ذکر است دا

 تحصیالت تکمیلی و اعضاء هیات علمی حرکت شتابانی را در این خصوص شروع کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 ضامن تواندی می کشور هر در که استی اقدامات نیگذارتر واثر نیبزرگتر ازی کی شک بدون سالمت نظام در تحول

 موجبات و شده انینما مردمی زندگ شئونات در تحول نیا آثار که آنجا تا گردد، جامعه آن در داریپا توسعه و رشد

 سازد فراهم را جامعهی تمندیرضا

 یانسان منابع نیتام و تیترب فهیوظ که است سالمتی عال آموزش نظامی اعتال گروه در تحول نیا اهداف تحقق

 نقش درمان، و بهداشتی ها حوزه کنار در آموزش حوزه نقش لذا دارد عهده به برنامه نیای اجرای برا را کارآمد

 .بود خواهد گذار اثر و پررنگ

 در که است دهیگرد نیتدو شیپا برنامه 1 وی تحول بسته 11 قالب دری پزشک علوم آموزش دری نوآور و تحول برنامه

 .ردیگی م بر در برنامه نیا رصد وی ساز ادهیپ ،یطراحی راب را مختلف محور 46 مجموع

 ئتیه عضو نفر 420 از شیب وی لیتحص مختلف درمقاطع دانشجو نفر 5300 از شیب با همدانی پزشک علوم دانشگاه

 میمفاه به اعتقاد و متبوع وزارت از تیتبع به زین کشور غربی پزشک علوم دانشگاه نیتر سابقه با عنوان به وی علم

ی پزشک علومی اموزش دری نوآور و تحول رخانهیدبی انداز راه به نسبت 1394 ماه بهمن در مذکور، برنامه اهداف

ی علم ئتیه اعضاءی برا مختلف سطوح دری هیتوج متعدد جلساتی برگزار وی رسان اطالع وضمن نمود اقدام دانشگاه

ی آموزشی ها گروهی علم ئتیه اعضاء از نفر 120 از شیب داوطلبانه مشارکت وی همکار موجبات ربطیذ نیمسئول و

 .ساخت فراهم را مذکور برنامه با مرتبطی کارگروهها دری نیبال و هیپا علوم

 3 منطقه کالنی اختصاص فیوظا کارگروه 4 وی پزشک علومی دانشگاهها مشترک فیوظا کارگروه 11 راستا نیا در

 :اند نموده تیفعال به شروع به لیذ شرح بهی کشور

 ی علم تیمرجع کارگروه -1

 سوم نسلی دانشگاههای سو به حرکت کارگروه -2

 محور عدالت و پاسخگو اموزش کارگروه -3

 یآموزشی ها برنامهی گرا تیمامور و هدفمند ،یراهبرد توسعه کارگروه -4

 دانشگاهی توانمند ارتقاء ویی زدا تمرکز ن،یسرزم شیآما کارگروه -5

 یا حرفه اخالقی اعتال کارگروه -6

 

 یپزشک علوم آموزش دری نوآور و تحول عملکرد

 دانشگاه علوم پزشکی همدان  

 



 
 

 یپزشک علوم آموزشی سازی الملل نیب کارگروه -7

 یپزشک علوم دری مجاز آموزش کارگروه -8

 یپزشک علومی ها آزمون وی ابیارز نظام ارتقاء کارگروه -9

 یآموزشی مارستانهایب و موسسات وی بخش اعتبار کارگروه -10

 یپزشک علوم آموزشی ها ساخت ریز ارتقاء و توسعه کارگروه-11

 (واسطی روهاین) سالمت نظامی مهارتی آموزشها توسعه کارگروه -12

 یسنتی داروساز دانش توسعه کارگروه -13

 سالمت نظام دری سازی خصوصی الگوها توسعه کارگروه -14

 یکاربردی وتکنولوژیب توسعه کارگروه -15

 .اند دهیگرد تیفعال به مشغول دانشگاهی آموزش معاونت ابالغ با و دهیگرد نییتع ریدب کارگروهها هیکلی برا

 مات،یتصم اهم و صورتجلسات که اند نموده برگزار جلسه 2 حداقل ،95 ماه نیفرورد انیپا تا مذکوری کارگروهها

 95 سال ماهید در رخانهیدب نیا. است دهیگرد ثبت زین متبوع وزارتی( آموزشی ونوآور تحول) آتنا سامانه در متخذه

 از مذکور رخانهیدب انتقال به توجه با زینی کشور 3 منطقه کالن رخانهیدب تیمسئول ،یقبلی ها تیمسئول بر عالوه

 .دیگرد خواهد دار عهده همدانی پزشک علوم دانشگاه به کرمانشاهی پزشک علوم دانشگاه

 دهیگرد ثبت آتنا افزار نرم در آن صورتجلسات و دهیگرد برگزار ها کارگروه توسط جلسه 65    10/3/95 خیتار تا

 .است

 

 

 

 

 

ی پزشک علوم دانشگاه استیر دفتر در درخشان استعداد ژهیو ونیسیکم جلسه نیاول متعال خداوند از استعانت با

 دکتری آقا جناب دانشگاه، محترم استیر بهاری موسو دکتری آقا جناب ژهیو ونیسیکم اعضا، حضور با همدان

 ، انیدانشجوی فرهنگ -یآموزش محترم معاونی لیجل دکتری آقا جناب دانشگاه،ی آموزش محترم معاونی فراهان

ی آقا جناب ،یعلم ئتیه محترم عضوی کرم دکتری آقا جناب دانشگاه، مطالعات مرکز سیرئی صادق دکتری آقا جناب

 

رخشاند استعداد ژهیو ونیسیکم صورتجلسه  

 دانشگاه علوم پزشکی همدان 



 
 

 خانلرزاده خانم سرکار وی علم ئتیه محترم عضوی مانیسل دکتر خانم سرکار ون،یسیکم محترم ریدبی عربستان دکتر

 .گرفتند قراری بررس و بحث مورد ریز موارد و لیتشکی علم ئتیه ترممح عضو

 را ونیسیکم لیتشک اهداف سپس نمودند،ی معرف را ونیسیکم اعضا،ی صادق دکتری آقا جناب جلسهی ابتدا در -1

 بیترغ جهت دانشگاه دری قیتشوی ها استیس اعمال -1: شامل که نمودند عنوان خالصه بصورت نامه نییآ با مطابق

ی رفاه وی پژوهش-یآموزش ژهیو التیتسه ازی مند بهره امکان نمودن فراهم -2 و درخشان  استعداد انیدانشجو

 باشدی م درخشان استعداد افراد و نخبگانی برا

 استعداد انیدانشجو از تیحما خصوص در شده انجامی ها تیفعال ازی برخ به ادامه، دری صادق دکتری آقا جناب  -2

 اقدام دست در و انجام حال دری ها تیفعال ازی برخ نیهمچن و نمودند اشاره 1394 و 1393ی ها الس در درخشان

 انیدانشجو بخصوص وی کل بصورت انیدانشجو تیتقوی برای ستیبا که نمودند عنوان را درخشانی استعدادها دفتر

 دری لیتکم التیتحص انیجودانشی توانمندساز خصوص در نیهمچن و ردیگ صورتی جد اقدامات درخشان استعداد

 .نمودند عنوان رای موارد زینی پزشک آموزش بحث

ی استعدادها دفتر تیوضع ازی گزارش درخشانی استعدادها دفتر ریدبی عربستان دکتری آقا جناب سپس -3

 .نمودند ارائه را دفتری ها تیفعال و درخشان استعداد انیدانشجوی کل آمار درخشان،

 در آنهای هایتوانمند از استفاده و درخشان استعداد و نخبه انیدانشجو از تیحما منظور بهیی راهکارها ارائه -4

 .شد مطرح لیذ شرح به جلسه ادامه در آموزش توسعه اهداف تحققی راستا

 یخارج وی داخلی ها شیهما در درخشان استعداد انیدانشجو شرکت جهت طیشرا لیتسه و جادیا  -1

 خدماتی)الملل نیب معتبر مجالت در درخشان استعداد انیدانشجوی قیتحق مقاالت نیتدو التیتسه جادیا  -2

 (مقاله ارسال نهیهز ازین صورت در و شیرایو ترجمه،

  دانشگاههای ها شیهما ،یعلمی ها تهیکم در درخشان استعداد انیدانشجو شرکت جهت الزم طیشرا جادیا -3

 محدود تیظرف ای یتصاصاخ اتاقی دارا خوابگاه از استفاده و امکان -4

 یعاد انیدانشجو برابر دو زانیم بهیی دانشجو وام اختصاص -5

 درخشان استعداد انیدانشجو به کتاب بن اختصاص -6

 یزمستان وی تابستان مدارس جمله ازی علمی اردوها در انیدانشجو شرکت جهت الزم التیتسه جادیا -7

 یاریدست وی تخصصی دکترا ارشد،ی رشناسکا مقاطع در شرکتی آمادگی ها کالسی برگزار -8

 استعداد انیدانشجو جهتی اختصاص صورت بهی( سیانگل وی فارس زبان بهی )سینو مقالهی کارگاههای برگزار -9

 درخشان

 خاص و برتری ها رتبهی دارا انیدانشجو قیتشو -10



 
 

 انیدانشجو در زهیانگ جادیا منظور بهی علمی نارهایسمی برگزاری برا نام صاحب دیاسات از دعوت -11

 رای کامل حاتیتوضیی جز بصورت شده ارائهی راهکارهای اجرا خصوص در بهاری موسو دکتری آقا جناب سپس -5 

 : از عبارتند که نمودند ارائه

 نیای معرف که نمودند اشاره ،یخارجی ها شیهما در درخشان استعداد انیدانشجو شرکت طیشرا لیتسه مورد در -1

 .ردیگ صورت دانشگاهی پژوهشی شورای ها نامه نییآ و مقررات طبق بر درخشانی استعدادها دفتر قیطر از افراد

 ئتیه اعضا، به گرفته تعلق پاداش درصد 50 معادل  درخشان، استعداد انیدانشجوی برا مقاالت پاداش خصوص در -2

 و شود گرفته نظر دری پژوهش نامه نییآ مقررات با مطابق درخشان استعداد انیدانشجوی برای اختصاص بصورتی علم

 .ردیگ صورتی پژوهش معاونت با الزمی های هماهنگ خصوص نیا در

 ازی الملل نیب مجالت در درخشان استعداد انیدانشجوی تخصص مقاالت نیتدو جهت التیتسه جادیا خصوص در -3

 لیازقب استناد قابلی گاههایپا در شده هینما ای Impact Factorی دارا مقاالت شیرایو و ترجمه خدمات لیقب

Pubmed و  Scopus دیآ بعملی پزوهش معاونت با الزمی های هماهنگ. 

 ئتیه اعضا، مشابهی التیتسه ،یعلمی ها شیهما در درخشان استعداد انیدانشجو شرکت امکان خصوص در -4

 معاونت با الزمی ای گهماهن دارد ضرورت خصوص نیا در که شود گرفته نظر در مذکور انیدانشجوی برای علم

 .دیآ بعمل دانشگاهی آور فن و قاتیتحق

 و گرفته قرار تیاولو در هستند درخشان استعداد عضو کهی انیدانشجو شد مقرر خوابگاه، از استفاده خصوص در -5

 معاونت با الزمی های هماهنگ خصوص نیدرا و ردیگ تعلق آنها به محدودتر تیظرف بایی ها اتاق امکان صورت در

 .دیآ بعملی فرهنگ -ییدانشجو محترم

 محترم معاون شد مقرر درخشان استعاد انیدانشجوی برا دوبرابر زانیم بهیی دانشجو وام اختصاص خصوص در -6

 .ندینما ارائهی گزارش بعد جلسه در و آورده بعمل را الزمی های ابیارزیی دانشجوی فرهنگ

 آن مورد در تا گردد مشخص آنی مال باری آموزش محترم عاونتم قیطر از شد مقرر کتاب بن اختصاص خصوص در -7

 شودی ریگ میتصم

 از شد مقرری تابستان مدارس جمله ازی علمی اردوها در انیدانشجو شرکت جهت الزم التیتسه جادیا خصوص در -8

 .گردد اقدامی آموزش معاونت قیطر

 شد مقرری پزشکی اریدست وی دکتر ارشد،ی کارشناس مقاطع در شرکتی آمادگی ها کالسی برگزار خصوص در -9

 .شودی ریگیپی آموزش معاونت قیطر از

 زانیم تا درخشان استعداد انیدانشجوی برایی دانشجوی قاتیتحقی ها طرح اعتبارات سقف شیافزا خصوص در -10

 .دیآ بعمل قاتیتحق معاونت قیطر از الزمی های هماهنگ دیگرد مقرری عادیی دانشجوی طرحها برابر دو



 
 

 انتشار  دیگرد مقرری( اریدستی تخصصی دکترا ارشد،ی کارشناس) باالتر مقاطع در انیدانشجوی قبول خصوص در -11

ی های هماهنگ ،یاستان مجالت و استانی مایس و صدا از اعمی جمعی ها رسانه در دانشگاه انیدانشجو تیموفق خبر

 .دیآ بعمل دانشگاهی عموم روابط توسط الزم

ی م( 200 تا 100) برتری ها رتبهی دارا کهی سراسر کنکور در شده قبول انیدانشجو جذب منظور به دیردگ مقرر -12 

 همدانی پزشک علوم دانشگاه در لیتحص ادامهی برا انیدانشجو از دسته نیا بیترغ جهت مناسبی راهکاها باشند،

 .ردیگ صورتی خان طاهر دکتری آقا جناب قیطر از

 انیدانشجو با ژهیو جلسهی برگزار وی علمی نارهایسمی برگزار جهتی کشور نام صاحب دیتاسا از دیگرد مقرر -13

 .دیآ بعمل دعوت درخشان استعداد

 

 

 

 

 یپزشک آموزش با الورود دیجد انیدانشجویی آشنا کارگاهی برگزار -1

 ادیالمپ در کننده شرکت درخشان استعداد انیدانشجوی برا مختلفی کارگاههای برگزار -2

 مختلف طهیح 4 در ادیالمپ نیهفتم در شرکتی برا درخشان استعداد انیدانشجوی ساز آمادهی ها کالسی برگزار -3

 درخشان استعداد انیدانشجوی برای سیانگل زبانی ها کالسی برگزار -4

ی ها رشته در درخشان استعداد انیدانشجو ژهیو ارشدی کارشناس آزمون در شرکتی آموزشی ها بسته دیخر -5

 ی لیتحص مختلف

 درخشان استعداد انیدانشجوی برا پوستر و چاپ وی طراح ،یآموزشی ها کتابچه ،یآموزش جزوات ،CD ریتکث -6

 4 در کشوری پزشک علومی دانشگاهها انیدانشجوی علم ادیالمپ نیهفتم در درخشان استعداد انیدانشجو شرکت -7

 مختلف طهیح

 ادیالمپ در کننده شرکت شاندرخ استعداد انیدانشجوی نقد قیتشو -8

 یتابستان مدرسه در درخشان استعداد انیدانشجو شرکت -9

 لوازم کمد وتر،یکامپ به مجهزی اختصاص کانتر نصب و درخشان استعداد دفتری کیزیف ساختار اصالح -10

 درخشانی استعدادها دفتر کتابخانهی انداز راه وی بازساز-11

 

 94-95 سال در درخشان استعداد دفتر انجام درحال و گرفته انجامی ها تیفعال

 
 دانشگاه همدان



 
 

 درخشان استعداد انیدانشجو جهت مربوطه متعلقات و وتریکامپی داریخر و وتریکامپ تیسا جادیا-12

 :شامل درخشان استعداد دفتری آت و انجام درحالی ها تیفعال

 ،یداروسازی ها رشته انیدانشجوی کارورز شیپ و جامع آزمون در شرکتی آمادگی ها کالسی برگزار -1

 درخشانی استعدادها ژهیوی پزشک وی دندانپزشک

 یآموزش مختلف سطوح دری سیانگل زبانی آموزش کمکی ها کتاب دیخر -2

  درخشانی استعدادها دفتر کتابخانه لیتکمی برا ارشدی کارشناسی آموزش دیجدی ها بسته دیخر -3

ی استعدادها دفتر کتابخانه لیتکمی برا مختلفی ها رشتهی اریدست آزمونی آموزش دیجدی ها بسته دیخر -4

 درخشان

 طهیح 4 در 1395 سال ادیالمپ در شرکتی برا درخشان استعداد انیدانشجوی ساز آماده یها کالسی برگزار -5

 مختلف

 ادیالمپ نیهشتمی ساز آمادهی کارگاهها در درخشان استعداد انیدانشجو شرکت -6

 یعلمی اردوها وی زمستان ،یتابستان مختلف درمدارس درخشانی استعدادها انیدانشجو شرکت -7

 درخشان استعداد کارشناس و ریدب دفتر زاتیتجه وی کیزیف ساختار اصالح -8

 یداروساز وی دندانپزشک ،یپزشکی ها رشتهی اریدستی ورود آزمون دری آمادگ آموزشی ها بسته دیخر -9

 یپزشک علوم آموزشی آموزشی ها برنامه دری تخصصی دکتر ارشد،ی کارشناس مقاطع انیدانشجو شرکت -10

  E-book دیخر -11

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 خانم لیال نیک سرشت –خانم لیال شجاع  –دکتر جهانگیر عبدی 

تشکیل سایت دبیرخانه تحول آموزش و پورتال اینترنتی دانشگاه جهت اطالع و استفاده سایر دانشگاهها و -

 کشور 3موسسات آموزش عالی کشور از برنامه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم در کالن منطقه آمایشی 

 بارگذاری جداول ماموریتهای مشترک و ویژه در سایت دبیرخانه و تحول آموزش ایالم -

 بارگذاری و ثبت جلسات کارگاهها و اعضای هیات علمی دانشگاه درخصوص ماموریتهای مشترک و ویژه -

 یالمبارگذاری بسته های تحول و نوآوری آموزش در پورتال دبیرخانه تحول آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ا -

 آمایش 3اتصال اینترنتی دبیرخانه تحول آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم با دبیرخانه کالن منطقه  -

 بارگذاری کلیات مدلهای ارزیابی تحول و نوآوری آموزش دانشگاه در پورتال دبیرخانه تحول آموزشی ایالم -

آمایش در پورتال دبیرخانه  3یرخانه کالن منطقهبارگذاری تفاهم نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دب -

 علوم پزشکی ایالم

 بارگذاری الگوی بین ماموریتها در سایت دبیرخانه تحول آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ایالم -

تشکیل کارگروههای ماموریتهای مشترک و ماموریتهای ویژه و صدور ابالغ جهت اعضای هیات علمی و کارشناسان  -

 روهها عضو کارگ

 تعیین یک نفر به عنوان رئیس کارگروه و یک نفر غیرهیات علمی بعنوان کارشناس گروه -

 3طراحی فرم تشکیل جلسات و گزارش جلسات در یک شکل ویژه و دارای آرم کالن منطقه آمایشی  -

 آمایش در کرمانشاه 3پاسخ دهی به مکاتبات دبیرخانه کالن منطقه  -

آمایش شامل دانشگاههای  3نامه های ارسالی از سوی دانشگاههای عضو کالن منطقه  پاسخ دهی به مکاتبات و -

 علوم پزشکی کردستان، همدان

هماهنگی الزم جهت شرکت کارگروههای تحول آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایالم در جلسات کالن منطقه آمایش  -

3 

 ویژه در دانشگاه علوم پزشکی ایالمتشکیل جلسات بررسی عملکرد کارگروههای ماموریتهای مشترک و  -

 بررسی، پیگیری و پاسخگویی به مکاتبات ارسالی از معاونت آموزشی وزارت بهداشت درخصوص طرح تحول آموزش -

 معرفی یک نفر کارشناس آموزشی جهت شرکت در کارگاه آموزشی آتنا -

گروههای ماموریتهای مشترک و ویژه تحول ایجاد رمز عبور و نام کاربری جهت اعضای هیات علمی و کارشناسان کار -

 در آموزش

 بارگذاری مکاتبات و صورتجلسات کارگروههای ماموریتهای تحول آموزش در سامانه آتنا -

 

 (تربیت نیروهای حد واسطتوسعه آموزش های مهارتی )کارگروه -2

معصومه مالک و سرکار خانم   آقای عبداله نورمحمدی، آقای محمدرضا منصوری، سرکار خانم -دکتر حمید تقی نژاد

 سرکار خانم سارا محمدنژاد -الهام داودیان

 

طرح تحول آموزش ماموریتهای خالصه ای ازعملکرد و نتایج کارگروههای   

 اقدامات دانشگاه ایالم 

 



 
 

هدف اصلی این کار گروه تربیت نیروی انسانی با تاکید بر روی کسب دانش، نگرش و به ویژه مهارت عملی شرکت 

 کنندگان در زمینه علوم پزشکی می باشد.در راستای اجرای این هدف جلسات مشترکی با اعضای هیئت علمی

از  "تربیت نیروهای حد واسط"دانشگاه علوم پزشکی ایالم و دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید)کارگروه 

جلسه با حضور اعضای کارگروه تشکیل داده است( . از مهمترین نتایج  8تعداد  1395تا خرداد ماه  1394بهمن ماه 

صالح و بازنگری این کورس ها اشاره ، همچنین این جلسات می توان به تعیین کورس های تخصصی هر رشته و ا

کورس های مربوط در یک جلسه مشترک درون دانشکده ای بین اعضای محترم هیئت علمی تقسیم بندی گردید و 

مقرر شد هر کدام از اعضاء به تهیه کوریکولوم مربوط به هر کورس اقدام نمایند و فرایند آموزشی مورد نظر در یک 

 11/3/95ر اعضای گروه مورد بحث بررسی و تبادل نظر قرار گیرد. در همین راستا  در تاریخ جلسه مشترک با سای

جلسه ای با حضور اعضای درون دانشگاهی و نمایندگان کارگروه تربیت نیروه های حد واسط دانشگاه های کالن 

نظر در مورد فرایند های در دانشگاه علوم پزشکی ایالم برگزار خواهد شدکه به بحث و تبادل  3منطقه آمایشی 

آموزشی تدوین شده در کارگروه مذکور پرداخته خواهد شد. اجرای این فرایندهای آموزشی می تواند به تربیت 

نیروهای کارآمد در کمترین زمان و بیشترین بار آموزشی کمک کننده باشدو نیز باعث بهبود شرایط علمی و عملی  

 کارکنان بهداشتی و درمانی گردد. 

 

 

 
 

 

 

آقای دکتر عباس قیصوری، سرکار خانم دکتر اشرف دیریکوند و سرکار خانم ها زینب سهرابی،  -دکتر ساناز اعظمی

 سرکار خانم فریده دشتبانی -ملوک جعفرپور

 جلسه 5تعدا جلسات برگزار شده: 

 پنج محور اصلی در این حیطه شناسایی شد و اهداف و پیشنهادات هر محور بحث شده اند.

 یابی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعهارز (1

 اهداف:

 بازنگری کوریکولوم ها بر اساس نیازهای آموزشی

 بازنگری کوریکولوم ها بر اساس فناوری های تشخیصی

 راهنمایی های بالینی )گایدالینها( بر اساس نیازهای جامعه

 پیشنهادات:

طقه )در سطح استان( و بازنگری گایدالین ها بر اساس تشکیل کمیته منتخب شناسایی بیماریهای شایع در من

 فناوری های تشخیصی و نیازهای بومی جامعه

تشکیل کمیته منتخب شناسایی نیازهای سالمت جسمی، روانی و اجتماعی خاص منطقه و بازنگری کوریکولوم ها 

 بر اساس نیازهای آموزشی مرتبط

 

 آموزش پاسخگو و عدالت محور
 اقدامات دانشگاه ایالم



 
 

ویژه دانشجویان پرستاری و مامایی( جهت آشنایی دانشجویان و استقرار برنامه آموزشی رایزن و پیش رایزن )به 

تازه فارغ التحصیالن با تحلیل شغلی، آشناسازی شغلی و آشنایی با شرح وظایف در مکان هایی که به زودی به 

 عنوان پرسنل در آنجا مشغول به کار خواهند شد.

)بازنگری کوریکولوم ها(، درمانی )شناسایی با توجه به اینکه اهداف ذکر شده را میتوان در سه بعد آموزشی 

بیماری های شایع در منطقه( و فناوری های تشخیصی )بازنگری گایدالین ها( طبقه بندی نمود لذا پیشنهاد می 

 شود برنامه عملیاتی برای سه بعد پیش بینی شده  به صورت مجزا تدوین و ارائه گردد.

 

 

 

 

 

-  

 

 جلیلیان، دکتر امین میرزایی، آقای علیرضا میرزایی و آقای خداداد اشرفیدکتر جهانگیر عبدی، دکتر محسن 

تعیین کارگروه راه اندازی مرکز آموزش الکترونیک مرکب از آقایان دکتر جهانگیر عبدی، دکتر محسن  .1

 جلیلیان، دکتر امین میرزایی، آقای علیرضا میرزایی و آقای خداداد اشرفی

 کارگروه)کارشناس و هیات علمی( و صدور ابالغ. تعیین رئیس و جایگاه سایر اعضاء .2

 جلسه( و پیگیری مصوبات. 5برگزاری منظم جلسات کارگروه)برگزاری  .3

 بررسی وضعیت دانشکده های آموزش مجازی و مراکز آموزش الکترونیک دانشگاه های کشور. .4

یک در راستای راه بررسی زیرساختها و وضعیت موجود دانشگاه ایالم در زمینه آموزش مجازی و الکترون .5

 اندازی مرکز آموزش الکترونیک.

بررسی شرکتها ی فعال در زمینه آموزش الکترونیک و مذاکره  با چندین شرکت جهت راه اندازی مرکز  .6

 آموزش الکترونیک در دانشگاه ایالم.

زش بررسی و پیش بینی امکانات سخت افزاری و نیازهای نیروی انسانی به منظور راه اندازی مرکز آمو .7

 الکترونیک در دانشگاه ایالم.

اعزام اعضای کارگروه جهت بازدید از مراکز آموزش الکترونیک دانشگاه های علوم پزشکی کشور و ارائه  .8

 گزارشات الزم در راستای راه اندازی مرکز آموزش الکترونیک در دانشگاه ایالم.

فعال در زمینه یادگیری الکترونیک به  انجام مکاتبه و پیگیری الزم جهت دریافت پیش فاکتور از پنج شرکت .9

 و.... LMS  ،CMCمنظور خرید 

 انجام مکاتبات الزم جهت تامین دو نفر نیروی اختصاصی آموزش الکترونیک. -10

 مگ پهنای باند اینترنت به آموزش الکترونیک. 16انجام  مکاتبات الزم جهت اختصاص  .10

ارائه هر واحد درسی به صورت "آموزشی دانشگاه که پیگیری الزم به منظور تصویب این موضوع در شورای  .11

 . "واحد در فرایند ارتقاء و محرومیت از مطب لحاظ شود 1.5الکترونیک معادل 

 

آموزشهای مجازی توسعه  

 اقدامات دانشگاه ایالم

 



 
 

گرفتن استعالمات الزم از شرکت های فعال در زمینه آموزش الکترونیک به منظور برآورد، تامین هزینه،  .12

 گاه علوم پزشکی ایالم.خرید و راه اندازی مرکز آموزش الکترونیک در دانش

 به کارگروه جهت کمک به تحقق اهداف کارگروه. ITتعیین و افزودن یکنفر کارشناس   .13

برنامه ریزی به منظور برگزاری جلسه ای با مسئولین دانشکده ها در خصوص راه اندازی برخی از دروس به  .14

 صورت مجازی در آینده نزدیک.

 

 

 
 رویدکتر افرا خس -دکتر سبحان غفوریان

دانشگاه های نسل سوم به صورت دانشگاه های کارآفرین تعریف می شوند. به طور کلی دانشگاه های نسل اول به 

دانشگاه های آموزشی محور اطالق می گردد. دانشگاه های نسل دوم، دانشگاه هایی بر محور آموزشی و پژوهشی می 

 و کارآفرین می باشند.  پژوهشی-باشند و دانشگاه های نسل سوم، دانشگاه های آموزشی

 بطورکلی دانشگاه های نسل سوم به دانشگاه هایی اطالق می شود که توانایی زیر را داشته باشند:

 توانایی نوآوری  (1

 تشخیص و ایجاد فرصت ها (2

 کار تیمی (3

 پذیرش خطر (4

 پاسخ به چالش ها (5

 درصد ایجاد تغییرات ذاتی در مشخصه سازمانی (6

 سرمایه سازی (7

 عتارتباط با دولت و صن (8

 استقالل (9

 اصالح مداوم ساختار درونی دانشگاه -انعکاس پذیری (10

 برای تبدیل دانشگاه های کشور به دانشگاه های نسل سوم چه تدابیری باید صورت گیرد: -

 دانشگاه دیدگاهی راهبردی برای خود اتخاذ کرده و توانایی تنظیم و تعیین اولویت های خود را کسب کند. (1

 ی سازی دارایی هایش که حاصل فکر دانشجویان و اساتید می باشد، پیدا کند.دانشگاه نقش فعالی در تجار (2

 دانشگاه نقش پیشرویی را در بهبود محیط نوآوری محلی خود از طریق همکاری با صنعت ایفا می کند. (3

 گسترش مرزهای ساختاری و ایجاد ساز و کارهایی جهت تعامل با محیط خارج از دانشگاه (4

 وی جهت رقابت با دانشگاه های معتبر دنیاایجاد پایه دانشگاهی ق (5

 اقدامات دانشگاه ایالم

دانشگاه های نسل سوم و سیاست برون سپاری و خصوصی سازی 

 دانشگاه



 
 

 ایجاد فرهنگ کارآفرینی یکپارچه (6

 تغییر در منابع درسی دانشگاهی در جهت کاربردی نمودن مطالب (7

 ایجاد رشته های مناسب با با آمایش سرزمین و نیاز سنجی آموز کشور (8

 افزایش قدرت ریسک پذیری در دانشگاه ها (9

دانشگاه های کشور در نسل اول و دوم قرار می گیرند. از دیگر مشکالت با توجه به مطلب ارائه شده بیشتر 

دانشگاه های ایران، عدم ارتباط با دانشگاه های معتبر دنیا می باشد. با توجه به اینکه دنیا در حال پیشرفت بوده 

نیز در صورت  و دانشگاه های معتبر دنیا بیشترین نقش و رسالت را در این پیشرفت دارند. دانشگاه های ایران

ارتباط نیاز به پیشرفت را در خود احساس خواهند کرد و می توانند از تجربیات و دانش دانشگاه های معتبر 

جهانی استفاده نمایند. پس اولین پیشنهاد جهت تغییر دانشگاه های کشور به سمت دانشگاه های نسل سوم 

 سط دانشگاه های معتبر خارجی می باشد.ارتباط و تدوین تفاهم نامه جهت تعلیم اعضای دانشگاهی تو

تغییر نگرش در خصوص آموزش و پرورش و ایجاد روحیه کارآفرینی تنها در صورت تغییر نگرش در اعضای 

مجموعه دانشگاهی است که در صورت ارتباط با دانشگاه های معتبر خارجی این تغییر آسان تر به دست خواهد 

 اهی دانشگاه های کشور مؤثر باشد.آمد و می تواند در تغییر نگرش دانشگ

دومین پیشنهاد بین المللی کردن دانشگاه به مفهوم درست آن می باشد. بین اللملی کردن شرایط و بستر  

مناسب را می طلبد. اولین مشکلی که در بیشتر دانشگاه های ایران وجود دارد عدم تسلط اعضای دانشگاهی به 

 . که این امر باعث عدم ارتباط با محیط بیرون از کشور نیز می گردد.زبان بین المللی )انگلیسی( می باشد

نکته بعدی در مورد عدم توانایی کنونی در بین اللملی شدن، تدریس دروس بصورت فارسی و استفاده از کتاب  

ر های تالیف و ترجمه فارسی می باشد. جایگزین نمودن کتاب های مرجع انگلیسی اگرچه در ابتدا دشوار به نظ

 می رسد اما در دراز مدت توان علمی دانشجویان را باال خواهد برد.

سومین پیشنهاد بدین صورت می باشد با توجه به اینکه یکی از رسالتهای دانشگاه نسل سوم درآمدزایی می باشد و  

برد این فرآیند این درآمدزایی باید همراه با افزایش کیفی در همه قسمت های دانشگاهی نیز باشد موارد زیر در پیش

 حائز اهمیت است:

  Campus)ایجاد مجتمع دانشگاهی ) -1

منظور از مجتمع دانشگاهی متمرکز بودن دانشگاه در یک مکان معین با تمامی امکانات می باشد. جهت ایجاد 

 مجتمع دانشگاهی موارد زیر حائز اهمیت است: 

بگاههای دانشگاهی باید ایجاد خوابگاههای متنوع دانشگاهی با مشارکت بخش خصوصی: خوا (1

بصورت مدرن، متوسط و خوابگاههای کنونی تدوین شوند که این امر با مشارکت بخش خصوصی 

 امکان پذیر خواهد بود.

خوابگاههای مدرن تمامی امکانات مدرن زندگی را دارا بوده و از دانشجویانی که در این خوابگاه ها زندگی می کنند 

ابگاه ها به صورت هتل آپارتمان طراحی می شوند و در اختیار دانشجویان قرار هزینه گرفته خواهد شد. این خو

خواهند گرفت. خوابگاه های متوسط به صورت سویت طراحی شده و از دانشجویان در این خوابگاهها نیز هزینه گرفته 

توان خوابگاههای خواهد شد. همچنین خوابگاههایی جهت دانشجویانی که بضاعت مالی مناسب نداشته باشند که می 

 کنونی با شرایط کنونی را معرفی کرد.



 
 

ایجاد بازار )پاساژ( در دانشگاه که کلیه خرید دانشجویان و حتی افراد بیرون از دانشگاه در آن   (2

صورت گیرد.که این امر با سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی صورت می گیرد. ایجاد 

نشگاه عالقمندی افراد ایرانی و خارج از ایران برای رستوران های معروف و برندهای معتبر در دا

تحصیل در این دانشگاه را باال می برد که این امر می تواند منجر به خودکفایی و درآمدزایی دانشگاه 

 گردد.

درمانی در مجتمع دانشگاهی با مشارکت بخش خصوصی عالوه بر  –ایجاد بیمارستانهای آموزشی  (3

ام دانشجویان جهت کارآموزی و کارورزی باعث درآمدزایی برای تمرکز فرآیندهایی مانند اعز

 دانشگاه می گردد.

ایجاد فضای مناسب ورزشی مشارکت بخش خصوصی. ایجاد فضایی مناسب جهت ورزشهای نیمه  (4

حرفه ایی و حرفه ایی باعث افزایش ترغیب دانشجویان و توان درآمدزایی دانشگاه را باال می برد و 

 مکانات بستری جهت شناسایی افراد مستعد را فراهم می آورد.از طرف دیگر این ا

چهارمین پیشنهاد افزایش رقابت در دانشکده ها جهت تولید علم و کار آفرینی و پیشرفت در زمینه های مختلف 

آموزشی، پژوهشی و ورزشی می باشد. ایجاد گروه های آموزشی، پژوهشی و ورزشی در دانشکده و رقابت با دانشکده 

 دیگر نیز می تواند در بهبود فضای فکری و پیشرفت دانشگاه مفید باشد. های

پنجمین پیشنهاد ارتباط صنعت )کارخانه های داخلی و خارجی ( و ایجاد پروژه های درآمد زا تحت نظارت آنان می 

 باشد.

ه می باشد. با ششمین پیشنهاد جذب نیروی متخصص و ماهر دانشگاهی از دیگر کشورهای جهان جهت بهبود دانشگا

جذب نیروی خارجی رقابت و تعامل با نیروی کار خارجی بدست آمده و این امر در بهبود اوضاع دانشگاه، نقش مهمی 

را ایفا می کند. با توجه به مطالب ارائه شده مهمترین هدف دانشگاههای نسل سوم آموزش، پژوهش و کارآفرینی بوده 

افزایش مهارت انگلیسی شرایط برای سرمایه گذاری Campus ست . با ایجاد که با اجرای مواد باال قابل دستیابی ا

خارجی ،ورود دانشجویان و اساتید خارج از کشور به دانشگاههای ایران فراهم می شود این امر بصورت تبادل نیز 

ارجی میسر خواهد شد و منجر به افزایش دانش در بین دانشگاهیان و نزدیک شدن بسوی دانشگاههای معتبر خ

محقق خواهد شد. با توجه به این ارتباط امکان ارتباط با صنعت و کارخانه های خارج از ایران فراهم شده که منجر به 

 یادگیری تکنولوژی و بومی سازی آن نیز خواهد شد.

ین برای نمونه شیوه نامه خصوصی سازی کارآموزی دانشجویان علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی ایالم تدو

 شده و آماده اجرا می باشد.

 
 

 دکتر غالم بساطی -دکتر خیراهلل اسدالهی

 مرجعیت علمی و آینده نگاری در آموزش پزشکی

 اقدامات دانشگاه ایالم

 



 
 

 برنامه عملیاتی مرجعیت علمی و آینده نگاری در آموزش پزشکی

 : طراحی نظام رصد حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی 1محور 

ردی

 ف
 خیر بلی یششاخص های پا

تعدا

 د
 مالحظات

     پژوهشگاه با تشکیالت مصوب 1

     پژوهشگاه با تشکیالت غیرمصوب 2

     پژوهشکده با تشکیالت مصوب 3

     پژوهشکده با تشکیالت غیرمصوب 4

 3  * مراکز تحقیقات با تشکیالت مصوب 5

 مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی-1

آسیبهای  مرکز تحقیقات پیشگیری از-2

 اجتماعی-روانی

 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی-3

     مراکز تحقیقات با تشکیالت غیرمصوب 6

7 
کنفرانس های علمی برگزار شده بین المللی در سه 

 سال اخیر
*  2 

 کنگره بین المللی میکروبشناسی پزشکی-1

2-

کنگرهبینالمللیاپیدمیولوژیبالینیوکنگرهاپیدم

 یولوژیایران

8 
س های علمی ملی برگزار شده کشور در سه کنفران

 سال اخیر
    

9 
چاپ کتاب به زبان انگلیسی یا خارجی در سه سال 

 اخیر
    

  5  * چاپ کتاب به زبان فارسی در سه سال اخیر 10

 Journal of Basic Research in 1  * مجالت علمی و پژوهشی انگلیسی 11

Medical Sciences 
  1  * مجالت علمی و پژوهشی فارسی 12

  1  * تبادل تفاهم نامه با دانشگاه های داخل منطقه 13

  2  * تبادل تفاهم نامه با دانشگاه های دیگر 14

  2  * تبادل تفاهم نامه با دانشگاه های خارجی 15

    * عضویت در انجمن ها و مراکز علمی داخل کشور 16

  10  * اکز علمی خارج کشورعضویت در انجمن ها و مر 17

 : تدوین سندآینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت درآموزش علوم پزشکی در افق چشمانداز2محور 

1 
آیا برنامه راهبردی  دانشگاه علوم پزشکی در راستای 

« آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت »  سند 
    



 
 

 تدوین شده است؟

2 
نشگاه مربوط به بخش هدف اول دا 10چند هدف از 

 آموزش می باشد؟
    

3 

آیا برنامه راهبردی معاونت آموزشی  در راستای 

« آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت » سند

 تدوین شده است؟

    

4 

آیا برنامه عملیاتی معاونت آموزشی  در راستای سند 

تدوین « آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت »  

 شده است؟

    

5 

»  آیا برنامه عملیاتی  معاونت آموزشی بر مبنای سند 

اجرا شده « آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت

 است؟

    

 : طراحی و استقرار نظام نوآوری درحوزه آموزش علوم پزشکی3محور

1 
آیا در دانشگاه سامانه ثبت نوآوری های آموزشی راه 

 اندازی شده است؟
*    

     سامانه ثبت شده است؟در  Patentآیا  2

     آیا اختراع در سامانه ثبت شده است؟ 3

     آیا اکتشاف در سامانه ثبت شده است؟ 4

5 
آیا  نوآوری در روش اجرای برنامه آموزشی در سامانه 

 ثبت شده است؟
    

6 
ثبت شده از اعتبارات داخل  Patentحمایت مالی از 

 دانشگاه )رقم به هزار ریال(
    

7 
ثبت شده از اعتبارات خارج  Patentحمایت مالی از 

 دانشگاه)رقم به هزار ریال(
    

8 
حمایت مالی از اختراعات ثبت شده از اعتبارات داخل 

 دانشگاه )رقم به هزار ریال(
    

9 
میزان حمایت مالی از اختراعات ثبت شده از 

 اعتبارات خارج دانشگاه)رقم به هزار ریال(
    

10 
مالی از اکتشافات ثبت شده از اعتبارات داخل  حمایت

 دانشگاه )رقم به هزار ریال(
    

11 
حمایت مالی از اکتشافات ثبت شده از اعتبارات خارج 

 دانشگاه)رقم به هزار ریال(
    

    حمایت مالی از نوآوری در روش اجرای برنامه  12



 
 

آموزشی ثبت شده از اعتبارات داخل دانشگاه )رقم به 

 ال(هزار ری

13 

حمایت مالی از نوآوری در روش اجرای برنامه 

آموزشی ثبت شده از اعتبارات خارج دانشگاه )رقم به 

 هزار ریال(

    

 : استقرار مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی4محور 

1 
آیا در دانشگاه مرکز تحقیقات راهبردی آموزش 

 پزشکی وجود دارد؟
    

2 

سوی مرکز تحقیقات راهبردی  چه تعداد پروژه از

آموزش پزشکی دانشگاه و یا معاونت آموزشی و 

 پژوهشی به دانشکده ها واگذار شده است.

    

3 

چه تعداد پروژه از سوی مرکز تحقیقات راهبردی 

آموزش پزشکی دانشگاه و یا معاونت آموزشی و 

 پژوهشی به سایر مراکز  واگذار شده است.

    

4 
حقیقات پروژه های واگذاری داخل چه تعداد نتایج ت

 دانشگاه منجر به ارتقا آموزش تبدیل شده است؟
    

5 
چه تعداد نتایج تحقیقات پروژه های واگذار به خارج 

 دانشگاه منجر به ارتقا آموزش تبدیل شده است؟
    

6 
اعتبار و گرنت در نظر گرفته برای پروژه های واگذار 

 ر ریال(شده داخل دانشگاه)ارقام به هزا
    

7 
اعتبار و گرنت در نظر گرفته برای پروژه های واگذار 

 شده خارج دانشگاه)ارقام به هزار ریال(
    

 
 خانم رحیمی -دکتر مظفری -دکتر سلطانی -دکتر سید رحمت اهلل موسوی مقدم

سیدند که الزم است اقدامات قابل انجام در حوزه جلسه، اعضاء کارگروه اخالق به این نتیجه ر 3پس از برگزاری 

زمینه شامل: توانمندسازی کارکنان و دانشجویان،  3زمینه مورد بررسی قرار گیرد. این  3اعتالی اخالق حرفه ای در 

مطالعات نیاز سنجی و امکانسنجی و مداخالت الزم شامل اصالح فرآیندها و رویه ها باشد. برخی از این اقدامات 

ند تصویب در مراجع مختلف مانند شورای آموزشی و یا هیات رئیسه دانشگاه بوده و برخی نیز که نیازمند نیازم

حوزه ذکر شده لیست شده  3تصویب نبوده اند نهایی شده و انجام گردیده اند. ذیالً اقدامات پیشنهادی به تفکیک 

 اعتالی اخالق حرفه ای

 اقدامات دانشگاه ایالم

 



 
 

عضاء گروه بوده و در مجله اخالق و تاریخ است. ضمنًا پرسشنامه بررسی وضعیت حقوق بیمار که حاصل مطالعات ا

 ( چاپ شده است، به عنوان ابزار الزم برای یکی از بندهای پیشنهادی پیوست گردیده است.Pubmedپزشکی )

   :توانمندسازی کارکنان 

  برگزاری کارگاه ها و دوره های پروش اخالقی و حرفه ای جهت اساتید، کارکنان و دانشجویان به

 ه از روش های خالقانه مانند آموزش از طریق نقد فیلم و .... در موضوعات زیر:ویژه با استفاد

 مهارت های ارتباطی 

 اخالق پرستاری 

 اخالق پزشکی 

 مسئولیت های قانونی کارکنان درمانی و غیردرمانی 

  اخالق حرفه ای ویژه مدیران 

 مدیریت کیفیت 

 مشتری مداری و بیمار مداری 

  سازی منشور حقوق بیمارحقوق بیمار و روش های پیاده 

یادآوری: این کارگاه ها می توانند توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، واحد آموزش مداوم و واحد 

آموزش مراکز آموزشی درمانی برگزار شوند. این کارگاه ها می توانند پس از تصویب در شورای اخالق 

 راکز قرار گیرند.دانشگاه و با الزام شورا در لیست برنامه عملیاتی م

  پیشنهاد بودجه بخش توانمندسازی توسط مدیران واحدها و تصویب و تأمین اعتبارمالی در شورای

 آموزشی دانشگاه

  پایش اثرات دوره های آموزشی با استفاده از ارزیابی نتایج کلیدی مانند رضایت ارباب رجوع، بهبود

 عاونت تحقیقات و فناوری (عملکرد و ....) طرح های تحقیقاتی سفارش شده توسط م

 مطالعات نیاز سنجی و امکانسنجی 

  ارزیابی یکی از مراکز آموزشی درمانی جهت تعیین وضعیت زیرساخت های حقوق بیمار )ابزار طراحی

 (  شده است

 .بررسی رضایت بیمار در مراکز آموزشی درمانی تابعه به منظور برآورد وضعیت کلی حقوق بیمار 

 ی اجتماعی بخش درمان و بخش آموزش دانشگاه به منظور تعیین فرصت های بررسی درجه پاسخگوی

 بهبود و پیش بینی اقدامات بهینه .

  مورد فوق می توانند از طریق  طرح های تحقیقاتی سفارش شده توسط معاونت تحقیقات  3یادآوری : هر

 و فناوری  به انجام رسند.

 مداخالت الزم شامل اصالح فرآیندها و رویه ها 

 شکیل کمیته صیانت از حقوق بیمار در بیمارستان هات 

  تشکیالت: شامل دو نفر کارمند که یکی از آنها از حرف بهداشتی درمانی باشد که با حکم رئیس

 دانشگاه تعیین شده و رابطه استخدامی با بیمارستان نداشته باشند.

  ی از نقض حقوق بیمارغیر اداری به مشکالت و شکایات ناش –وظیفه اصلی: رسیدگی غیرحقوقی 



 
 

  :پایش فرآیندها و ارائه  -2پایش و ارزیابی رعایت حقوق بیمار در بیمارستان  -1سایر وظایف

راهنمایی  -4کمک به حل غیر قضایی مشکالت بیماران  -3پیشنهاد جهت اصالح / بهبود فرآیند 

 های قانونی کمک به کارکنان در پیشگیری از ابتال به مسئولیت -5بیماران به حقوق خود 

 )تقدیر از کارکنان اخالق مدار در یکی از اعیاد)عید مبعث پیشنهاد می شود 

  اخالقی در کنار برنامه عملیاتی –الزام دانشکده ها و بیمارستان ها به تنظیم پیوست فرهنگی 

  توسعه گنجاندن ارزشیابی اخالقی دانشجو از استاد در برنامه ارزشیابی اساتید از طریق مرکز مطالعات و

 .آموزش پزشکی

  اختصاص سهمی از برنامه ارتقاء، تمام وقتی، انتخاب استاد نمونه و ... به رعایت موازین اخالق حرفه ای

 توسط استاد و تصویب در مرجع ذیصالح دانشگاه 

 برگزاری ژورنال کالب اخالقی برای هر گروه آموزشی هر نیمسال یکبار 

 ات الزم به بیمار به هنگام اخذ رضایت درمانی به منظور استفاده از یک پرستار جهت ادای توضیح

 تضمین اصل آگاهانه بودن رضایتنامه. 

 استقرار واحد آموزش حین ترخیص در بیمارستان 

 انتخاب یک بیمارستان جهت استقرار نظام اخالقی به عنوان آغاز مسیر بیمارستان اخالقی 

 فعال سازی شورای اخالق دانشگاه 

  ارائه یکshort journal club   در هر جلسه شورای آموزشی دانشگاه توسط یکی از اعضاء به منظور

 حساس سازی اعضای شورا نسبت به مسائل اخالق حرفه ای و ترویج آنها

 فعال سازی کانون اخالق دانشجویان و شرکت نماینده آن در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه 

 الق دانشگاه تصویب شده و در واحدهای تابعه اجرایی شود.یادآوری: الزم است کلیه موارد فوق در شورای اخ

 بازنگری برنامه درسی رشته ها / دروس گروه علوم پزشکی-8

 دکتر مصیب مظفری

 ایین نامه داخلی  

عضو هیات علمی با  2عضو هیات علمی با درجه استادیاری و باالتر باشند) حداقل  5.گروه هایی که دارای حداقل 1

 الزامی است( می توانند رأساً اقدام به بازنگری کوریکولوم آموزشی رشته های مربوطه نمایند. درجه دانشیاری 

، گروه یا دانشکده می تواند از اشخاص حقیقی واجد شرایط دانشگاه های 1.در صورت نبود شرایط مندرج در بند 2

 کالن منطقه دعوت نماید.

یا معاون آموزشی و رئیس دانشکده مربوطه پیشنهاد  ی گروه. بازنگری درس/ رشته می تواند توسط یکی از اعضا3

 شود.

. پیشنهاد بازنگری درس/ رشته می بایست مستند به نظریه ذینفعان ) فراگیران، مدرسین، گیرنده گان 1تبصره 

 خدمت،کارفرمایان( باشد. 

کز مطالعات و توسعه آموزش .فرم ارزیابی وضعیت موجود درس/ رشته و مالک های نیاز به بازنگری توسط مر2تبصره 

 ( می باشد.1پزشکی تدوین شده و پیوست)ضمیمه شماره 

 .پیشنهاد بازنگری لزوماً بایستی شامل دالیل و لزوم بازنگری، اهداف بازنگری و محور بازنگری باشد.4



 
 

مه ریزی درسی .پیشنهاد بازنگری ارائه شده بایستی در شورای آموزشی گروه، شورای آموزشی دانشکده، شورای برنا5

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و شورای آموزشی دانشگاه تصویب شود و مطابق آیین نامه در 

 دبیرخانه کالن منطقه تائید گردد.

. پس از تصویب درخواست بازنگری در شورای آموزشی دانشگاه، کارگروه تخصصی مربوطه می تواند بازنگری را آغاز 6

 نماید.

بازنگری با حضور اعضاء کارگروه، کارشناس دفتر توسعه دانشکده و نماینده ای از مرکز مطالعات و توسعه  .جلسات7

 برگزار خواهد شد.

 4تغییر در محتوای دروس را پس از تصویب در شوراهای  %20. هر کارگروه تخصصی دانشگاهی مجاز است حداکثر 8

برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  گانه )شورای گروه، شورای آموزشی دانشکده، شورای

 دانشگاه و شورای آموزشی دانشگاه( و تائید در دبیرخانه کالن منطقه اعمال نماید.

. الزم است محتوای بازنگری شده در اختیار بورد تخصصی رشته مربوطه و مراجع ذیربط معاونت آموزشی وزارت 9

 بهداشت قرار گیرد.

، نیاز 8خیص کارگروه تخصصی مربوطه مبنی بر لزوم اعمال تغییرات بیش از سقف تعیین شده در بند .در صورت تش10

استراتژی های  ، محتوا،4است این کارگروه عالوه بر ارائه لزوم بازنگری، اهداف بازنگری و محور بازنگری مندرج در بند 

گانه  4نشجویان بر اساس کوریکولوم را به شوراهای فرآیندهای ارزیابی کوریکولوم و فرآیندهای ارزشیابی دا آموزش،

ارائه داده و پس از تصویب در این شوراها مراتب به معاونت آموزشی وزارت بهداشت و بورد تخصصی ذیربط منعکس 

 گردد.

 .تغییرات در دروس پایه و اختصاصی به جز دروس عمومی قابل اعمال است.11

بوط به نیاز سنجی، مطالعات میدانی اولیه، پیشنهادات اعضاء گروه . الزم است مستندات و صورت جلسات مر12

 بازنگری و نظرات خبرگان، مصوبات و .... نگهداری شود.

. دبیر گروه بر حسب پیشنهاد و موافقت گروه و بر اساس موضوع جلسات می تواند از دانش آموختگان، دانشجویان 13

خش های خصوصی و دولتی جهت شرکت در جلسات کارگروه ها تحصیالت تکمیلی، خبرگان رشته و کارفرمایان ب

 دعوت نماید.

با  %20.تغییرات پیشنهادی زمانی قابل اعمال است که بر اساس مستندات جمع آوری شده، محتوای موجود بیش از 14

 محتوا و محور پیشنهادی اختالف داشته باشد.

تائید دبیرخانه کالن منطقه از دروس / برنامه های درسی .دانشگاه مجاز است با تصویب شورای آموزشی دانشگاه و 15

 بازنگری شده توسط سایر دانشگاه ها استفاده نماید.

.بازنگری می تواند شامل تقویت یک مبحث خاص در دروس تخصصی سال آخر به منظور تربیت دانش آموخته با 16

نخواهد بود. ضمنًا افزایش یا کاهش تعداد واحدها تغییر در محتوا مجاز  %20مهارت های خاص باشد. در هر حال بیش از 

 اعم از واحدهای نظری، عملی و کارآموزی مجاز نخواهد بود.

ایام کارآموزی  %20. تغییرات سرفصل کارآموزی، در صورتی که منجر به تغییر عرصه کارآموزی، حداکثر به میزان 17

 شود مجاز است.



 
 

گرایش تخصصی در کارشناسی هر رشته مطابق  2خصص اعضای گروه، تا . دانشکده مجاز است بر حسب امکانات و ت18

، تعریف و ارائه نماید. وجود مقطع کارشناسی ارشد همنام با گرایش و یا ارائه گرایش در سایر  16با مندرجات ماده 

 دانشگاه ها مانع تلقی نمی شود.

ت، گرایش مربوطه قابل ارائه بوده و در مدارک فارغ . پس از تأیید کالن منطقه و تأیید مراجع ذیربط در وزارت بهداش19

 التحصیالن  ذکر خواهد شد.

 
 

9-  

 خانم فاطمه خسروزاده -دکتر جهانگیر عبدی

 بررسی وضعیت رشته ها و مقاطع تحصیالت تکمیلی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور -

 3قاطع تحصیالت تکمیلی در دانشگاههای علوم پزشکی کالن منطقه آمایشی بررسی وضعیت رشته ها و م -

 بررسی وضعیت رشته ها و مقاطع تحصیالت تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی ایالم -

اقدام در راستای جذب دانشجوی کارشناسی ارشد و دستیاری در رشته هایی که تعداد هیات علمی و امکانات الزم  -

 علوم پزشکی ایالم موجود می باشد به صورت مستقل و کافی در دانشگاه

اقدام در راستای جذب دانشجوی کارشناسی ارشد و دستیاری در رشته هایی که امکانات و تعداد هیات علمی به  -

 اندازه الزم و کافی در دانشگاه موجود می باشد به صورت تفاهم نامه ای

جهت جذب دانشجو در مقطع دستیاری و کارشناسی  3قه آمایش انعقاد قراداد آموزشی با دانشگاههای کالن منط -

 ارشد در رشته هایی که دانشگاه پتانسیل جذب دانشجو به اندازه الزم دارد اما کافی نمی باشد.

شرکت اعضای هیات علمی و کارشناسان کارگروه توسعه رشته ها و مقاطع تحصیالت تکمیلی در جلسات ماموریت  -

 ش و دانشگاه علوم پزشکی ایالممذکور در منطقه آمای

اقدام در راستای ایجاد و تشکیل چارت تشکیالتی مصوب گروههایی که عضو هیات علمی کافی، امکانات و  -

 تجهیزات و دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی دارند.

 اقدام در راستای جذب هیات علمی و گرفتن مجوزهای الزم در این زمینه از طریق فراخوان -

 ام در راستای تجهیز آزمایشگاههای تخصصی علوم پایه جهت جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشداقد -

 

 اقدامات دانشگاه ایالم

 

تکمیلیتوسعه رشته ها و مقاطع تحصیالت   



 
 

 
 خانم الهام داودیان -دکتر آرمان آزادی

زش های علوم پزشکی عالوه بر ایجاد سازمان کشوری برای سنجش آموبا اجرای بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون

این بسته با سه سیاست المللی در داخل کشور فراهم می شود. های بینپزشکی، زمینه مناسب برای برگزاری آزمون

سازی اخالق نهادینه»، «گسترش عدالت در آموزش عالی سالمت»اصلی اجرایی می شود که ناظر به سیاست های 

 .است« ارتقای منابع انسانی بخش آموزش عالی سالمت»و « ایحرفه

با اجرای این بسته انتظار می رود که فرایندهای مرکز سنجش آموزش علوم پزشکی کشور ارتقاء و به روز رسانی شود. 

المللی در داخل کشور ایجاد شود. تحولی در فرایند سنجش و پذیرش های بینزمینه مناسب به منظور برگزاری آزمون

های ن انتظار می رود ضمن طراحی الگوهای سنجش مهارتدانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی ایجاد شود. همچنی

های بالینی در مناطق آمایشی ای ارزیابی آموزشی و مهارتآموختگان علوم پزشکی،  مراکز منطقهای در دانشحرفه

 استقرار یابد.

استانداردسازی  المللی صورت می گیرد و هدف اصلی آن مندی از تجربیات بینهای علوم پزشکی با بهرهارتقاء آزمون

سازی و ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان موثر بر های جدید نمرهها، استفاده از روشسواالت آزمون

های استاندارد، کیفیت یادگیری و خدمات آینده افراد است. همچنین آماده سازی داوطلبان برای موفقیت در آزمون

های موجود جهانی برای ارتقاء مرکز سنجش للی سنجش، استفاده از تجربهالماستفاده از بانک تست مؤسسات بین

های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران از دیگر اهداف این ها و شیوهسازی تکنیکپزشکی و به کارگیری و بومی

 بسته است.

ر بهبود فرآیند پذیرش، سنجش و از دیگر محورهای مورد نظر در این بسته ایجاد مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظو

ارزشیابی است. از جمله اهداف این محور می توان به ایجاد واحد آزمون سازی در مرکز سنجش، ایجاد واحد آمار و 

 سازی فضای فیزیکی مناسب، ارتقاء تجهیزات مرکز سنجش و تقویت سرمایه انسانی اشاره کرد.انفورماتیک، آماده

گیری، ایجاد ها )کتبی و شفاهی(، ایجاد امکان استفاده از سواالت سنجش توانمندی تصمیمناستانداردسازی سواالت آزمو

امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده آنها و ایجاد اهمیت برای 

 فعالیت در عرصه و ارائه خدمات در نظام سالمت از دیگر اهداف این محور است.

آموختگان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت ای دانشسازی نظام ارزیابی نهایی و تایید صالحیت حرفهراحی و پیادهط

آموزش پزشکی از دیگر محورهای مهم در این بسته است.برای تحقق این محور اهدافی از جمله تدوین دستورالعمل علمی 

تدوین استانداردهای الزم برای اعتباربخشی مراکز برگزار کننده این نامه اجرایی آزمون صالحیت پایان دوره، و آیین

ای و مدیریت های آموزش اساتید و کارشناسان برای طراحی سواالت ارزیابی مهارت حرفهآزمون، کمک به برگزاری دوره

 آزمون و ارزشیابی یک دوره اجرای آزمون براساس این نظام در نظر گرفته شده است.

 اقدامات دانشگاه ایالم

 

 ارتقا نظام ارزیابی و آزمونها



 
 

وم پزشکی ایالم کارگروه ارتقا نظام ارزیابی و آزمونها به دانشکده پیراپزشکی واگذار شده است که در دانشگاه عل

صورتجلسات برگزاری جلسات مربوط به این کارگروه در ادامه آمده است. اهم موارد مطرح شده در جلسات حول 

 مباحث زیر می باشد:

 آزمون  شناسایی بسترهای مورد نیاز به منظور راه اندازی مرکز 

 تدوین شیوه نامه برگزاری امتحانات 

 الزام دانشکده ها به استفاده از شیوه های نوین ارزشیابی آموزشی در دروس تئوری و عملی/کارآموزی 

 تدوین آیین نامه نظام جامع ارزشیابی دانشجو 

  پیگیری استاندارد سازی سواالت آزمونها 

 تشکیل بانک سواالت استاندارد 

در دفتر معاون 12روزیک شنبه راس ساعت  8/12/94ارتقا  نظام ارزیابی و آزمون ها مورخه جلسه اول کارگروه

 آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی برگزار شد. 

 اسامی حاضرین در جلسه: دکتر آرمان آزادی، ،خانم فاطمه خسروزاده،خانم الهام داودیان، دکتر عابد زاده

 -اسامی غایبین در جلسه: 

سه اعضا کار گروه مشکالت پیش روی ارتقا  نظام ارزیابی و آزمون ها و پیشنهادات خود را برای طرح در در این جل

جلسه آینده را مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه  در مورد نحوه برگزاری آزمون آسکی، فعال نمودن دایره 

ر پرداختند. در پایان مقرر گردید جلسه بعدی امتحانات  و مشکالت طراحی سواالت و برگزاری آزمون ها به تبادل نظ

به منظور  9/12/94در دفتر معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی مورخه8در8روزیک شنبه راس ساعت 

جمع بندی مشکالت و موانع پیش رو و ارزیابی راه کار های موثر برای ارتقا  نظام ارزیابی و آزمون ها در دفتر دفتر 

 و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی برگزارگردد.معاون آموزشی 

در دفتر معاون 8روزیک شنبه راس ساعت  9/12/94جلسه دوم کارگروه ارتقا  نظام ارزیابی و آزمون ها مورخه

 آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

 یان، دکتر عابد زادهاسامی حاضرین در جلسه: دکتر آرمان آزادی، ،خانم فاطمه خسروزاده،خانم الهام داود

در این جلسه ابتدا مشکالت پیش روی آزمون ها مورد بررسی قرار گرفت  سپس را ه کار هایی بصورا پیشنهاد در کار 

 گروه مطرح گردید که به شرح ذیل می باشد:

 مشکالت فعلی در حیطه آزمون ها:

   عدم وجود کمیته فعال امتحانات در آزمون های سطح دانشکده 

 بانک سواالت دروس که مننتج به ارائه سواالت تکراری در ترم های متوالی می گردد عدم وجود  

 وجود سواالتی که بیشتر سطوح پایین حیطه های شناختی )دانش و درک( را ارزیابی می کنند  

 است نحوه طراحی سواالت بیشتر بر پایه سواالت چهار گزینه ای  

 مدعو عدم نظارت کافی بر سواالت امتحانی اساتید  

  ارزیابی برخی دروس عملی به روش تئوری  

 توجه بیش از اندازه به ارائه کالسی دانشجو و اختصاص قابل توجهی از نمره کل به ارائه های دانشجو  

 )محدود نمودن دانشجو به منابع امتحانی )اسالیدها و جزوات  

 بخصوص در بخش های بالینی عدم وجود رویکرد واحد در دانشکده ها در قبال آزمون ها و ارزشیابی  



 
 

  در ارزشیابی کارورزان مالک نمره دهی بیشتر بر پایه ی حضور دانشجو است و غالبا بصورت ذهنی به دانشجو

 نمره دهی می شود. 

  عدم وجود فضای مناسب و امکانات الزم به منظور برگزاری امتحانات 

 ومی و عدم هماهنگی و تداخل امتحانات عدم نظارت دانشکده ها بر نحوه ارزشیابی امتحانات دروس عم

 دروس عمومی با سایر امتحانات 

 عدم وجود نظارت مسئوالنه مراقبین برگزاری امتحانات  

  عدم حضور اساتید در زمان برگزاری امتحانات 

 تاخیر در تحویل سواالت به آموزش  

  تاخیر در گزارش نمرات در موعد مقرر به دانشکده 

 امتحانی توسط برخی اساتید عدم دقت در تصحیح اوراق  

 توصیه و سفارش های بیش از حد برای نمره دهی به دانشجو  

 )عدم اجرای دقیق قوانین در امتحانات )تاخیر در حضور در جلسه و یا غیبت دانشجو در جلسه امتحانات  

 )... عدم تناسب ارزشیابی با نوع درس )ارائه کنفرانس های بیش از حد و  

  مناسب و مرحله به مرحله در ارزیابی مقاطع ارشدعدم وجود رویکرد  

 عدم آشنایی اساتید گروه بالینی و دانشجویان با سواالت المپیادی  

 عدم ارزیابی سواالت امتحانی اساتید  

 عدم دقت اساتید در طراحی سواالت  

 پیشنهادات:

 موزشی دانشکده، مدیران فعال نمودن کمیته امتحانات و آزمون ها در سطح دانشکده متشکل از : معاون آ

  گروه ها و مسئوالن آموزش دانشکده ها و تعیین و اصالح شرح وظایف آنها

  ،تدوین دستورالعملی جامع برای برگزاری آزمون ها شامل وظایف مراقب جلسه، نحوه برخورد با فرد خاطی

  وظایف رابط جلسه ، وظایف ناظر جلسه ،تعداد دانشجویان تحت پوشش مراقبت مراقب

   نظارت کافی بر نحوه طراحی سواالت و جلوگیری از تکرار سواالت در ترم های متوالی 

  تنوع در طراحی سواالت به منظور سنجش سطوح مختلف حیطه های شناختی 

 قرار دادن یک کارشناس با شرح وظایف مشخص در دفتر توسعه به منظور ارزیابی آزمون  

 روس کارآموزی و کارورزی و بالینی برای اساتید و الزام به اجرای برگزاری کارگاه در خصوص نحوه ارزشیابی د

  آن

  ارزشیابی بر مبنای منابع و سرفصل های مصوب وزارتخانه 

  برگزاری جلسات توجیهی برای اساتید به منظور ایجاد یک رویکرد واحد در دانشکده ها در قبال آزمون ها و

  ارزشیابی بخصوص در بخش های بالینی

 شیابی دروس عملی و کارآموزی و ارزشیابی بصورت تلفیقیاصالح ارز  

 در نظر گرفتن فضای مناسب و امکانات الزم برای برگزاری امتحانات  

 نظارت ویژه کمیته برگزاری امتحانات بر دروس عمومی  

 پرداخت حق الزحمه به مراقبین امتحانات در قالب حق التدریس یا در قالب حق الزحمه  



 
 

 کده از مراقبین در خصوص نحوه برخورد با متخلف حمایت کامل دانش 

  الزام حضور اساتید در جلسات برگزاری امتحان و در نظر گرفتن اقدامات مناسب در صورت عدم حضور

  اساتید

  الزام اساتید بر رعایت برنامه زمان بندی تحویل سواالت به آموزش و گزارش نمرات در سیستم سما 

 امتحانات )تاخیر،غیبت دانشجو در جلسه و...( اجرای دقیق قوانین مربوط به  

  وجود یک رویکرد مناسب در ارزیابی مرحله به مرحله مقاطع تحصیالت تکمیلی و تشکیل جلسه توسط

 واحد تحصیالت تکمیلی به منظور هماهنگی در ارزیابی مقاطع تحصیالت تکمیلی 

 ساتید و دانشجویانبرگزاری کارگاه برای نحوه آشنایی با سواالت المپیاد برای ا  

 فراهم نمودن شرایط برای برگزاری آزمون آسکی پیش از ورود دانشجویان به عرصه در رشته های مهارتی  

در دفتر معاون 12راس ساعت   21/1/95جلسه سوم کارگروه ارتقا نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی مورخه 

 آموزشی و پژوهشی دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

 سامی حاضرین در جلسه: دکتر آرمان آزادی، دکتر زهره داودیان،خانم فاطمه خسروزاده،خانم الهام داودیانا

 اسامی غایبین در جلسه: دکتر عابد زاده

در این جلسه با عطف به مصوبات جلسه دوم کارگروه مذکور و مشکالت و پیشنهادات پیش روی دانشکده  -

ن اهداف و سیاست های موجود و بومی سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش پیراپزشکی ونیز با معیار قرار داد

 علوم پزشکی ،اهداف کلی ارتقا نظام ارزیابی و آزمون ها تبیین گردید.

 اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی بیمارستان های آموزشی -11

 گام بازدیدآموزش در زمینه سنجه های اعتباربخشی از طریق برگزاری کارگاه یا آموزش هن

بازنگری رسالت و چشم انداز سازمان، طوری که در رسالت و چشم انداز سازمان به آموزشی بودن بیمارستان اشاره  -

 شود.

تدوین اهداف کالن آموزشی در برنامه استراتژیک و تدوین برنامه عملیاتی آموزشی در راستای رسیدن به این  -

 اهداف

 زاهداف آموزشی بیمارستانآگاهی معاون آموزشی بیمارستان ا -

 اصالح چارت سازمانی بیمارستان ها با مشخص نمودن جایگاه افراد تیم مدیریت آموزشی در چارت -

 صدور ابالغ برای اعضای تیم مدیریت آموزشی با مشخصات مندرج در سنجه -

 شرایط و مشخصات افراد واجد شرایط برای تیم مدیریت آموزشی -

 ای هیئت علمی از آیین نامه پوشش و لزوم اجرای آنآگاهی فراگیران و اعض -

 تدوین خط مشی ها و فرایندهای آموزشی بیمارستان -

  :فعالیت های انجام گرفته و در حال اجرا 



 
 

تشکیل کمیته اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی در دانشکده پزشکی با حضور معاونت محترم آموزشی،  قائم  .1

تحصیالت تکمیلی دانشگاه، سرپرست و معاونین محترم آموزشی و  مقام معاون آموزشی و مدیر آموزش و

پژوهشی دانشکده پزشکی، مدیریت محترم توسعه آموزش پزشکی، دبیر کمیته آموزشی، کارشناسان واحد 

توسعه آموزش پزشکی، تیم مدیریت آموزشی و اعضای دفتر بهبود کیفیت بیمارستان های آموزشی سطح 

 استان

 آموزشی  برگزاری کارگاه های .2

 برگزاری جلسات تیمی جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و رفع موانع و مشکالت .3

مستند کردن مصوبات هر کمیته و پیگیری مصوبات تا تاریخ تعیین شده و ارسال صورتجلسات به اعضای  .4

 کمیته و مسئولین اجرا و پیگیری

 گزارش هفتگی از بیمارستان های آموزشی طی برگزاری جلسات هفتگی .5

وین چک لیست خود ارزیابی گزارش پیشرفت راهنمای ارزشیابی آموزشی و پژوهشی و ارسال به تد .6

 بیمارستان های آموزشی جهت تکمیل، جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و دادن پسخوراند به آن ها

گزارش  درمانی توسط دبیر کمیته از طریق چک لیست ارزیابی هنگام بازدید، ارائه -بازدید از  مراکز آموزشی .7

 بعد از ارزیابی به بیمارستان های آموزشی و مقامات مسئول

پس از پایان هر ارزیابی، گزارشی از کمبود تسهیالت، فضا، امکانات و منابع مالی و انسانی به صورت ،گزارشی  .8

 مجزا توسط دبیر کمیته به ریاست دانشکده پزشکی ارائه می گردد.

شکده ها و بیمارستان های آموزشی و ابالغ به مراکز آموزشی درمانی تدوین نمونه فرم قرارداد فی مابین دان .9

 جهت اجرا

تدوین آیین نامه کلی پوشش فراگیران، تدوین پوستر آن به تعداد بخش های اموزشی مراکز آموزشی درمانی  .10

 و ارسال  به مراکز

شرح وظایف  -ضای تیمتدوین آیین نامه تیم مدیریت آموزشی مراکز آموزشی درمانی )آیین نامه شامل: اع .11

 دبیر تیم و زمان برگزاری جلسات( و ابالغ به مراکز جهت اجرا -تیم

تدوین چک لیست نظرسنجی از فراگیران در عرصه های دانش و توانمندی های بالینی، مهارت های فردی و  .12

 رفتار حرفه ای جهت ارزیابی عملکرد یاددهی اساتید و رضایت از امکانات آموزشی و رفاهی

( مجهز به امکانات مهارت آموزی با Skill Labاد امکان دسترسی بیمارستان به مرکز مهارتهای بالینی)ایج .13

 برنامه آموزشی و ارسال لیست تجهیزات مرکز  به بیمارستان ها

 تهیه اتیکت به تفکیک رده های مختلف فراگیران جهت شناسایی آن ها توسط بیماران)منشور حقوق بیمار( .14

 وزشی برای فراگیران مطابق مشخصات مندرج در سنجه. تشکیل پرونده آم .15

 پرونده تدوین شده فراگیران شامل:

 مشخصات فردی فراگیر 

 عهدات فراگیر در قبال آیین نامه پوشش و مقررات حضور و غیاب فراگیر ت 

بت وضعیت آموزشی فراگیر) شامل کنفرانس های برگزار شده، فعالیت های تحقیقاتی ، نتایج شرکت ث 

 زمون های علمی و گذراندن دوره های کارورزی فراگیر(در آ

 رج وضعیت انضباطی فراگیرد 



 
 

 ک لیست آموزش های فراگیران جدید الورود)شامل دوره های عمومی(چ 

 ک لیست آموزش های فراگیران جدید الورود)اختصاصی هر بیمارستان(چ 

 رم پیگیری آزمون دوره توجیهی بدو ورود فراگیرف 

 ه آموزشی دانشجویانستورالعمل پروندد 

 شکیل پرونده اعضای هیئت علمی مطابق مشخصات مندرج در سنجه و شامل:ت .16

 مشخصات فردی اعضای هیئت علمی 

 فرم گزارش فعالیت اساتید و اعضاء هیات علمی)ساعات حضور در بیمارستان( 

 مارستان(فرم گزارش فعالیت اساتید و اعضاء هیات علمی پرستاری و پیراپزشکی)ساعات حضور در بی 

 وضعیت آموزشی)کنفرانسهای برگزار شده توسط اساتید و اعضاء هیات علمی( 

 فرم اخذ مجوز جهت فعالیت اعضاء هیات علمی در خارج از بیمارستان 

 فرم سنجش رضایت مندی اعضای هیئت علمی از امکانات آموزشی و رفاهی 

 جش رضایتمندی اساتیدفرم بهبودکیفیت وضعیت آموزشی)امکانات رفاهی و ...(حاصل از سن 

 شناسنامه علمی اساتید) شامل سوابق تحصیلی و مشخصات عمومی( 

 محل الصاق کپی آخرین حکم کارگزینی وکارت نظام پزشکی 

 ادرس وتلفن استاد 

 ) صالحیتهای بالینی ((CLSC)عملکرد کارگروه مرکز یادگیری مهارتهای  بالینی -12

در بیمارستان مصطفی با حضور رئیس و اعضای کارگروه مرکز یادگیری  9/3/95در جلسه ای بین گروهی که  در تاریخ 

 ) صالحیتهای بالینی ( دانشگاه برگزار گردید :(CLSC)مهارتهای  بالینی 

دکتر قیصوری رئیس این کارگروه بیان داشت : ما برآنیم تا کلیه دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی، 

تهای بالینی دست یابند. ماموریت ما آن است که با راه اندازی، حفظ و ارتقاء واحدهای مهارتهای به باالترین سطح مهار

 بالینی در باالترین سطح استانداردهای موجود، مهارتهای عملی دانشجویان دانشگاه را ارتقاء بخشیم.

 رداختند .اعضاء گروه  با همکاری و همفکری خود به ارزیابی وضعیت موجود مهارتهای بالینی پ

 ارزیابی وضعیت موجود:

 نقاط قوت:

 و ارتقای آن . Skill labباور مثبت مسئولین دانشگاه نسبت به مرکز  ·

 نقاط ضعف:

 و عدم وجود تجهیزات کامل در این مراکز Skill labفضای محدود مرکز  ·

 Skill labکمبود مربی دوره دیده اختصاصی جهت مرکز  ·

 Skill labه و امکانات موجود در مرکز عدم استفاده از تمامی توان بالقو ·



 
 

ایجاد،توسعه وحمایت از کلیه مراکز مهارتهای بالینی دانشکده های تحت پوشش دانشگاه می هدف کلی این کارگروه  

 باشد.

 اهداف ویژه:

 ارتقاء تجهیزات مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه به حداقل تجهیزات ضروری مورد نیاز. .1

 یزیکی واحد مهارتهای بالینی افزایش و ارتقاء فضای ف .2

 بهبود، نوسازی و تجهیز واحد مهارتهای بالینی .3

دانشگاه به فیلم ها و بسته های آموزشی چندرسانه ای، کامپیوتر و سایر وسایل  Skill labتجهیز مرکز  .4

 بصری و وسایل کمک آموزشی. –سمعی 

 دانشگاه. Skill labجذب و تربیت بیمارنما جهت مرکز  .5

 دانشگاه. Skill labب پروپوزال حداقل یک پروژه تحقیقاتی در سال توسط مرکز تهیه و تصوی .6

دانشگاه از مراکز آموزش مهارتهای بالینی  Skill labبازدید مستقیم و غیر مستقیم کلیه کارشناسان مرکز  .7

 پیشکسوت در داخل و خارج از کشور.

 درکل حیطه فعالیت های مرکز شامل موارد زیر است :

 تهای ارتباطی و مصاحبهآموزش مهار .1

 آموزش مهارتهای معاینه فیزیکی .2

 آموزش مهارتهای تشخیص آزمایشگاهی و درمانی )پروسیجرها( .3

 OSCEارزشیابی و برگزاری امتحانات  .4

 برگزاری انواع کارگاه ها .5

 پژوهش در آموزش .6

 آموزش گزارش نویسی .7

 استفاده از مراکز آموزش مهارتهای بالینی :

 به دانشجویان آموزش مهارتهای بالینی .1

 آموزش مداوم پزشکان .2

 آموزش مهارتهای ارتباطی .3

 تحقیقات آموزشی .4

 خود آموزی .5

 تولید مواد کمک آموزشی .6

 برگزاری امتحانات عملی .7

 

 منابع و روش های آموزش در مرکز آموزش مهارتهای بالینی :

 مدل ها و مانکن ها .1



 
 

 بیمار نما .2

 بسته های آموزشی چند رسانه ای .3

 فیزیکی کار با وسایل معاینه .4

 

 :طراحی برنامه آموزشی مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه

 : الف( تشکیل کمیته اجرایی متشکل از

 ریاست دانشگاه .1

 معاونت آموزشی .2

 ریاست دانشکده پزشکی .3

 ریاست دانشکده دندانپزشکی .4

 ریاست دانشکده پرستاری و مامایی .5

 ریاست دانشکده پیراپزشکی .6

 ریاست مرکز توسعه آموزش پزشکی .7

 کمیته تحقیقات دانشجویی( )عضو  .8

 )عضو کمیته تحقیقات دانشجویی(  .9

 ( Skill lab)مسئول  .10

 ب( تشکیل کمیته علمی متشکل از :

 دانشکده پزشکی 

  گروه داخلی 

  گروه جراحی عمومی 

 : گروه اورولوژی  

  : گروه پوست 

  : گروه قلب و عروق 

  : گروه روانپزشکی 

  : گروه بیهوشی 

  : گروه چشم 

  گروهENT  : 

  : گروه زنان و زایمان 

  : گروه داخلی اعصاب 

  : گروه ارتوپدی 

  : گروه اطفال 

  : گروه رادیولوژی 



 
 

  : گروه عفونی 

  : گروه پزشکی اجتماعی و طب کار 

  : گروه طب اورژانس 

 دانشکده دندانپزشکی 

 دانشکده پرستاری و مامایی 

  :گروه پرستاری 

  :گروه مامایی 

 دانشکده پیراپزشکی 

 و اتاق عمل گروه هوشبری 

 :گروه فوریت های پزشکی 

 گروه کارشناسی رادیولوژی: 

 ج( فاز مطالعاتی :

 بازدید مستقیم و غیر مستقیم از مراکز آموزش مهارتهای بالینی پیشکسوت در داخل و خارج از کشور .1

 )پروژه اول(برگزاری کارگاه های آموزش مهارتهای بالینی با اهداف زیر :  .2

 تهای بالینی در آموزش پزشکیتبیین جایگاه مرکز مهار 

 آموزش مراحل اجرایی 

 شامل : )پروژه دوم( Skill Labنیاز سنجی برای تدوین طرح درس در  .3

 رجوع به منابع 

 نظرخواهی از اساتید 

  وکارورزان در انتهای دوره نظرخواهی از کارآموزان 

 د( فاز اجرایی :

 )پروژه سوم(ی: طراحی فضای فیزیکی مناسب و تجهیز مراکز مهارتهای بالین

طراحی و انتخاب فضای فیزیکی بخش مهارتهای بالینی بستگی به بودجه و برنامه آموزشی مرکزی دارد. بدین منظور 

می توان از فضاهای موجود مانند اتاق ها و فضاهای بال استفاده در درمانگاه و بخش استفاده کرد و یا به طور ویژه محل 

 بالینی طراحی نمود که شامل فضاهای متعددی باشد ، مانند:هایی برای مرکز آموزش مهارتهای 

· Computer assisted learning room 
· Clinical procedures room 
· Clinical examination room 

  

آنچه مهم است ، این است که این فضاها تا حد امکان شبیه به فضاهای واقعی طراحی شوند ، به گونه ای که برای 

 قیقی مواجهه با بیمار و شرایط کلینیکی واقعی تداعی شود.برای مثال :دانشجو یک فضای ح

 .دانشجو حتما ازروپوش استفاده کند 



 
 

 .وسایل شخصی بیرون از مرکز باشد 

 .دیوارها پوشیده از پوسترهای آموزشی باشند 
  

 دانشگاه علوم پزشکی: Skill labتجهیزات و منابع آموزشی مورد نیاز در 

 :موالژها و مانکن ها .1

پروسیجرهای دردناک و خطرناک مثل رگ گیری و اینتوباسیون  این موالژها می توانند برای معاینات فیزیکی ،     

دانشگاه دارای تعدادی موالژ می باشد که به دلیل استفاده  Skill labمورد استفاده قرار گیرند.در حال حاضر مراکز 

 خریداری گردد.مکرر احتیاج به تعمیر داشته و تعدادی نیز باید 

  استفاده از وسایل تاریخ گذشته و مستعمل بخش های درمانی بیمارستان :  .1

 یک اصل مهم است. Skill labصرفه جویی و مراقبت از وسایل در

 بصری ، دوربین های مدار بسته و بسته های چند رسانه ای آموزشی : )پروژه چهارم( –وسایل سمعی   .2

های آموزشی دارد.اینگونه فیلم  CDدانشگاه نیاز به تهیه تعداد زیادی از فیلم ها و  Skill labدر حال حاضر مراکز      

ها را می توان از اینترنت دریافت کرد و یا با توجه به زبان و فرهنگ بومی اقدام به ساخت چنین فیلم هایی نمود. 

 جام پروسیجرها تهیه گردد.و نحوه ان ECGهمچنین باید آرشیوی از گرافی ها ، تصاویر پاتولوژیک ،انواع 

دوربین های مدار بسته به منظور ضبط مصاحبه و نحوه معاینه فیزیکی انجام شده توسط دانشجو و بازپخش و آنالیز و 

می توان برنامه آموزشی را  Computer assistedدر نهایت فیدبک به دانشجو مورد استفاده قرار می گیرد. در روش 

 نمود.اجرا  Interactiveبه صورت 

 بیمار نما ، بیمار واقعی و مربی : .1

 الف( بیمار نما :      

فرد سالمی است که آموزش می بیند تا چگونه مرحله به مرحله یک (  Simulated/Standard patient)بیمار نما 

رفته می بیماری و یا عالمت را تقلید کند. از این شخص برای آموزش مهارتهای ارتباطی و ارزیابی دانشجویان کمک گ

 شود.

 مزایای استفاده از بیمارنما : 

 همیشه در دسترس هستند. (1

 نسبت به بیمار واقعی کمتر خسته می شوند. (2

 پزشک و دانشجو در حضور آنها به راحتی صحبت می کنند. (3

 می توانند به دانشجو فیدبک بدهند.       (4

 ب( بیمار واقعی یا بیمار مربی :     



 
 

یکی بعضی از بیماریها بر روی فرد سالم غیرممکن می باشد. از طرفی بیمارانی هستند که شبیه سازی عالئم فیز        

توان بیماری آنها مزمن بوده و بیماری آنها در وضعیت ثابتی می باشد. با یاد دادن بعضی از نکات به این بیماران    می

 در آموزش دانشجویان از وجود این بیماران استفاده نمود.

 : )پروژه پنجم(ت بیمارنما ج(جذب و تربی

 بعضی از دانشگاهها فرم های مخصوصی جهت جذب و استخدام بیمارنما دارند.)فرم ضمیمه(        

Skill lab باشد. دانشگاه همواره نیازمند به روز رسانی و تکمیل و نوسازی تجهیزات آموزشی خود می 

 ( :Actionsاجرای برنامه آموزشی در مرکز مهارتهای بالینی )

 در اجرای برنامه آموزشی چند موضوع به عنوان اصول کار پذیرفته شده است :

 نفره : زیرا قرار است که مهارتهای عملی آموزش داده شوند. 10تا  6تقسیم دانشجویان به گروههای کوچک  .1

های آزاد حتمًا باید زمان Skill labدانشجو محوری و آموزش فعال و خود آموزی : بر همین اساس در برنامه  .2

 پیش بینی شوند تا هر زمان که دانشجویان اراده کردند بتوانند به تمرین مهارتهای بالینی بپردازند.

در مرکز مهارتهای بالینی وقت دانشجو نباید صرف شنیدن و یا ارائه سخنرانی گردد. بلکه دانشجو باید به  .3

 تمرین مهارتها بپردازد.

 :زمان آموزش در مرکز مهارتهای بالینی 

از آنجا که رسالت مرکز مهارتهای بالینی ایجاد پل ارتباطی بین آموزش تئوری و بالینی می باشد، یکی از زمانهای 

مناسب پیشنهادی جهت آموزش دانشجویان پزشکی ، قبل از شروع هر یک از دوره های چرخشی بالینی )داخلی، 

روه آموزشی دارد ولی آموزش در مراکز فوق بر جراحی ، گوش و حلق و...( است که طول مدت آن بستگی به نظر گ

حسب سادگی و پیچیدگی مهارت می تواند در مقاطع باالتر تکرار شود.برای دانشجویان دندانپزشکی نیز زمان مناسب 

جهت استفاده از این مراکز بعد از گذراندن دروس علوم پایه و پیش از شروع دوره بالینی است.برای دانشجویان 

ترین زمان آموزش ، بعد از گذراندن دروس پایه و پیش از گذراندن دروس تخصصی و کارورزی می پیراپزشکی به

جهت دروس عملی دانشجویان پرستاری و مامایی، قبل از ورود به  Skill labباشد. همچنین بهترین زمان استفاده از 

 دوره کارآموزی و بیمارستان می باشد.

 

 : )پروژه ششم(پژوهش در آموزش 

مهارتهای بالینی می تواند بستری برای انجام پژوهشهای آموزشی باشد و به ارزیابی روشهای مختلف آموزشی و  مرکز

همچنین تولید و طراحی وسائل کمک آموزشی جدید بپردازد. از این رو می توان طرحهای تحقیقاتی آموزشی را که 

 مرکز مهارتها اجرا نمود.توسط گروههای آموزشی بر حسب نیازهای آنها تعریف می شوند، در 

 

 



 
 

 

 

 

 

 انعقاد تفاهم نامه بین معاونتهای تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی دانشگاه در جهت ایجاد مرجعیت علمی 

  اقدام الزم جهت شناسایی توانمندیهای ویژه در حوزه های مختلف  دانشگاه در این راستا و تکمیل فرم شناسایی

 نشکده بهداشت و پرستاریتوانمندیهای ویژه توسط دا

 شناسایی الین های تحقیقاتی دانشگاه جهت ارتقای سطح مرجعیت  علمی دانشگاه 

  درخواست معرفی نماینده تام االختیار دانشکده ها در شورای مرجعیت علمی دانشگاه توسط معاون آموزشی و

 اریمشخص شدن نمایندگان تام االختیار دانشکده های پیراپزشکی، پزشکی در پرست

  در دانشگاه ارتش و معرفی  6/3/95همکاری در برگزاری سومین همایش ملی مرجعیت علمی آموزش پزشکی در

 موش تراریخت به عنوان یک دستاورد علمی در غرفه دانشگاه کردستان درهمایش و برگزاری پانل 

 

 
 

 مت)اعضای کارگروه: دکتر تشکیل کارگروه ماموریت ویژه توسعه الگوهای خصوصی سازی در آموزش نظام سال

 عبیداهلل فرجی، دکتر یداهلل زارع زاده، دکتر محمود کالهدوزان، دکتر محمدجعفر رضایی، دکتر بختیار پیروزی(

  تشکیل کارگروه ماموریت حمایت از شرکتهای دانش بنیان مستقر در منطقه در زمینه آموزش پزشکی )اعضای

ردین فتحی، دکتر سینا ولیئی، دکتر طاهره پاشایی، دکتر نادر اسماعیل کارگروه: دکتر یداهلل زارع زاده، دکتر ف

 نسب، دکتر ابراهیم قادری(

  اجرایی سازی و استقرار نظام تربیت نیروهای حدواسط )اعضای کاگروه: دکتر محمد فتحی، دکتر محمد باقرخادم

 منبری، ماریا کلهر(عرفان، دکتر سینا ولیئی، دکتر بهزاد شاهمرادی، دکتر هدایت محمدی، شاهو 

 بایگانی نمودن مستندات درآمدهای آموزش مداوم دانشگاه 

  انجام مصاحبه و معاینه داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت رشته سالمت دهان مقطع کاردانی ورودی

 94-95نیمسال دوم سال تحصیلی 

 تعیین مسئول بسته و اعضای گروه دانشکده پرستاری 

 ل واگذاری به بخش خصوصی و خارج از دانشگاه دانشکده پزشکی:فهرست فعالیت های قاب 

 

 گزارش فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
 

 علمی بسته آینده نگاری و مرجعیت

 

 

 بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم

 اقدامات دانشگاه کردستان 



 
 

  خانه بهداشت –آموزش بهداشت در فیلد کارخانه ها 

 آموزش بخشی از دوره های عملی جراحی و زنان در بخش خصوصی 

 آموزش رادیولوژی در بخش خصوصی 

 آموزش کارآموزی علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاههای بخش خصوصی 

 ی آموزشی قابل ارائه به بخش خصوصی و خارج از دانشگاه توسط دانشکده پرستاری:تعیین فعالیتها 

 

 

 

 

 

به بخش خصوصی یا خارج از دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشکده  "قابل ارائه"فهرست خدمات آموزشی 

 پرستاری و مامایی سنندج 

 عنوان فعالیت ردیف
گروه آموزش واحد 

 ارائه کننده خدمت

 توانمندی و

 امکانات بالقوه

بخش خصوصی یا خارج از 

 دانشگاه نیازمند فعالیت
 مکانیسم ارائه خدمت

1 
کارگاه کمک های 

 اولیه

پرستاری، مامایی 

 و اتاق عمل

نیروی انسانی و 

 تجهیزات

سازمان های دولتی، دانشگاهی و 

 مراکز آموزشی و ...
 نظری و عملی

2 

کارگاههای احیای 

قلبی و رویوی و 

 شرفتهپی

پرستاری، مامایی 

 و اتاق عمل

نیروی انسانی و 

 تجهیزات

سازمان های دولتی، دانشگاهی و 

 مراکز آموزشی و ...
 نظری و عملی

3 

خودمراقبتی در 

انواع بیماریهای 

 مزمن

پرستاری، مامایی 

 و اتاق عمل

نیروی انسانی و 

 تجهیزات

سازمان های دولتی، دانشگاهی و 

 مراکز آموزشی و ...
 و عملی نظری

4 
کارگاه های روش 

 تحقیق

پرستاری، مامایی 

 و اتاق عمل

نیروی انسانی و 

 تجهیزات

سازمان های دولتی، دانشگاهی و 

 مراکز آموزشی و ...
 نظری و عملی

5 
کارگاه های زایمان 

 فیزیولوژیک
 مامایی

نیروی انسانی و 

 تجهیزات

سازمان های دولتی، دانشگاهی و 

 مراکز آموزشی و ...
 و عملی نظری

6 
کارگاه آموزش و 

مراقبت در گروه 

های آسیب پذیر 

پرستاری و اتاق 

 عمل

نیروی انسانی و 

 تجهیزات

سازمان های دولتی، دانشگاهی و 

 مراکز آموزشی و ...
 نظری و عملی

 

 آموزش نظام سالمتتوسعه الگوهای خصوصی سازی در 

 اقدامات دانشگاه کردستان 

 



 
 

 -زنان-)کودکان

 سالمندان(

 مامایی بهداشت باروری 7
نیروی انسانی و 

 تجهیزات

 سازمان های دولتی، دانشگاهی و

 مراکز آموزشی و ...
 نظری و عملی

 

 

 

 

 

 
 

 

  تشکیل کارگروه بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی )کوریکولوم ها( )اعضا: دکتر فریبا فرهادی فر، دکتر

 کریم ناصری، دکتر سیروان دوستی، دکتر آرزو فالحی، کامبیز ذهنی، فریبا خیاطی، شیالن قادری(

 18/8/94رگزاری کمیته آموزش پاسخگو و عدالت محور سالیانه در ستاد دانشگاه در ب 

 مصوبه:

 برگزاری سمینار دو روزه دیابت در راستای طرح تحول و توجه به بسته های آموزش پاسخگو و عدالت محور 

  معاون برگزاری کمیته آموزش پاسخگو و عدالت محور در معاونت آموزشی، تعیین اعضا و صدور ابالغ(

 ، مدیر گروه پزشکی اجتماعی و نمایندگان دانشکده ها(EDCآموزشی، رئیس و کارشناس 

 مصوبات:            

  نمایندگان دانشکده ها در این کمیته برنامه های دروس، کارآموزی وکارورزی های ترم جاری که در واحدهای

 گردد به دفتر کمیته ارائه نمایند بهداشتی و در ارتباط با آموزش پاسخگو و جامعه نگر برگزار می

  طرح سفیران سالمت به عنوان برنامه جامعه نگر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ادامه

 یابد.

  برگزار گردد. 1/12/94سمینار سالمندی به عنوان فعالیت  کمیته جامعه نگر دانشکده پرستاری در 

 ش بهداشت دهان و دندان برای کارگنان و جامعه را تدوین و به دانشکده دندانپزشکی برنامه های آموزEDC 

 اعالم نماید.

  5/11/94برگزاری جلسه کمیته آموزش پاسخگو و جامعه نگر در 

 مصوبه:

 5  فاز مطرح شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مراحل اجرای برنامه آموزش

 ام شود.فاز اول انج 3پاسخگو و اقدامات در 

  12/11/94برگزاری جلسه کمیته آموزش پاسخگو و جامعه نگر در 

 

 اقدامات دانشگاه کردستان

 

بسته آموزش پاسخگو عدالت 

 محور



 
 

 مصوبات:

 تشکیل کمیته مرکزی آموزش پاسخگو و جامعه نگر، انتخاب اعضا و صدور ابالغ عضویت 

  انجام اقدامات ابتدایی به منظور تشکیل کمیته های آموزش پاسخگو و جامعه نگر در سطح دانشکده

 ها

 رگزاری کنگره بین المللی میکروبیولوژیحمایت و مشارگت در ب 

 اقدام الزم جهت طراحی لوگوی مناسب کمیته آموزش پاسخگو و جامعه نگر 

  هماهنگی جهت فعال سازی لینک آموزش پاسخگو و جامعه نگر در سایتEDC دانشگاه 

 تغییر چارت ترم بندی رشته های پیراپزشکی در جهت تحول آموزش و آموزش پاسخگو و جامعه نگر 

  در راستای نهادینه کردن آموزش پاسخگو و نظر به لزوم  94آذر  6و5برگزاری سمینار دو روزه دیابت در

 جدی بحث بیماریهای غیرواگیر شایع

  10/12/94برگزاری سمینار مشترک دانشجویان پرستاری و مامایی اتاق عمل با موضوع سالمندی در 

 17/10/94ط آقای دکتر زارع زاده در برگزاری کارگاه آموزش عدالت محور و پاسخگو توس 

  برگزاری نمایشگاه غدا، آداب و رسوم سنتی در مامایی و غرفه بارداری، سنت ها و باورها و غرفه تغذیه دوران

 مصادف با هفته سالمت و روز مامایی در محوطه مجموعه آموزشی  20/2/95حاملگی و پس از زایمان در 

 دانشکده پرستاری تعیین مسئول بسته و اعضای گروه در 

  تعیین اعضای کارگروه بازنگری و تدونی برنامه های آموزشی )کوریکولوم ها( در راستای پاسخگویی به

 نیازهای جامعه در دانشکده پیراپزشکی

 

  تعیین رابط دانشکده و عضو کارگروه تعالی و تحول آموزش دندانپزشکی با هدف همکاری در تدوین و

 م به دبیرخانه تحول دانشگاه علوم پزشکی مشهدبازنگری کوریکولوم و اعال

 

 

 

 

 

 )تشکیل کارگروه توسعه دانش داروسازی سنتی )اعضا: دکتر کامبیز حسن زاده، دکتر محمد رامان مولوی 

 ی، دکتر علی جلیلی، دکتر جمال تشکیل کارگروه توسعه دانش زیست فناوری کاربردی )اعضا: دکتر فردین فتح

 صیدی، محمدعلی رضایی، دکتر ابراهیم محمدی( دکتر سعید دهستانی اطهر، دکتر محمدرضا رحمانی

  تشکیل کارگروه بازنگری و ارتقاء راهبردی و ماموریت گرایی برنامه های آموزش علوم پزشکی و توسعه رشته ها و

 الدستی در دانشکده پیراپزشکیمقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد با

  اقدام به راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد مدیریت پسماند و سم شناسی محیط و رشته سم شناسی محیط

 و رشته دکترای آموزشی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت

  1395تشکیل کمیته پشتیبان برنامه راهبردی روانپزشکی دانشگاه در سال 

 

 اقدامات دانشگاه کردستان

گرای برنامهبسته توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت   



 
 

 مصوبات: 

 ه اندازی بخش روانپزشکی کودکان و نوجوانان پیگیری را -1

 راه اندازی کلینیک خانواده -2

 برگزاری گزارش صبحگاهی حداقل سه بار در هفته -3

 گسترش و اصالح فضای فیزیکی اورژانس -4

 تکمیل پرونده آموزشی در درمانگاه  -5

 مساوی بودن تعداد تخت اساتید و جداسازی تخت های درمانی از آموزشی -6

 ضای هیات علمی گروه آموزشی روانپزشکیافزایش تعداد اع -7

  راه اندازی سامانه دانش آموختگان جهت ارسال مدارک دانش آموختگان علوم پزشکی کردستان بدون نیاز

 به حضور  در دانشگاه

 تعیین مسئول بسته و اعضای گروه در دانشکده پرستاری 
 

 

 

 
 

 

 

 آمایشی رشته های  3حانات منطقه ارسال لیست اعضای هیات علمی ممتحنه و مسئول کمیته امت

 تخصصی بالینی

  ارسال لیست اساتید و محققین دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه سالمت باروری و بیولوژی

 تولید مثل

 مشخصات اعضای پیشنهادی کمیته های ماموریتهای مشترک و ویژه دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

 شکیاعالم ظرفیت دانشجویان بومی دندانپز 

  3گزارش پیشرفت اجرای بسته های طرح تحول و نوآوری در  در آموزش علوم پزشکی کالن منطقه 

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی کردستان جهت گسترش تحصیالت تکمیلی در مقاطع کارشناسی

 و نیز دستیاری تخصصی بالینی Ph.Dارشد و 

  علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  در خصوص تشکیل کارگروه تخصصی اعالم اسامی اعضای هیات

 بررسی و ارزیابی کوریکولوم های موجود در دانش سرطان 

  اعالم تکمیل ظرفیت پذیرش دانشجویانPh.D  اعالم نام مسئول، آزمون مصاحبه، گروه آموزشی و ،

 محل مصاحبه

 عداد دستیاران در هر رشته و سال ارتقاء آناناعالم تعداد رشته های دستیاری، تعداد دستیاران، ت 

  ارسال اطالعات در خصوص راه اندازی رشته های تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد وPh.D 

 

 بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرای ، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها

انشگاه کردستاناقدامات د  

 انشگاه کردستان



 
 

 ارسال نامه در خصوص ضرورت هماهنگی منطقه ای در برگزاری آزمون صالحیت بالینی 

  مایشی کشور در راستای آ 9ارسال اطالعات در خصوص ماموریت ویژه طب تسکینی به کالن منطقه

 تدوین برنامه جامع در این حوزه

  اعالم اسامی اعضای هیات علمی جهت شرکت در جلسه  کمیته علمی گزینش سواالت آزمون ارزیابی

 صالحیت بالینی

  ارسال فرم تکمیل شده گزارش بازدید از دومین دوره آزمون صالحیت بالینی در دانشگاه علوم پزشکی

 همدان

  نهایی برگزاری آزمون ارزیابی صالحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومیارسال گزارش 

 اعالم اسامی اساتید و محققین در زمینه دانش گیاهان دارویی دانش پزشکی خانواده 

 تهیه پیش نویس الگوی خصوصی سازی و ارسال به دبیرخانه 

  از سامانه آزمون معرفی کارشناس آموزش دستیاری دانشکده پزشکی جهت آموزش نحوه استفاده

 دستیاری

 ارسال نامه و تعداد رشته های تخصصی کاندید آزمون ارتقاء گواهینامه تخصصی 

  شرکت معاون آموزشی، مدیر تحصیالت تکمیلی، مدیرEDC اعضای ماموریتهای ویژه و مشترک در ،

 نشست های کرمانشاه، همدان، ایالم و کردستان
 

 و بسته هاجلسات برگزار شده در راستای طرح تحول 

 

  22/9/94شورای تحول معاونت مورخ 

 مصوبات:

پروفشنالیزم و آموزش تحول گرا  جهت کلیه اعضای  -2آموزش عدالت محور و پاسخگو  -1برگزاری کارگاه:  -1

 هیات علمی

 برگزاری جلسه شورای تحول و نوآوری دانشکده ها -2

 تهیه رزومه انگلیسی کلیه اعضای هیات علمی -3

  EDCلمی واحدهای بازنگری کمیته های ع -4

 

  20/10/94شورای تحول معاونت 

 :مصوبات 

تصویب الگوی استفاده از سامانه ثبت فعالیتهای علمی به زبان انگلیسی به منظور افزایش بین المللی سازی  -1

 18/11/94و  17/11/94دانشگاه در 

 بازبینی آیین نامه ارتقا و آیین نامه تمام وقتی  -2

 

 

 



 
 

  27/10/94شورای تحول معاونت 

 مصوبات:

 جلسات شورای تحول معاونت آخرین یکشنبه هر ماه در صورت لزوم -1

 پیگیری تشکیل شورای تحول در دانشکده ها انجام شود -2

 

  94اسفند  11شورای تحول معاونت 

 :مصوبات 

 تهیه پیش نویس آیین نامه کمیته اخالق -1

 هدعوت از مهندس شادمان در جلسات بعد جهت مطرح کردن مشکالت سایت دانشگا -2
 

 شورای تحول دانشکده ها 

 10/11/94دانشکده بهداشت 

 مصوبات:

 ایجاد بانک سواالت آموزشی توسط اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت -1

 تالش در راستای ترجمان دانش )کاربردی کردن( پژوهش های اعضای هیئت علمی -2

 ملکرد ساالنه اعضای توجه بیشتر به حیطه های آموزشی اعضای هیات علمی و توجه به آن در ارتقاء ع -3

 تشکیل کمیته اخالق در دانشکده بهداشت بر اساس آیین نامه کمیته اخالق -4

 همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه و ارزشیابی بسته تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاهها  -5

 ی هر دپارتمانکردن رزومه اعضای هیات علم visibleطراحی سایت به زبان انگلیسی برای دانشکده و  -6

 تمهید زیرساختهای الزم دانشگاه جهت اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی -7

 همکاری و تمهید شرایط الزم توسط دانشگاه جهت تدریس اساتید در دانشگاه های خارج از کشور -8

 

  28/9/94 -   3/11/94 – 11/2/95دانشکده پرستاری 

 مصوبات:

و انتصاب مسئولین بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و انجام اجرای برنامه های عملیاتی 

 اقدامات در هر کدام از بسته ها

 

  15/10/94دانشکده پزشکی 

  16/10/94پیراپزشکی 

 مصوبه:

 فعالیتهای دانشکده به تفکیک هر بسته تعیین گردد.

 

 



 
 

 

 

 

 

  ماموریت مشترک زیرساختهای اخالق پزشکی و تعهد حرفه ای در مراکز تشکیل کارگروه اخالق حرفه ای

آموزش عالی سالمت )اعضای کارگروه: دکتر محمدجعفر رضایی، دکتر یداهلل زارع زاده، دکتر ابراهیم قادری،  

 دکتر محمد مهرآسا، دکتر شهره رضایی، آقای واحدی، حاج آقا عارضی، آقای دکتر رفیعی موحد(
 

 21/1/95خالق  حرفه ای حوزه معاونت آموزشی مورخ جلسه کمیته ا 

 مصوبات:

 بررسی دستورالعمل ها و چارت پیشنهادی -1

 تدوین دستورالعمل مناسب جهت هر حیطه )مرکز مطالعات( -2

 فعال سازی کمیته های اخالق حرفه ای  دانشکده ها به منظور نهادینه سازی اصول اخالق حرفه ای -3

ق حرفه ای و ارزشیابی های اعضای هیئت علمی و ارسال گزارش به مداخله و بررسی رعایت اصول اخال -4

 ریاست دانشکده ها 

 تسهیل و انجام پرپوزالهای تحقیقاتی در رابطه با اخالق حرفه ای و در اولویت قراردادن آنها -5

  پیراپزشکی  – 29/2/95تعیین اعضای کمیته اخالق دانشکده ها و تشکیل جلسات )دانشکده بهداشت

 (24/1/95، 22/2/95، 7/2/95پرستاری  – 15/12/94

 مصوبات کمیته اخالق دانشکده پرستاری:

  جهت نیازسنجی آموزشی پرسشنامه ای تهیه و بین اعضای هیئت علمی و مدرسین توزیع و نظرات جمع

 آوری گردد

 وق کدهای اخالق گروه های آموزشی پرستاری و مامایی و اتاق اعمل، نظام جمهوری اسالمی و مشنور حق

 بیمار استخراج و الویت بندی شود

 جدول زمانبندی تشکیل جلسات به اطالع اعضای کمیته اخالق برسد 

  در جلسات بعد مسئول انجمن علمی دانشجویان جهت فعالیت هرچه بیشتر انجمن  های دانشجویی با هدف

 اعتالی اخالق حرفه ای  حضور داشته باشد.

 :مصوبات کمیته اخالق دانشکده پیراپزشکی

 :شاخصهای اخالق دانشکده به ترتیب اولویت 

 شاخص استاد خوب -1

 شاخص دانشجوی خوب -2

 شاخص ارتباط جمعی دانشجو، استاد و همکاران -3

 

 بسته اعتالی اخالق حرفه ای

انشگاه کردستاناقدامات د   



 
 

 شاخص ارزیابی و آزمون خوب تعیین شده -4

 .مصداق های عملی و اجرایی شاخص های تعیین شده در جلسات بعدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد 

 خالق پزشکی دانشگای چارت شورای اطراح 

   

 شورای عالی اخالق پزشکی دانشگاه

 

کمیته های اخالق 

 پزشکی بیمارستانی

 

شورای اخالق پزشکی 

 حوزه آموزشی

 

کانون اخالق حرفه 

 ای دانشجویی

 

کمیته اخالق کارورزی 

 نیروی انسانی

 

کمیته های اخالق پزشکی متشکل 

 از دانشکده ها

 

 رئیس دانشکده

 معاون آموزشی

 EDOمسئول 

 دو نفر عضو هیات علمی )مدیرگروه( 

 
 

 (تصویب چارت1

 

 

 ابالغ توسط ریاست محترم دانشگاه

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشکیل کانون اخالق حرفهای

 تدوین استانداردهای اخالق حرفه ای در دانشجویان

تشکیل کمیته رسیدگی به نحو پایبندی دستیاران بالینی به اصول حرفه ای در سطح مرکز پزشکی، آموزش و درمانی 

معاون محترم آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی  25/8/94مورخ  881/500 توحید )پیرو نامه شماره

وزارت متبوع در خصوص اجرای مجموعه دستورالعمل، آیین نامه و ابزارهای ارزشیابی و رسیدگی و پایبندی دستیاران 

 تخصصی به اصول حرفه ای از مجموعه برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی(

 ازدید بعمل آمده مسئولین دانشکده پیراپزشکی از بخش های بالینی در مراکز آموزشی و تاکید مربیان بالینی ب

در خصوص نظارت و اجرای دستورالعمل تدوین شده پوشش آکادمیک دانشجویان دانشکده پیراپزشکی 

 درکارآموزی گروههای مختلف آموزشی

 ی گروهتعیین مسئول بسته در دانشکده پرستاری و اعضا 

  توسط آقای دکتر زارع زاده 1/11/94برگزاری کارگاه پروفشنالیزم در آموزش در تاریخ 

 

 

 

 

 

  تشکیل کارگروه توسعه فعالیتهای بین المللی در منطقه )اعضا: دکتر یداهلل زارع زاده، دکتر جعفر سلطانی، دکتر

 ب الحق(مظاهر خدابنده لو، دکتر مرتضی ابوذری پور، جمیل عبدالمحمدی، شکی

 تدوین برنامه آموزشی قابل ارائه به متقاضیان خارج از کشور توسط دانشکده پیراپزشکی و پزشکی 

 تشکیل کمیته اخالق -1

 توانمندسازی -2

 پایش  اخالق حرفه ای در حیطه اساتید -3

 

 ابالغی

 

 کارگاهی

 

 رئیس دانشکده )رئیس کمیته(

 مدیر گروه

 

 

 بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی



 
 

  در کردستان 1395مهر  8لغایت 6برگزاری کنگره بین المللی میکروبیولوژی  بالینی ایران از 

 طراحی و پیاده سازی بخش پورتال اساتید در وب سایت دانشگاه 

 ضای گروه در دانشکده پرستاریتعیین مسئول بسته و اع 

 

 
 

  ،تشکیل کارگروه راه اندازی مرکز آموزش های مجازی )اعضا: دکتر مرتضی ابوذری پور، مهندس مجتبی ساعدپناه

 مهندس شهرام شریفی(

 معرفی نماینده دانشگاه به معاون آموزشی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

  در دانشگاه با قابلیت برگزاری کالسهای مجازی، وبینارها و کارگاههای آموزشی راه اندازی سامانه وب کنفرانس

 بصورت همزمان و نامحدود

 تهیه آموزش مجازی  الپاراسکوپی از طریق تهیه مولتی مدیا 

 تعیین مسئول  بسته و اعضای گروه در دانشکده پرستاری 

 تعیین نماینده دانشکده پیراپزشکی 

 انپزشکیتعیین نماینده دانشکده دند 

 

 

 

  تشکیل کارگروه بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی )کوریکولوم ها( )اعضا: دکتر فریبا فرهادی فر، دکتر

 کریم ناصری، دکتر سیروان دوستی، دکتر آرزو فالحی، کامبیز ذهنی، فریبا خیاطی، شیالن قادری(
 

   برگزاری جلساتEDC  با مسئولینEDO ها و مشارکت در ارتقاء فرایند موجود دانشکده ها و بیمارستان 
 

 بسته آموزش مجاری در علوم پزشکی

 

ارزیابی و آزمونهای علوم  بسته ارتقاء نظام

انشگاه کردستاناقدامات د پزشکی  

 

انشگاه کردستاناقدامات د  

 



 
 

  فعال کردنEDO دانشکده ها و بیمارستان ها 

 

 

 

 

 

 

  تشکیل کارگروه اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاهها و دانشکده ها )اعضای گروه: دکتر بهرام نیکخو، دکتر

زان، دکتر بهزاد خالد فیروزی، دکتر افشین ملکی، دکتر محمد فتحی، مختار یعقوبی، دکتر محمود کالهدو

 محسن پور(

  ،تشکیل کارگروه اعتبار بخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی )اعضای گروه: دکتر محمد سعد فرقانی

 دکتر نرگس شمس علیزاده، دکتر جعفر مبلغی(

  29/1/95تشکیل کمیته خودارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای در 

 مصوبات: 

  اهدافرسالت »بررسی فرمهای مربوط به نشانگر» 

 اعالم اسامی نمایندگان معاونتها جهت صدور ابالغ 

 معرفی آقای دکتر خادم عرفان جهت ارتباط با وزارت متبوع 

  24/8/94تشکیل کمیته اعتبار بخشی و ارزشیابی آموزشی بیمارستانهای آموزشی در 

 مصوبات:  

 ارستانهای آموزشی جهت صدور ابالغ عضویت در کمیته دانشگاهی ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیم

 بیمارستانهای آموزشی EDOمسئولین 

  تاکید بر همکاری تمامی مدیران گروههای آموزشی  بالینی در پیاده سازی دستورالعمل وزارتی اعتباربخشی

 آموزشی بیمارستانهای آموزشی

 امه  و دانشنامه دانشکده نتایج چند دوره این آزمونهای پیش کارورزی  ارتقاء سالیانه دستیاری و آزمونهای گواهین

 پزشکی جهت پایش و اعتباربخشی آموزشی دفاتر معاونین آموزشی در بیمارستانهای آموزشی در دسترس باشد.

  نتایج خود ارزیابی بیمارستانهای آموزشی توحید، بعثت، قدس به معاون آموزشی وزارت متبوع ارسال گردیده

 است

 ربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی تعیین گردید.اعضا متغیر و ثابت در تیم ارزیابی اعتبا 

  16/9/94توحید و دوشنبه  14/9/94بعثت، شنبه  9/9/94برنامه بازدید از بیمارستانهای آموزشی به دوشنبه 

 قدس

 

 بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی

انشگاه کردستاناقدامات د  

 



 
 

 تعیین مسئول بسته در دانشکده پرستاری و اعضا گروه 

 

 

 

 اقدام جهت تهیه فهرست اولویتهای تحقیقاتی طرح تحول در آموزش 

 برگزاری جلسات شورای پژوهش در آموزش در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 درخواست افزایش میزان اعتبار طرحهای پژوهش در آموزش 

 تعیین مسئول بسته واعضای گروه در دانشکده پرستاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسته توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکی

انشگاه کردستاناقدامات د  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمایش آموزش عالی سالمت کشورآمایش آموزش عالی سالمت کشور  33دبیرخانه کالن منطقه دبیرخانه کالن منطقه 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 معاونت آموزشی معاونت آموزشی 

 9595خرداد خرداد 

 


