
  ارزشيابي آموزشي :واحد        1389برنامه عملياتي سال         مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

Gبهبود سيستم پايش و ارزشيابي نظام آموزشي در محورهاي مختلف :٤  

Oاستقرار و اجراي نظام ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي :١-٤  

  مالحظات پايش  بودجه مورد نياز  مكان  زمان  مسئول  شرح وظايف رديف
  انجام نشد انجام شد

 خانم بتول درخشان  توزيع و جمع آوري فرمهاي پايش آموزشي  1
          دانشكده ها  89خرداد   آقاي شهرام جالل پور

         EDC  89مرداد  -تير  آقاي شهرام جالل پور  ورود اطالعات به نرم افزار ارزشيابي  2

         EDC  89شهريور   آقاي شهرام جالل پور  اطالعات فرمهاي پايش آموزشتحليل   3

         EDC  89شهريور   خانم بتول درخشان  گزارش نتايج فرمها  4

طراحي مالحظاتي براساس گزارش نهايي فرمهاي  5
  ارزشيابي

روسا، معاونين دانشكده
          دانشكده ها  89شهريور   ها و مديران گروهها 

         EDC  89مهر   خانم بتول درخشان  پس خوراند نتايج مالحظات پيگيري دريافت  6

تشكيل كمته ارزشيابي آموزشي جهت بررسي پس  7
         EDC  89مهر   خانم بتول درخشان  خوراندها

  
  
  
  
  
  
  



  آموزشي ارزشيابي: واحد        1389برنامه عملياتي سال         مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

Gبهبود سيستم پايش و ارزشيابي نظام آموزشي در محورهاي مختلف :٤  

Oاستقرار و اجراي نظام ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي :٢-٤  

  مالحظات پايش  بودجه مورد نياز  مكان  زمان  مسئول  شرح وظايف رديف
  انجام نشد انجام شد

  دكتر كامران ميرزايي  اساتيدتهيه نرم افزار ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي   1
         EDC  89خرداد   آقاي شهرام جالل پور

دانشگاه جهت استقرار نظام ارزشيابي  ITهماهنگي با   2
  WEBتحت 

  دكتر كامران ميرزايي
  و EDC  89سال   آقاي حسين طاهرزاده

 IT دانشگاه          

3  
هاي دانشكده ها درEDOتشكيل جلسه توجيهي

خصوص نرم افزار ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي تحت 
WEB 

         EDC  89شهريور  خانم بتول درخشان

هاي دانشكده هاي مختلف در انجام EDOهمكاري با   4
  ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي اساتيد

دكتر كامران ميرزايي
  آقاي شهرام جالل پور
  خانم بتول درخشان

نيمه دوم سال 
89  EDC         

به اساتيد در رابطه با  EDOنظارت بر بازخورد   5
  ارزشيابي اساتيد

  خانم بتول درخشان
  آقاي شهرام جالل پور

نيمه دوم سال 
89  

EDC و  
          دانشكده ها

  خانم بتول درخشان  تهيه گزارش نهايي ارزشيابي اساتيد  6
         EDC  89اسفند   آقاي شهرام جالل پور

         EDC  بر حسب لزوم  خانم بتول درخشان  ارزشيابي آموزشي اساتيدتشكيل جلسه كميته   7

  
  



   : واحد        1389برنامه عملياتي سال         مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

G:   

O:   

  مالحظات پايش  بودجه مورد نياز  مكان  زمان  مسئول  شرح وظايف رديف
  نشدانجام انجام شد

اجراي كارگاه هاي آموزشي ارزشيابي دروني جهت  1
         EDC  898شهريور   دكتر سحر الماسي ترك  EDOاساتيد و مديران گروهها و مسئولين 

         EDC هر دو ماه يكبار  دكتر سحر الماسي ترك  تشكيل جلسات كميته ارزشيابي دروني  2

هاي براي اجراي برنامه هاي EDOپيگيري و كتاب به  3
 ارزيابي دروني

 دكتر سحر الماسي ترك
         EDC  مستمر  خانم آزاده عازميان

نظارت بر فرايند ارزيابي دروني و تهيه ابزارهاي  4
  موردنياز

 دكتر سحر الماسي ترك
         EDC  89سال   EDOمسئولين 

بازبيني، همكاري و بازخورد به گروههاي آموزشي در  5
  گزارش نهايي ارزيابي دروني هر گروهمورد 

 دكتر سحر الماسي ترك
         EDC  89سال   كميته ارزيابي دروني

                 

                 

                  

                  

                  

  



  برنامه ريزي درسي: واحد        1389برنامه عملياتي سال         مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

G٧:   

O١-٧:   
ردي
  مالحظات پايش  بودجه مورد نياز  مكان  زمان  مسئول  شرح وظايف  ف

  انجام نشد  انجام شد
         89ارديبهشت   خانم قمر بهرام پور  تشكيل كميته برنامه ريزي درسي  1

  كميته هاي طرح درس  تشكيل جلسات منظم تدوين طرح درس و استانداردسازي  2
           89دي -مرداد  پورخانم قمر بهرام 

بهمن -شهريور  خانم قمر بهرام پور  بازنگري طرح درسهاي ارائه شده و استانداردسازي آن  3
89           

  خانم قمر بهرام پور  پيگيري طراحي طرح درس توسط اساتيد  4
Edo ها  

بهمن -شهريور
89           

  پيگيري تدوين برنامه هاي درسي در سطح  5
Course plan  

EDC و  
 EDO دانشكده ها  

بهمن -شهريور
89            

         مستمر  ها و دانشكده ها EDO  نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي درسي مدرسين  6

مرور نظامند برنامه هاي درسي و فرايندهاي آموزشي   7
  موفق جهت نهادينه كردن آنها

EDO  ها و  
           مستمر  كميته برنامه ريزي

ها  EDO كميته برنامه ريزي  جهت گروههاي آموزشي log bookطراحي   8
           مستمر  و مديران گروهها

  كميته برنامه ريزي  و  هماهنگي جهت راه اندازي آموزش مجازي  9
           مستمر  آموزش مداوم

از فعاليت هاي انجام شده در ) كمي و كيفي(ارزشيابي   10
  واحد برنامه ريزي درسي

  دكتر كامران ميرزايي
           مستمر  قمر بهرام پورخانم 

برگزاري نشست هاي هماهنگي با روسا و مديران گروهها   11
  در جهت ارتقاء برنامه ها و بازنگري برنامه هاي آموزشي

  كميته برنامه ريزي و
           ماه يكبار 3هر   دانشكده ها

  



  پژوهش در آموزش: واحد        1389عملياتي سال برنامه         مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

G٣:   

O١-٣:   

  مالحظات پايش  بودجه مورد نياز  مكان  زمان  مسئول  شرح وظايف رديف
  انجام نشد انجام شد

تشكيل كميته علمي مشاوره جهت ارائه راهنمايي و   1
         EDC  89تير   دكتر كامران ميرزايي  مشاوره در زمينه پژوهش در آموزش

تهيه جدول زمانبندي اجراي مشاوره در زمينه   2
  پژوهش در آموزش جهت اساتيد و كاركنان 

  كميته مشاوره
         EDC  89تير   پژوهش در آموزش

3  
اجراي برنامه هاي مشاوره اي جهت ارائه راهنمايي و 

مشاوره به دانشجويان در زمينه هاي پزوهش در 
  آموزش

  دكتر كامران ميرزايي
         EDC  89سال   مشاورهاعضاي كميته 

هماهنگي با مجله طب جنوب جهت همكاري در چاپ   4
         EDC  89شهريور   دكتر كامران ميرزايي  مقاالت پزوهش در آموزش

5  
هماهنگي با شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي به 

منظور جلب و حمايت از طرح هاي پژوهش در آموزش 
  در غالب پايان نامه

         EDC  89شهريور   دكتر كامران ميرزايي

ارائه خدمات مشاوره اي در نگارش مقاالت مرتبط با   6
  پژوهش در آموزش

  كميته مشاوره
         EDC  89سال   آموزش در پژوهش

 

  



  پژوهش در آموزش:واحد        1389برنامه عملياتي سال         مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

G٣:   

O١-٣:   

  مالحظات پايش  بودجه مورد نياز  مكان  زمان  مسئول  شرح وظايف رديف
  انجام نشد انجام شد

  دكتر كامران ميرزايي  تشكيل كميته پژوهش در آموزش  1
            89سال   خانم آزاده عازميان

هماهنگي با مديريت پژوهشي جهت جذب اعتبارات و تسهيالت   2
           89خرداد   كامران ميرزاييدكتر   جهت اجراي برنامه هاي آموزشي

        89خرداد  كميته پزوهش در آموزش  تعيين سياست هاي كالن پژوهش در آموزش  3
        89خرداد EDOكميته مسئولين   اعالن اولويت هاي پژوهش در آموزش  4

برگزاري كارگاههاي آموزشي با هدف ارتقاء و توانمندسازي   5
  پژوهشي پرسنل دانشگاه در طراحي طرح هاي

EDC  با همكاري مديريت
            89سال   پژوهشي

برگزاري كارگاههاي آموزشي با هدف ارتقاء و توانمندسازي   6
  دانشجويان در طراحي طرح هيا پزوهشي

EDC  با همكاري دفتر
           89سال   استعدادهاي درخشان

        89سال  ميرزاييدكتر كامران   مشاركت فعال در شوراي پژوهشي دانشگاه و دانشكده ها  7
        89سال  دكتر كامران ميرزايي  دانشگاه HSRمشاركت فعال در شوراي   8

اطالع رساني و راتباط با ساير مراكز توسعه و مركز توسعه   9
            89سال   كميته پزوهش در آموزش  وزارتخانه

ميرزايي با دكتر كامران   تسهيل شركت دارندگان مقاله در همايش هاي آموزش پزشكي  10
            89سال   همكاري معاونت آموزشي

همكاري با دفتر استعداد درخشان در جهت تشكيل كميته هاي   11
  دانشجويي پژوهش در آموزش

كميته پژوهش در آموزش و 
            89سال   دفتر استعداد درخشان

            89سال   كميته پزوهش در آموزش  تشكيل كميته هاي نقد و بررسي طرح هاي پژوهش در آموزش  12

  



  اساتيد آموزش: واحد        1389برنامه عملياتي سال         مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

Gتوانمندسازي اعضاي هيئت علمي و مدرسين :١  
O١-١:   

  مالحظات پايش  بودجه مورد نياز  مكان  زمان  مسئول  شرح وظايف رديف
  انجام نشد انجام شد

تهيه بانك اطالعاتي مدرسين و اعضاي هيئت علمي در زمينه توانايي هاي   1
  آموزشي

  دكتر كامران ميرزايي
         EDC  89خرداد   خانم آزاده عازميان

تشكيل جلسه كميته آموزش اساتيد جهت تدوين برنامه هاي آموزشي جهت   2
         EDC  89خرداد   اعضاي كميته  مدرسين اعضا هيئت علمي

  خانم آزاده عازميان  جدول نيازهاي آموزشي مدرسين و اساتيد  3
         EDC  89خرداد   اعضاي كميته 

  اعضاي كميته   تدوين جدول زمانبندي اجراي كارگاه هاي آموزشي جهت اساتيد و مدرسين  4
         EDC  89خرداد   خانم آزاده عازميان 

  دكتر كامران ميرزايي  هماهنگي با اساتيد مدعو جهت برگزاري كارگاه ها   5
         EDC  89سال   خانم آزاده عازميان

ساير دانشگاه ها در زمينه اجراي بهينه كارگاههاي   EDCمشاوره با مراكز   6
  آموزشي

  دكتر كامران ميرزايي
         EDC  89سال   خانم آزاده عازميان

  دكتر كامران ميرزايي   EDCتجهيز كتابخانه مركز   7
         EDC  89 سال  آقاي شهرام جال پور

  آقاي شهرام جال پور  راه اندازي كتابخانه ديجيتال  8
         EDC  89سال   خانم قمر بهرام پور

  EDCهمكاران   تدوين جزوات و كتابچه هاي آموزشي در حيطه هاي مختلف آموزش پزشكي  9
         EDC  89سال   خانم قمر بهرام پور

به اجرا و همكاري در دعوت به همكاري و جذب اعضاي هيئت علمي عالقمند   10
  اجراي كارگاههاي آموزشي

  دكتر كامران ميرزايي
         EDC  89سال   خانم آزاده عازميان

برگزاري كارگاههاي برنامه ريزي درسي، روش تدريس دروسهاي ارزشيابي   11
  جهت كليه اساتيد و مدرسين

  دكتر كامران ميرزايي
  خانم آزاده عازميان

آذر -خرداد
89  EDC         



  اساتيدارزشيابي : واحد        1389برنامه عملياتي سال         مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

G١:   

O١-١:   

  مالحظات پايش  بودجه مورد نياز  مكان  زمان  مسئول  شرح وظايف رديف
  انجام نشد انجام شد

 دكتر كامران ميرزايي  مدرسينساتيد و اجهت  EBMبرگزاري كارگاه   12
              خانم آزاده عازميان

 دكتر كامران ميرزايي  برگزاري كارگاه  13
             خانم آزاده عازميان

                 

                 

                  

                 

                 

                  

                  

                  

 
  



  استعداد درخشان: واحد        1389برنامه عملياتي سال         پزشكيمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

G١:   
O١-١:   

  مالحظات پايش  بودجه مورد نياز  مكان  زمان  مسئول  شرح وظايف رديف
  انجام نشد انجام شد

شناسايي و معرفي استعدادهاي درخشان دانشگاه در  1
  قالب بانك اطالعاتي نخبگان

 دكتر كامران ميرزايي

              بتول درخشان خانم

مهارتهاي (برگزاري كارگاههاي آموزشي ويژه دانشجويان   2
 )، نسخه نويسي و متدولوژي تحقيقEBM  ،SPSSباليني، 

 دكتر كامران ميرزايي

             خانم بتول درخشان

 دكتر كامران ميرزايي  اعزام دانشجويان به سمينارها و جشنواره هاي علمي  3

             خانم بتول درخشان

 دكتر كامران ميرزايي  برگزاري جلسات هم انديشي ويژه استعدادهاي درخشان  4

             خانم بتول درخشان

 دكتر كامران ميرزايي  )تامين هزينه)(شركت دانشجويان در كالس هاي زبان   5

              خانم بتول درخشان

 دكتر كامران ميرزايي  برگزاري آزمون المپياد درون دانشگاهي  6

             درخشانخانم بتول 

 دكتر كامران ميرزايي  برگزاري كالس هاي آمادگي المپياد كشوري  7

             خانم بتول درخشان

 دكتر كامران ميرزايي  اعزام دانشجويان به المپياد كشوري  8

              خانم بتول درخشان

 دكتر كامران ميرزايي  ارائه مشاوره به دانشجويان توسط عضو هيئت علمي  9

              

 دكتر كامران ميرزايي )اهداء بن كتاب(تشويق نخبگان و استعدادهاي درخشان   10

              خانم بتول درخشان



  
  استعداد درخشان: واحد        1389برنامه عملياتي سال         مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي-دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

G١:   

O١-١:   

  مالحظات پايش  بودجه مورد نياز  مكان  زمان  مسئول  شرح وظايف رديف
  انجام نشد انجام شد

دكتر كامران ميرزايي  تهيه كتب، نشريات و نرم افزارهاي موردنياز دانشجويان  11
              خانم بتول درخشان

شناسايي و معرفي واجدين شرايط آئين نامه ورود بدون  12
  آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع باالتر 

كامران ميرزاييدكتر
             خانم بتول درخشان

دكتر كامران ميرزايي  حمايت از طرح هاي پژوهشي دانشجويان  13
             خانم بتول درخشان

تالش در جهت ايجاد فضاي فيزيكي مناسب جهت  14
  فعاليتهاي علمي و پژوهشي دانشجويان

دكتر كامران ميرزايي
             خانم بتول درخشان

                  

                 

                 

                  

                  

                  



 
  
  


