برنامه عملیاتی مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم
پسشکی دانشگاه
سال 3197

برنامه عملیاتی مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی دانشگاه در سال 3197

 .G1توسعه هذفمنذ برنبمه هبی رشذ و ببلنذگی اعضبی هیئت علمی
 .G1O1برًبهِ ریسی ٍ ظبهبًذّی برًبهِ ّبی ّذفوٌذ تَاًوٌذظبزی هبتٌی بر ظیبظتْبی ببالدظتی ٍ ًیبزّبی داًؽگبُ
 .G1O2طراحی ٍ اجرای دٍرُ ّبی آهَزؼی براظبض رٍیکردّبی ًَیي آهَزؼی بب ّذف تَظؼِ آهَزغ
اقذامبت عملیبتی:
ً .A1یبزظٌجی از اػضبی ّیئت ػلوی بب اظتفبدُ از رٍغ ّبی هختلف
 .A2تبییي ًیبزّبی اػضبی ّیئت ػلوی
 .A3طراحی ٍ برگساری کبرگبُ ّب ٍ جلعبت آهَزؼی هبتٌی بر ًیبز در راظتبی ارتقبی تَاًوٌذی ّبی اػضبی ّیئت ػلوی
 .A4طراحی ٍاجرای دٍرُ ّبی هتٌَع آهَزؼی برای اػضبی ّیئت ػلوی هبتٌی بر رٍیکرد ّبی ًَیي آهَزؼی
 .A5طراحی ٍ اجرای" دٍرُ هقذهبتی تذریط" برای اػضبی ّیئت ػلوی
 .A6اظتفبدُ از " رٍیکرد هبتٌی بر پرٍشُ " بب ّذف تَظؼِ آهَزغ ٍ تَاًوٌذ ظبزی اػضبی ّیئت ػلوی ( Project based
) Approach
 . A7ارزؼیببی برًبهِ ّبی رؼذ ٍ ببلٌذگی
 . G2توسعه نظبم هبی ارزشیببی در حوزه هبی مختلف
 .G2O1تذٍیي آییي ًبهِ ًظبم جبهغ ارزیببی فراگیر ٍ ایجبد زیرظبختْبی اظتقرار آى
 .G2O2تذٍیي آییي ًبهِ ًظبم جبهغ ارزؼیببی برًبهِ ٍ دٍرُ آهَزؼی ٍ ایجبد زیرظبختْبی اظتقرار آى
 . G2O3تذٍیي آییي ًبهِ ًظبم جبهغ ارزؼیببی اػضبی ّیئت ػلوی ٍ ایجبد زیرظبختْبی اظتقرار آى
اقذامبت عملیبتی:
 .A1تؽکیل تین ارزیببی هتؽکل از اػضبی ّیئت ػلوی براظبض رٍیکرد هبتٌی بر پرٍشُ
 .A2ایجبد زیرظبخت ّبی الزم برای اجرای برًبهِ ّبی جبهغ
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 .A3تذٍیي برًبهِ ّبی جبهغ" ارزیببی فراگیر " در داًؽکذُ ّب ٍ بیوبرظتبى ّبی آهَزؼی
 .A4اجرای برًبهِ ّبی جبهغ" ارزیببی فراگیر " در داًؽکذُ ّب ٍ بیوبرظتبى ّبی آهَزؼی
 .A5تذٍیي برًبهِ ّبی جبهغ " دٍرُ ٍ برًبهِ آهَزؼی " در داًؽکذُ ّب ٍ بیوبرظتبى ّبی آهَزؼی
 .A6اجرای برًبهِ جبهغ " دٍرُ ٍبرًبهِ ّبی آهَزؼی " درّریک از داًؽکذُ ّب ٍبیوبرظتبى ّبی آهَزؼی
 .A7تذٍیي ٍ تصَیب آییي ًبهِ "ظیعتن ارزؼیببی اػضبی ّیئت ػلوی "
 .A8اصالح فرایٌذ ارزؼیببی اػضبی ّیئت ػلوی هَجَد بر اظبض "ظیعتن ارزؼیببی اػضبی ّیئت ػلوی"
 .G3ارتقبی کمی وکیفی فعبلیت هبی دانش پژوهی و پژوهش درحوزه آموزش علوم پسشکی
 .G3O1تؽکیل ظبختبر ٍ تؽکیالت (کویتِّب ٍ ؼَراّبی هرتبط) طرحّبی ًَآٍراًِ ٍ فؼبلیتّبی داًػ پصٍّی آهَزؼی
 .G3O2تَاًوٌذظبزی اػضبی ّیئت ػلوی در جْت تَظؼِ هْبرتْبی داًػ پصٍّی
 .G3O3اظتق رار هکبًیعن ّبی حوبیتی برای تَظؼِ فؼبلیت ّبی داًػ پصٍّی ٍ طرح ّبی ًَآٍراًِ

اقذامبت عملیبتی:
 .A1راُ اًذازی ٍاحذ ترٍیج داًػ پصٍّی ٍ پصٍّػ در آهَزغ در هرکس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ ػلَم پسؼکی داًؽگبُ
 .A2اٍلَیت بٌذی ًیبزّبی داًػ پصٍّی ٍ پصٍّػ در آهَزغ ٍ طرح ّبی تَظؼِ ای در داًؽگبُ
 .A3طراحی دٍرُ آهَزؼی داًؽَری ٍ پصٍّػ در آهَزغ
 .A4برگساری دٍرُّب ٍکبرگبُّبی آهَزؼی داًؽَری ٍ پصٍّػ درحَزُ ػلَم پسؼکی
 .A5پیؽٌْبد ٍ تصَیب تعْیالت تؽَیقی در راظتبی تَظؼِ کوی فؼبلیت ّبی داًػ پصٍّی ٍ پصٍّػ درحَزُ آهَزغ ػلَم
پسؼکی
 .A6اظتقرار کلیٌیک هؽبٍرُ ای در هرکس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ ػلَم پسؼکی داًؽگبُ
 .A7برًبهِ ریسی برای هکبًعین حوبیتی از تَظؼِ پبیبى ًبهِ ّب ٍ طرح ّبی پصٍّػ در آهَزغ
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 .G4توسعه آموزش مجبزی در علوم پسشکی
 .G4O1تَظؼِ فرایٌذ ّبی آهَزغ هجبزی ٍ ترکیبی در داًؽگبُ
 .G4O2تَظؼِ آزهًَْبی الکترًٍیکی ٍ هجبزی در داًؽگبُ
 .G4O3تَاًوٌذظبزی اػضبی ّیئت ػلوی در رابطِ بب رٍیکرد یبدگیری الکترًٍیکی ،آهَزغ هجبزی ٍ آهَزغ ترکیبی در
ظیعتنّبی آهَزغ ػلَم پسؼکی
اقذامبت عملیبتی:
 .A1برًبهِ ریسی دٍرُ ّبی تَاًوٌذ ظبزی اػضبی ّیئت ػلوی جْت تَظؼِ برًبهِ ّبی آهَزغ ٍ ارزیببی هجبزی/الکترًٍیکی
 .A2برگساری کبرگبُ ّبی آهَزؼی هرتبط بب برًبهِ ّبی آهَزغ هجبزی برای داًؽجَیبى ٍ اػضبی ّیئت ػلوی
 .A3تؽکیل تین هؽبٍرُ ای جْت تَظؼِ طراحی ٍ پیبدُ ظبزی برًبهِ ّبی آهَزغ هجبزی

 .G5توسعه برنبمه هبی آموزشی مبتنی بر رویکرد هبی نوین آموزشی و آموزش پبسخگو
 .G1O1برًبهِ ریسی جْت تَظؼِ بِ کبرگیری رٍیکرد ّبی ًَیي در فرایٌذ برًبهِ ریسی آهَزؼی ٍ فرایٌذ یبددّی – یبدگیری ٍ
ارزیببی فراگیر
 .G1O2ایجبد هکبًیعن ّبی حوبیتی برای بِ کبرگیری رٍیکردّبی ًَیي در راظتبی پبظخ گَیی بِ ًیبزّبی آهَزؼی در داًؽگبُ
اقذامبت عملیبتی:
 .A1تؼیي اٍلَیت ّبی پرٍشُ ّبی تَظؼِ ای در راظتبی پبظخگَیی ٍ طرح تحَل آهَزغ
 .A2تذٍیي برًبهِ ّبی آهَزؼی در راظتبی پبظخگَیی آهَزؼی ٍ اظٌبد ببال دظتی
 .A3ایجبد هکبًیعن ّبی هؽبٍرُ ای جْت رٍزآهذی ٍ ًظبرت بر برًبهِ ّبی دٍرُ ّبی آهَزؼی
 .A4تعْیل در بِ کبرگیری رٍؼْبی ًَیي یبددّی_ یبدگیری در برًبهِ ّبی آهَزؼی تَظط اػضبی ّیئت ػلوی
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