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برنامه عملیاتی مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی دانشگاه در سال 9311
 .G1توسعه هذفمنذ برنبمه هبی رشذ و ببلنذگی اعضبی هیئت علمی
 G1O1برًبهِ ریسی ٍ سبهبًذّی برًبهِ ّبی ّذفوٌذ تَاًوٌذسبزی هبتٌی بر سیبستْبی ببالدستی ٍ ًیبزّبی داًطگبُ
 .G1O2طراحی ٍ اجرای دٍرُ ّبی آهَزضی براسبس رٍیکردّبی ًَیي آهَزضی بب ّذف تَسؼِ آهَزش
اقذامبت عملیبتی:
 .A1طراحی ٍ اجرای دٍرُ ّبی هتٌَع آهَزضی برای اػضبی ّیئت ػلوی هبتٌی بر رٍیکردّبی ًَیي آهَزضی
 .A1تَاًوٌذسبزی اػضبی ّیئت ػلوی هبتٌی بر برًبهِ ّبی اػتببربخطی داًطکذُ ّب ٍ بیوبرستبىّبی آهَزضی
 .A2برگساری دٍرُ ّبی تَاًوٌذسبزی بب استفبدُ از رٍیکردّبی ترکیبی

 .G2توسعه نظبم هبی ارزشیببی در حوزه هبی مختلف
 .G2O1تذٍیي آییي ًبهِ ًظبم جبهغ ارزیببی فراگیر ٍ ایجبد زیرسبختْبی استقرار آى
 .G2O2تذٍیي آییي ًبهِ ًظبم جبهغ ارزضیببی برًبهِ ٍ دٍرُ آهَزضی ٍ ایجبد زیرسبختْبی استقرار آى
 . G2O3تذٍیي آییي ًبهِ ًظبم جبهغ ارزضیببی اػضبی ّیئت ػلوی ٍ ایجبد زیرسبختْبی استقرار آى
اقذامبت عملیبتی:
 .A1ایجبد زیرسبختْبی اجرای ًظبم جبهغ ارزضیببی در حَزُ ارزیببی فراگیر در ّریک از داًطکذُ ّب ٍ بیوبرستبى ّبی آهَزضی
 .A2ایجبد زیرسبختْبی اجرای ًظبم جبهغ ارزضیببی در حَزُ ارزضیببی اػضبی ّیئت ػلوی در ّریک از داًطکذُ ّب ٍ بیوبرستبى
ّبی آهَزضی
 .A3ایجبد زیرسبختْبی اجرای ًظبم جبهغ ارزضیببی در حَزُ ارزضیببی برًبهِ ٍ دٍرُ آهَزضی در ّریک از داًطکذُ ّب ٍ بیوبرستبى
ّبی آهَزضی

 .A4ایجبد زیر سبختْبی الزم جْت استقرار سبهبًِ ارزضیببی اػضبی ّیئت ػلوی (ًرم افسار گستذُ اطالػبت ّیئت ػلوی :هذیریت
ّذفوٌذ ٍ راّبردی(ًگبُ هْر)
 .A5ایجبد زیرسبختْبی ارزضیببی کیفیت تذریس اػضبی ّیئت ػلوی
 .A6پیگیری ٍ ارائِ هطبٍرُ بِ اػضبی ّیئت ػلوی بِ هٌظَر اجرای ارزیببی فراگیر از طریق ثبت ػولکرد فراگیراى در هقبطغ
هختلف (تذٍیي الگ بَک الکترًٍیکی در رضتِ ّبی ػلَم پبیِ)

 .G3ارتقبی کمی و کیفی فعبلیت هبی دانش پژوهی و پژوهش در حوزه علوم پسشکی
 .G3O1تطکیل سبختبر ٍ تطکیالت (کویتِّب ٍ ضَراّبی هرتبط) طرحّبی ًَآٍراًِ ٍ فؼبلیتّبی داًص پژٍّی آهَزضی
 .G3O2تَاًوٌذسبزی اػضبی ّیئت ػلوی در جْت تَسؼِ هْبرتْبی داًص پژٍّی
 .G3O3استقرار هکبًیسن ّبی حوبیتی برای تَسؼِ فؼبلیت ّبی داًص پژٍّی ٍ طرح ّبی ًَآٍراًِ
اقذامبت عملیبتی:
 .A1تؼییي اٍلَیت ّبی داًص پژٍّی آهَزضی در حیطِ ّبی هربَطِ
 .A2برگساری دٍرُ ّبی تَاًوٌذسبزی بب ّذف تَسؼِ فؼبلیتْبی داًص پژٍّی در داًطگبُ
 .A3تذاٍم در فؼبلیتْبی کلیٌیک هطبٍرُ ای در هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ داًطگبُ
 .A4ترٍیج فرٌّگ اًجبم فؼبلیتْبی تَسؼِ ای (تقذیر از برگسیذگبى جطٌَارُ ضْیذ هطْری)
 .G4توسعه آموزش مجبزی در علوم پسشکی
 .G4O1تَسؼِ فرایٌذ ّبی آهَزش هجبزی ٍ ترکیبی در داًطگبُ
 .G4O2تَسؼِ آزهًَْبی الکترًٍیکی ٍ هجبزی در داًطگبُ
 .G4O3تَاًوٌذسبزی اػضبی ّیئت ػلوی در رابطِ بب رٍیکرد یبدگیری الکترًٍیکی ،آهَزش هجبزی ٍ آهَزش ترکیبی در
سیستنّبی آهَزش ػلَم پسضکی
اقذامبت عملیبتی:
 .A1برگساری دٍرُ ّبی تَاًوٌذسبزی در رابطِ بب آهَزش هجبزی ٍ آهَزش ترکیبی

 .G5توسعه برنبمههبی آموزشی مبتنی بر رویکردهبی نوین آموزشی و آموزش پبسخگو
 .G1O1برًبهِ ریسی جْت تَسؼِ بِ کبرگیری رٍیکرد ّبی ًَیي در فرایٌذ برًبهِ ریسی آهَزضی ٍ فرایٌذ یبددّی – یبدگیری ٍ
ارزیببی فراگیر
 .G1O2ایجبد هکبًیسن ّبی حوبیتی برای بِ کبرگیری رٍیکردّبی ًَیي در راستبی پبسخ گَیی بِ ًیبزّبی آهَزضی در داًطگبُ
اقذامبت عملیبتی:
 .A1تذٍیي راٌّوبی یبدگیری بب ّذف بْبَد فرایٌذ ّبی آهَزضی در کبرآهَزی ّب ٍ کبرٍرزی ّب در رضتِ ّبی هختلف
 .A2پیگیری ٍ آهَزش در رابطِ ب ب تذٍیي طرح درس برای کلیِ ّبی دٍرُ ّبی آهَزضی
 .A3ایجبد فرایٌذ ارزضیببی طرح دٍرُ/درٍس ٍ راٌّوبی ّبی یبدگیری
 .A4استفبدُ از راّبردّبی آهَزضی هٌبسب ،هطببق بب کَریکَلَم ٍ هتٌبسب بب اّذاف آهَزضی برای تحقق تَاًوٌذی ّب ٍ هْبرتْبی
هَرد ًظر
 .A5ایجبد هکبًیسن ّبی هطبٍرُ ای -تَسؼِ ای بِ هٌظَر تذٍیي راٌّوبی یبدگیری دٍرُ ّبی آهَزضی
 .A1جلب هطبرکت داًطجَیبى در فرایٌذّبی آهَزش ٍ ارزضیببی

