برنامه استراتژیک تحصیالت تکمیلی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

ردیف

هدف کلی  /جزئی

G0

فعالیت های توصیفی ( )Descriptive activitiesبه منظور برآورد مجموعه و به دست آوردن اطالعات الزم

G0O1

شناسایی و تهیه آمار دقیق از دانشجویان بنا به وضعیت تحصیلی اشان و تشکیل پرونده دانشجویی (الکترونیک یا

تعداد

توضیحات

فیزیکی)
G0O2

انجام نظرسنجی و نیازسنجی از دانشجویان و استادان در مورد مشکالت موجود در آموزش تکمیلی

G0O3

بررسی راهکارهای موجود در گروه هایی که هنوز دانشجوی تحصیالت تکمیلی ندارند و یا در تهدید هستند

ردیف

هدف کلی  /جزئی فعالیت های مداخله ای ()interventional activitiesبه شرح ذیل است:

G1

برگزاری روز آشنایی دانشجو با دانشگاه و وظایف متقابل دانشجو و استاد در این دوره()Induction Days

G1O1

برگزاری جلسه یا اردوی عمومی در صبح روز اول در سطح دانشگاه و یک اردوی اختصاصی در صبح روز دوم در

تعداد

توضیحات

سطح دانشکده ()Orientation Meeting
G1O2

برگزاری دو جلسه توجیهی در گرو ههای آموزشی جهت آشنایی دانشجویان با گروه آموزشی ،امکانات ،قوانین و
اساتید گروه

G1O3

تهیه گزارش کاربردی از برنامه های آشنایی دانشجو در سطوح مختلف

ردیف

هدف کلی  /جزئی فعالیت های مداخله ای ()interventional activitiesبه شرح ذیل است:

G2

تغییر در سامانه آموزشی دانشجویان (بدون تغییر سر فصل های آموزشی) به منظور هماهنگ سازی آن با برنامه
سالمت کشور و حرکت در مسیر نیازهای اساسی

G2O1

نظارت برنحوه برنامه ریزی و آموزش گروهی دروس دوره های تخصصی ( School Academic Training,
)Cores and non Cores

G2O2

ارزیابی دقیق آموزش و آزمون در دوره های مختلف تحصیالت تکمیلی

G2O3

تامین استاد الزم جهت تدریس دروس میان رشته ای و فراهم سازی امکانات مورد نیاز این دروس

G2O4

اجرای آموزش های مکمل  ))Alternative or Complimentaryبر حسب نیاز برای دانشجویان تحصیالت
تکمیلی مانند پشتیبانی در شرکت دانشجویان در کالس های زبان ،کامپیوتر WWW ،و mailing

G2O5

برگزاری جلسات و یا کارگاه های  ،Inquiry-base Learningمهارت های یادگیری و روش های تدریس

G2O6

برگزاری جلسات  Refreshing course ،Hot- topicsو سمینار هایی که همه اینها مبتنی بر تحقیق باشند
()research-based

G2O7

فراهم سازی محیط آکادمیک مناسب ( )Structureو دارای امکانات  ،WWWکتاب و سایر زیرساختار های (مانند
چاپگر  ،اسکنر و  ...آموزشی) برای هر گروه جهت حضور موجه دانشجو در دانشگاه

G2O8

مشارکت دادن دانشجویان در امر آموزش بنا به تشخیص گروه های آموزشی و با تایید معاونت آموزشی به منظور
تقویت روحیه اعتماد به نفس و مهارت تدریس و تعامل دانشجویان

G2O9

ایجاد نقش گروه یاری ( )Tutorialدر حل مشکالت آموزشی دانشجویان Undergraduate

G2O10

ارزیابی دانشجو در G2O4-9و الزام وی برای ورود به دوره های باالتر

تعداد

توضیحات

ردیف

هدف کلی  /جزئی فعالیت های مداخله ای ( )interventional activitiesبه شرح ذیل است

G3

تقویت پژوهش و افزایش روحیه پژوهش محوری و خود اتکایی در دانشجویان به منظور موثر بودن دانشجویان

G3O1

آموزش ،تعریف و مشخص کردن الین های تحقیقاتی اصلی و فرعی استادان و دست کم معرفی موضوعات

تعداد

توضیحات

تحقیقاتی هر یک از ایشان به منظور آشنایی دانشجویان و انتخاب موضوع بر حسب عالقه
G3O2

معرفی کردن امکانات و بساط های تحقیقاتی موجود در همه مراکز ی و تحقیقاتی برای دانشجویان دانشگاه به
منظور استفاده بهینه از امکانات و تعامل بین گروهی

G3O3

فراهم کردن بودجه الزم جهت تجهیز گرو ه هایی که تحصیالت تکمیلی دارند

ردیف

هدف کلی  /جزئی فعالیت های مداخله ای ()interventional activitiesبه شرح ذیل است:

G4O4

توانمند سازی دانشجویان جهت انجام پژوهش های کارآمد Productive ،و میان گروهی از طریق :

G4O4A1

برگزاری کارگاه های باز ( )open workshopsبه ترتیب کارگاه انواع مطالعات تحقیقاتی ،روش تحقیق ،روش

تعداد

توضیحات

پروپوزال نویسی و تهیه گزارش
G4O4A2

برگزاری روش تحلیل داده و بحث ( )discussingبه منظور قویتر شدن گزارش کار های تحقیقاتی و منجر به
نتیجه شدن آن

G4O4A3

برگزاری کارگاه  Scientific writingبه شیوه جدید و دخالت آن در تصویب پروپوزال برای دانشجویانی که
در حال تصویب پروپوزال هستند

G4O4A4

برگزاری گارگاه  Submittingیک مقاله و آشنایی دانشجو با مسایل مختلفی که در پیرامون آن قرار دارد

G4O4A5

ارزیابی دانشجو در مراحل فوق و الزام پذیرش یک مقاله در پانل های بین المللی  1یا  2موضوع ارزشیابی
مقاالت علمی وزارت متبوع

ردیف

هدف کلی  /جزئی فعالیت های مداخله ای ()interventional activitiesبه شرح ذیل است:

G4O5

مشارکت دانشجویان در پژوهش برای انجام و طراحی و نیز انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی و نیز حضور دانشجویان
از ترم دوم بصورت پاره وقت و یا تمام وقت در مراکز تحقیقاتی برای این مشارکت

G4O6

نهادینه کردن موضوع هزینه پروپوزال های تحقیقاتی دانشجویی از طریق تعامل با معاونت محترم پژوهشی

 G4O7تعامل با نهاد های غیر دانشگاه برای تامین هزینه طرح های تحقیقاتی با توجه به اولویت های استان و سازمان مربوطه
G4O8

فراهم کردن امکانات و تسهیالت الزم جهت شرکت دانشجویان در همایش های علمی داخل و خارج کشور به کمک
معاونت محترم پژوهشی

G4O9

افزایش میزان تعامل گروه ها و دانشجویان با حوزه آموزشی و کمک گرفتن از آنها در اداره امور مختلف

تعداد

توضیحات

