
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
 

 واحد پژوهش در آموزش-مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی –معاونت آموزشی 

 

  توسعه پژوهش در حیطه های مختلف آموزش پزشکی عنوان برنامه بهبود:

 

 اختصاصی   بخش عملکرد: عمومی

 دانشگاه در ارائه طرحهای پزوهش در آموزش پزشکیهدف کلی: افزایش مشارکت اعضای هیات علمی 

 

 

نگارش حداقل یک طرح پژوهشای در سااب با موعاوم آموزش پزشکی از باند حداقل       اهداف اختصااصای:   

  99درصد اعضای هیات علمی تا پایان ساب51

 
 

برگزاری کارگاههای توانمند سازی در خصوص چگونگی نگارش طرح های پژوهش در   های مختلف:اساتراتژی 

 آموزش

 ارائه مشاوره به اساتید دارای ایده طرح پژوهشی 

تشکیل بلسات اختصاصی با اعضای هیات علمی بدیدالورود بهت راهنمایی و مشاوره به منظور ارائه طرحهای 

 پژوهش در آموزش 

 دانشجویی در راستای پژوهش در آموزشهای پزشکیهدایت پایان نامه های 

 

 

  های عمده: فعالیت

هماهنگی با مدرسین کارگاه، دعوت از مدعوین بر اساس سهمیه اختصاص داده شده به دانشکده ها، هماهنگی 

 مکان و زمان کارگاه

اهنمایی و تبادب تشاکیل کارگروه تقیییات آموزشای و کاناب آموزشای در فضای مجازی بهت ارائه مشاوره و ر   

 افکار و نظرات

فعاب نمودن واحد علمی کمیته دانشااجویی توسااعه آموزش در خصااوص ب ه طرح های پژوهشاای در آموزش 

 پزشکی

 دوره زمانی ابرا برنامه :  مدت زمان ابرای برنامه )هفته /ماه ( : 

 (9911)یکساب

 افزاری و  پ یرایی کارگاهها و بلساتبودبه مورد نیاز پیش بینی شده:  بودبه بهت خرید وسایل نوشت 

 

 های ارزیابیشاخص

 511* تعداد اساتید ارائه دهنده طرح 

  تعداد کل اساتید دانشگاه

 

 



 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

 واحد دانش پژوهی-مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی –معاونت آموزشی 

 

 توسعه دانش پژوهش در حیطه های مختلف آموزش پزشکی عنوان برنامه بهبود:

 اختصاصی   بخش عملکرد: عمومی

 هدف کلی: 

 مشارکت اعضای هیات علمی در زمینه دانش پژوهی

 

درصد از اعضای هیات علمی  51نگارش حداقل یک طرح پژوهانه و یا دانش پژوهی توسط   اهداف اختصاصی: 

 99دانشگاه تاپایان ساب 

 های مختلف:  برگزاری کارگاههای آموزشی استراتژی

 شرکت اعضای هیات علمی در بشنواره شهید مطهری

 های عمده:  فعالیت

هماهنگی با مدرسین کارگاه، دعوت از مدعوین بر اساس سهمیه اختصاص داده شده به دانشکده ها، هماهنگی 

 مکان و زمان کارگاه

ناب آموزشای در فضای مجازی بهت ارائه مشاوره و راهنمایی و تبادب  تشاکیل کارگروه تقیییات آموزشای و کا  

 افکار و نظرات

فعاب نمودن واحد علمی کمیته دانشااجویی توسااعه آموزش در خصااوص ب ه طرح های پژوهشاای در آموزش 

 پزشکی

 اطالم رسانی مناسد بهت مشارکت اعضای هیات علمی در بشنواره شهید مطهری 

 بهت تنظیم فرایندها ارائه مشاوره و راهنمایی

 (5999ماه )ساب  51دوره زمانی ابرا برنامه :        یک ساب     مدت زمان ابرای برنامه )هفته /ماه ( : 

 بودبه مورد نیاز پیش بینی شده:  بودبه بهت خرید وسایل نوشت افزاری و  پ یرایی کارگاهها و بلسات

 

 های ارزیابی:             شاخص

 

 511*  اساتید ارائه دهنده فرایند)دانش پژوهی(تعداد 

 تعداد کل اساتید دانشگاه

 

                        
 

 

 
 

 

 

 



 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

 واحد توانمندسازی-مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی –معاونت آموزشی 

 

 پزشکیعنوان برنامه بهبود: توسعه آموزش 

 اختصاصی   بخش عملکرد: عمومی 

 هدف کلی: توانمندسازی اعضای هیات علمی  در زمینه آموزش پزشکی

 

 99درصد اعضای هیات علمی در کارگاههای توانمندسازی اساتید در ساب  11شرکت حداقل  اهداف اختصاصی: 

 
 

 علمیبرگزاری کارگاههای توانمندسازی اعضای هیات  های مختلف: استراتژی

فراهم کردن تسهیالت بهت ثبت نام اعضای هیات علمی در دوره ها ی مجازی کوتاه مدت و بلند مدت آموئزش 

 پزشکی

هماهنگی با  های عمده:تعین موعااوم بر اساااس نیازساانجی صااورت گرفته از دانشااکده های تابعه و  فعالیت

به دانشکده ها، هماهنگی مکان و زمان مدرسین کارگاه، دعوت از مدعوین بر اساس سهمیه اختصاص داده شده 

 کارگاه

اطالم رسانی و معرفی اعضای هیات علمی بهت شرکت در دوره های مجازی کارشناسی ارشد و فلوشیپ های 

   آموزش پزشکی

 5999دوره زمانی ابرا برنامه :  یک ساب مدت زمان ابرای برنامه )هفته /ماه ( : 

 بودبه مورد نیاز پیش بینی شده: 

 بودبه برگزاری کارگاهها

 

 های ارزیابی:      شاخص

 511* تعداد اساتید شرکت کننده در کارگاهها و دوره های آموزش پزشکی         

 تعداد کل اساتید دانشگاه                                                   

 

                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 بسمه تعالی 

 
 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلدانشگاه 

  واحد ارزشیابی-مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی –معاونت آموزشی 

  عنوان برنامه بهبود:

 اختصاصی   بخش عملکرد: عمومی

درجه  جهت اعضیای هیات علمی در سامانه ارزشیابی استاد ه  آوا بوورت   063هدف کلی: اجرای ارزشییابی  

 الکترونیک

اعضای هیات علمی در سامانه ه  آوا بوورت  %03درجه حداقل  063اهداف اختواصی: انجام ارزشیابی 

 (9011-9033)جهت نیمسال اول  9011الکترونیک تا پایان سال 

 های مختلف:  استراتژی

 درجه توسط اعضای هیات علمی  063تکمیل فرم ارزشیابی 

  های عمده:فعالیت

در شییورای  9011-9033درجه از نیمسیال اول سیال تیوییلی     063انجام الکترونیک ارزشییابی  الف:تویوی   

 آموزشی دانشگاه

 ب: باز بینی فرم های فیزیکی ارزشیابی و اعمال اصالحات پیشنهادی در کمیته ارزشیابی مرکز

عیین مدت زمان معاونت آموزشییی و واحد ارزشیییابی مرکز جهت باری اری فرمها و ت ITج: هماهنگی با واحد 

 تکمیل فرمها

 درجه در سامانه ه  آوا   063د: باری اری فرمهای ارزشیابی 

 ه: تعیین تمهیدات الزامی  تکمیل فرم ارزشیابی جهت ورود به سامانه ه  آوا

 و: مکاتبه با دانشکده های تابعه جهت اطالع رسانی به اعضای هیات علمی  

 ر سامانه ه  آواز: پیگیری انجام صییح فرایند ارزشیابی د

 ماه 91مدت زمان اجرای برنامه )هفته /ماه ( :     یکسال    دوره زمانی اجرا برنامه : 

 بودجه مورد نیاز پیش بینی شده: 

 هزینه بریزاری جلسات بازبینی فرم های ارزشیابی

 های ارزیابی:      شاخص

 933* درجه اعضای هیات علمی در سامانه ه  آوا 063تعداد فرمهای تکمیل شده ارزشیابی                   

 تعداد کل اعضای هیات علمی دانشگاه    

 

 

 



 

 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

 واحد برنامه ریزی درسی-مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی –معاونت آموزشی 

 در بین اعضای هیات علمی دانشگاه CURRICULME PLANINGگسترش دانش  عنوان برنامه بهبود:

 اختصاصی   بخش عملکرد: عمومی

 هدف کلی: آشناسازی اعضای هیات علمی با اصول برنامه ریزی درسی و طراحی و ارزشیابی آن

 

درصد از اعضای هیات علمی با اصول برنامه ریزی درسی و طراحی و  03اهداف اختواصی: آیاهی حداقل 

 9011ارزشیابی آن تا پایان سال 

 

 های مختلف:  استراتژی

 بریزاری کاریاه آموزشی آشنایی با اصول برنامه ریزی درسی  جهت اساتید

 

  های عمده:فعالیت

هماهنگی با وارر برنامه   ب:هماهنگی با معاونت آموزشیی هتت صیرور دویتور رضیور اعضای هیات علمی در اارگاه      الف:

ارزشیییابی میزاآ آشیینایی با اصییوم برنامه ریزی  ج:ریزی دروییی و اوانمنروییازی اوییتاد هتت برنامه ریزی برگزاری اارگاه 

 برروی نقاط قوت و  نکات ضعف اارگاه و اقویت و اصالح آآ  د: PRETEST & POST TESTبصورت 

 

 ماه 21مدت زمان اجرای برنامه )هفته /ماه ( :    یکسام       دوره زمانی اجرا برنامه : 

  بودجه مورد نیاز پیش بینی شده:

 بودهه مربوط به برگزاری اارگاه اعم از پذیرایی و هزینه خوداار؛ااغذ و پوشه

 های ارزیابی:      شاخص

 

 933*  ریزی درسیتعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده در کاریاههای توانمند سازی در زمینه اصول برنامه 

 تعداد کل اعضای هیات علمی دانشگاه

 

 

         

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

  واحدآموزش پاسخگو-مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی –معاونت آموزشی 

  عنوان برنامه بهبود:

 اختصاصی   بخش عملکرد: عمومی

 برنامه ریزهای آموزشی دانشگاه در پاسخگو آموزش رویکرد سازی نهادینه کلی:هدف 

 اهداف اختواصی: 

 درصد کوریکلومهای آموزشی یروههای آموزشی دانشگاه با رویکرد آموزش پاسخگو 93بازنگری حداقل 

 

 های مختلف:  استراتژی

آموزشییی با رویکرد آموزش آییاهی یروههای آموزشییی در خوییوز نیاز به بازنگری در برنامه های   (9)

 پاسخگو

قرار دادن موضوع بازنگری کوریکلومهای آموزشی در برنامه های راهبردی و عملیاتی ستاد دانشگاه و  (1)

 دانشکده ها تابعه

  های عمده:فعالیت

 طرح موضیو  برگزاری ویمینار آموزش عالی ویالمت و پاویخگویی به هامعه و اصوی  آآ در شورای     الف:(: 2اویتراایی ) 

ارها  پیشینتاد شیورای آموزشیی به شورای دانشگاه هتت اصوی  موضو  و اهرای ومینار در وام     ب:آموزشیی دانشیگاه   

 ه:اتیه پوویییترهای ااغذی و الکترونیه هتت اطال  رویییانی  د:انتخاب زماآ و مکاآ و میتماناآ و ویییخنراناآ  ج: 2011

اعیین امیته  ز:ر و: آماده وازی مقرمات برگزاری همایش   مکاابه با دانشیگاهتای اشور هتت اطال  روانی و دعوت رضو 

 اعیین امیته اهرایی همایش  ح:علمی همایش 

اصوی  موضو  لزوم بازنگری اوریکلوم های  ب:در شورای آموزشی دانشگاه  EDCطرح موضو  از هان  الف:(:1اوتراایی )

دوتور الزام مصوبه شورا به دانشکره های اابعه اووط  ابالغ ج:آموزشیی با رویکرد پاویخگویی در شیورای آموزشی دانشگاه    

 معاوآ آموزشی 

 ماه 21مدت زمان اجرای برنامه )هفته /ماه ( :     یه وام       دوره زمانی اجرا برنامه : 

  بودجه مورد نیاز پیش بینی شده:

 ریام 011111111بودهه هتت برگزاری همایش 

 های ارزیابی:      شاخص

 مقدمات سمینار آموزش عالی سالمت و پاسخگویی به جامعه انجام شد؟ بلی     خیرآیا  -9

 933* تعداد کوریکلومهای بازنگری شده با رویکرد پاسخگویی -1

 تعداد کل کوریکلومهای مووب یروههای آموزشی دانشگاه

 

 

 



 

 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

  واحد کمیته دانشجویی توسعه آموزش-مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی –معاونت آموزشی 

 آشناوازی دانشجویاآ با بسته های احوم و نوآوری در آموزش پزشکی   عنوان برنامه بهبود:

 اختصاصی   بخش عملکرد: عمومی

 هدف کلی:  

 ایجاد انگیزه  فعالیت و همکاری دانشجویاآ در اهرای بسته های احوم و نوآوری در آموزش پزشکی  

 اهداف اختواصی: 

 2311درصر دانشجویاآ در اهرای برنامه های احوم و نوآوری در آموزش پزشکی اا پایاآ وام  3اعالم آمادگی رر اقل 

 های مختلف: استراتژی

با بسته های احوم و نوآوری در آموزش پزشکی برای دانشجویاآ به افکیه رشته مقاطع  (برگزاری ومینار آشنایی2)

 احصیلی

(برگزاری نمایشگاهی از دوتاوردهای اهرای بسته های احوم و نوآوری در آموزش پزشکی اه موه  اراقا وضعیت 1)

 آموزش دانشگاه شره اوت.

  های عمده:فعالیت

؛  EDCاوهیه اعضای امیته دانشجویی ب:بر نامه ریزی در خصیو  اهرای وییمنار بر اویاق مقاطع احصیلی     الف:(: 2ویتراایی ) ا

دعوت از مسئوم دبیرخانه احوم و مسولین بسته ها هتت شرات در پنل پروش  د:هماهنگی با معاونت آموزشی و دبیرخانه احوم؛ ج:

هماهنگی با معاونت فرهنگی هتت زرو والن  و:ای اابعه و چاپ پووتر و بنر  اطال  روانی به دانشجویاآ از طریق دانشکره ه ه:و پاوخ 

نام نویسییی از  ح:هماهنگی با امور مالی و اارپردازی هتت انجام پذیرایی  ز:در روزهای مختلف هتت پوشییش الیه مقاطع احصیییلی  

 ه احومدانشجویاآ عالقمنر به مشارات در اهرای بسته های احوم و معرفی آنتا به دبیرخان

همع آوری گزارشیات دویتاوردهای اهرای بسته های احوم و   ب: :هماهنگی با معاونت آموزشیی و دبیر خانه احوم  الف(:1اویتراایی) 

هماهنگی با  روابط عمو می هتت اوتفاده از فضای ور باز هلوی درب دانشکره پزشکی هتت برگزاری نمایشگاه   ج:نوآوری در دانشگاه 

آموزش دانشجویاآ منتخ  هتت ارائه اوضیحات به  ه:هتت مریریت نمایشیگاه   EDCیاآ امیته دانشیجویی  هماهنگی با دانشیجو  د:

ه نام نویسی از دانشجویاآ عالقمنر ب ز:اطال  روانی به دانشجویاآ از طریق دانشکره های اابعه و چاپ پووتر و بنر   و:بازدیر اننرگاآ 

 به دبیرخانه احوم مشارات در اهرای بسته های احوم و معرفی آنتا

 

 ماه 91مدت زمان اجرای برنامه )هفته /ماه ( :      یکسام      دوره زمانی اجرا برنامه : 

  بودجه مورد نیاز پیش بینی شده:

 بودهه پذیرایی و چاپ و اکثیر اعالمیه ها و بنرها

 های ارزیابی:      شاخص

 933* بسته های تیول و نوآوری در آموزش پزشکیتعداد دانشجویان عالقمند جهت همکاری در اجرای 

        تعداد کل دانشجویان دانشگاه

 

 



 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

  واحد کمیته دانشجویی توسعه آموزش-مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی –معاونت آموزشی 

 کوریکلومهای آموزشی بازنگری  در مشارکت عنوان برنامه بهبود:

 اختصاصی   بخش عملکرد: عمومی

 هدف کلی:  

 افزایش مشارات دانشجویاآ در برنامه ریزی های آموزشی     

 اهداف اختواصی: 

درصر هلسات برروی اوریکلومتای  01دانشجویی دانشکره های اابعه در رراقل  EDCرضور دانشجویاآ نماینره 

 2311آموزشی گروهتای آموزشی اا پایاآ وام 

 های مختلف:  استراتژی

 EDC(بریزاری جلسات آشنایی با طراحی و ارزشیابی کوریکلوم جهت دانشجویان منتخ  توسط 9)

 مشارکت د این زمینه (حضور دانشجویان در جلسات بررسی کوریکلوم و1)

  های عمده:فعالیت

و ااایرا هم  EDOانتخاب دانشیجویاآ عالقمنر ارهیحا عضو امیته دانشجویی دانشکره با هماهنگی    الف:(: 2اویتراایی ) 

بر نامه ریزی در خصو  اهرای اارگاه های آموزشی با همکاری وارر برنامه ریزی  ب:رشیته با اوریکلومتای مورد بررویی   

معرفی دانشجویاآ به معاونین آموزشی دانشکره های  د:ارزشییابی وی ت اوانمنری دانشجویاآ منتخ      ج:درویی مراز  ؛  

 اابعه هتت رضور در هلسات 

اصوی  و ابالغ لزوم ب: وزشی دانشگاه و اوهه اعضای شورا :ارائه موضیو  رضیور دانشجویاآ در شورای آم  الف(:1اویتراایی) 

به معاونین  EDOمعرفی دانشییجویاآ منتخ  با هماهنگی مریر   ج:رضییور دانشییجویاآ در هلسییات بررویییز اوریکلوم    

دریافت همع بنری نتایج رضور  ه:دریافت گزارش اار رضیور در هلسیات از دانشیجویاآ     د:آموزشیی دانشیکره های اابعه   

   EDOشجویاآ از مریراآ دان

 

 ماه 91مدت زمان اجرای برنامه )هفته /ماه ( :      یکسام      دوره زمانی اجرا برنامه : 

  بودجه مورد نیاز پیش بینی شده:

 ) A4 بودهه برگزاری اارگاه )پذیرایی,خوداار و برگه

 های ارزیابی:      شاخص

 933* آموزشی  با حضور دانشجویانتعداد جلسات بریزار شده بررسی کوریکلومهای 

 تعداد کل جلسات بریزارشده بررسی کوریکلوم                               

 

     

 

 


