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 توسعه و ارتقا دانش برنامه ریزی درسی 

  در دانشکده "تدوین، بازنگری و پایش برنامه های درسی"تدوین و تصویب آیین نامه  

  نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های درسی 

  شناسایی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده در خصوص برنامه ریزی درسی 

 شاخص دستیابی  زمان اجرا  مسئولیت ها گروه هدف عنوان فعالیت  دیف ر

 مسئولیت پیگیری مسئولیت اجرا

تدوین پیش نویس اولیه  1

 آیین نامه 

مه  ته برنا اعضاااای تمی

 ریزی دانشکده 

 مستندات پیش نویس   1400بهار  EDCمدیر  EDCتارشناس 

یب آیین  2 طرح و تصاااو

نااامااه در در شاااورای 

آموزش دانشااکده جهت 

 تصویب 

شورای آموزشی  اعضای 

 دانشکده 

شااورای آموزشاای 

 دانشکده 

صااورتسلسااه شااورای   1400بهار  EDCمدیر 

 آموزشی 

انتشااااار و اجرای آیین  3

 نامه به ذی نفعان 

 مکاتبات  1400بهار  EDCمدیر  EDCتارشناس  اعضای هیات علمی 

بازنگری  4 ند  طراحی فرآی

 برنامه های درسی 

گروه هااای آموزشااای 

 دانشکده 

 مستندات فرآیند  1400بهار  EDCمدیر  EDCتارشناس 

تت در جلساااات  5 شااار

بااازبینی برنااامااه هااای 

 درسی 

گروه هااای آموزشااای 

 دانشکده 

 صورتسلسات  1400بهار  EDCمدیر  EDCتارشناس 

بررسااای برنااماه هاای  6

درسااای بازنگری شاااده 

گروه هااای آموزشااای 

 دانشکده 

 مکاتبات  1400بهار  EDCمدیر  EDCتارشناس 
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مه  نا با بر باق  هت انط ج

های مصوب شورای عالی 

 برنامه ریزی درسی 

 

 توسعه دانش پژویه و پژوهش در آموزش پزشیک 

  تعیین اولویت های پژوهش در آموزش 

  هبات علمی دانشکده در حوزه پژوهش در آموزش جلب مشارتت اعضای 

 

 شاخص دستیابی  زمان اجرا  مسئولیت ها گروه هدف عنوان فعالیت  ردیف 

 مسئولیت پیگیری مسئولیت اجرا

تااارگاااههااای  برگزاری 1

مرتبط بااا دانش پژوهی 

آموزشااای و پژوهش در 

 آموزش 

اعضاااای هیات علمی و 

 دانشسویان 

 برگزاریمساااتناادات    1400بهار  EDCمدیر  EDCتارشناس 

 تارگاه 

نیاز سااانسی پژوهشااای  2

زایش پژوهش فجهاات ا

 هاااای تاااارباااردی

 مرتبط با آموزش پزشکی

 

اعضاااای هیات علمی و 

 دانشسویان

  گزارشات نظر سنسی   1400بهار  EDCمدیر  EDCتارشناس 



                              

 
 دانشکده علوم پزشکی ساوه 

 معاونت آموزشی          

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی              

4 
 

اطالع رساااانی لیسااات  3

شی به  اولویت های پژوه

 گروههای هدف 

اعضاااای هیات علمی و 

 دانشسویان

  مستندات  1400بهار  EDCمدیر  EDCتارشناس 

 

 توانمند سازی اعضای هیات علیم 

  تشکیل تمیته توانمند سازی اساتید 

  نیاز سنسی آموزشی اعضای هیات علمی 

 تارگاههای توانمند سازی آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی  برگزاری 

  عالیت های آموزشی و پژوهشی و اجراییفعلمی و مرتز مطالعات با  ی هیئتضاعالیت اعفطراحی و تدوین دستورالعمل معادل سازی  

 شاخص دستیابی  زمان اجرا  مسئولیت ها گروه هدف عنوان فعالیت  دیف ر

 مسئولیت پیگیری اجرامسئولیت 

تشکیل تمیته توانمند  1

 سازی اساتید 

EDC  معاونت آموزشی   دانشکده-

 EDC مدیر 

  مستندات مربوطه    1400بهار  EDCمدیر 

نیاز سااانسی آموزشااای  2

 اعضای هیات علمی

 گزارشات نظر سنسی    1400بهار  EDCمدیر  EDCتارشناس  اعضای هیات علمی 

اری تااارگاااههااای زبرگ 3

شی  سازی آموز توانمند 

و پژوهشی اعضای هیات 

 علمی

 برگزاریمساااتنادات   1400بهار  EDCمدیر  EDCتارشناس  عضای هیات علمیا

 تارگاه 
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معاااوناات  4 تعاااماال بااا 

فرهنگی  سویی  دانشااا

 بااارگااازاریجاااهااات 

تارگاههای حیطه اخالق 

با احتسااااب  فه ای  حر

 امتیاز فرهنگی 

 برگزاریمساااتنادات   در طول سال  EDCمدیر  EDCتارشناس  اعضای هیات علمی

 تارگاه

تارگاههای  5 یابی  ارزشااا

 برگذار شده 

گزاریبعااد از  EDCمدیر  EDCتارشناس  اعضای هیات علمی هر  بر

 تارگاه 

 گزارشات ارزشیابی 

 

 توسعه، ارتقا و بهینه سازی فرآیند های ارزشیابی اساتید 

  ارزشیابی اساتید در تمیته مربوطهاستاندارد سازی فرآیند 

  افزایش مشارتت اساتید و فراگیران در فرآیند ارزشیابی 

  و ارائه بازخورد اطالعات ارزشیابی اعضای هیات علمی  تحلیلبهبود وضعیت 

  ارتقای فرآیند تحلیل آزمون های تمی و تیفی 

  بهبود اجرای فرآیند ارزیابی درونی گروه های آموزشی 

  اجرا و استفاده از الگ بوک در گروههای آموزشیبهبود وضعیت    

 

 شاخص دستیابی  زمان اجرا  مسئولیت ها گروه هدف عنوان فعالیت  ردیف 

 مسئولیت پیگیری مسئولیت اجرا
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استاندارد سازی فرآیند  1

ارزشیابی اساتید در 

 تمیته مربوطه

 مستندات  1400بهار  EDCمدیر  EDCتارشناس  تمیته ارزشیابی اساتید 

اطالع رسانی مناسب  2

جهت مشارتت اساتید و 

دانشسویان در فرآیند 

 ارزشیابی 

اعضاااای هیات علمی و 

 دانشسویان 

 مکاتبات    زمان ارزشیابی  EDCمدیر  EDCتارشناس 

یرادات  3 فع ا یری ر گ ی پ

موجود در سااااامااانااه 

 ارزشیابی 

حین بااازه قباال و در  EDCمدیر  EDCتارشناس  تمیته ارزشیابی 

  زمانی ارزشیابی

 مستندات 

جمع بندی نتایج حاصل  3

 از ارزشیابی اساتید 

بااعااد از بااازه زماااناای  EDCمدیر  EDCتارشناس  تمیته ارزشیابی 

 ارزشیابی 

 صورتسلسات 

ارسااال نتایج حاصاال از  4

ارزشااایابی اسااااتید به 

 معاونت آموزشی 

بااازه زماااناای بااعااد از  EDCمدیر  EDCتارشناس  تمیته ارزشیابی 

 ارزشیابی

 گزارشات مربوطه 

نظااارت و بررسااای نر   5

افزار تحلیل تمی آزمون 

 و ارائه بازخورد به شرتت  

قباال و در حین بااازه  EDCمدیر  EDCتارشناس  تمیته ارزشیابی

 زمانی ارزشیابی

 مستندات 

ارتقای نظارت و دقت بر  6

انسا  ارزیابی های تیفی 

فت  های پیشااار آزمون 

 تحصیلی  

قباال و بعااد از اجرای  EDCمدیر  EDCتارشناس  تمیته ارزشیابی

 ارزشیابی 

 مستندات 
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تهیه گزارشات مربوط به  7

سا  آزمون های تیفی  ان

 پیشرفت تحصیلی 

 مستندات  بعد از انسا  ارزشیابی  EDCمدیر  EDCتارشناس  تمیته ارزشیابی

یابی  8 سا  ارز ظارت بر ان ن

های آزمون های مهارت 

 های بالینی 

 مستندات  بعد از انسا  ارزشیابی  EDCمدیر  EDCتارشناس  تمیته ارزشیابی

تدوین و بروز رسااااانی  9

فرآینااد ارزیااابی درونی 

 گروههای آموزشی 

 تدوین فرآیند  مستمر  EDCمدیر  EDCتارشناس  تمیته ارزشیابی

ارزیابی تعیین وضاااعیت  10

دروناای گااروهااهااای 

 آموزشی

 مستندات  مستمر  EDCمدیر  EDCتارشناس  تمیته ارزشیابی

ندات  11 جمع آوری مسااات

مربوط به ارزیابی درونی 

 گروههای آموزشی 

 مستندات  مستمر  EDCمدیر  EDCتارشناس  تمیته ارزشیابی

تاادوین گزارش نهااایی  12

ارزیابی درونی گروه های 

آموزشی و ارائه به مراجع 

 ذیصالح 

 مستندات  مستمر  EDCمدیر  EDCتارشناس  تمیته ارزشیابی

بهبود وضعیت اجرا و  13

استفاده از الگ بوک در 

 گروههای آموزشی  

تهیااه -تهیااه الگ بوک مستمر  EDCمدیر  EDCتارشناس  تمیته ارزشیابی

 مستندات اجرا -فرآیند
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 توسعه آموزش مجازی در دانشکده 

  ارتقا زیر ساخت های آموزش مسازی در دانشکده 

  توسعه آموزش های الکترونیک در دروس بالینی و عملی 

 تارگاههای توانمند سازی اساتید در زمینه آموزش مسازی برگزاری  

 

 شاخص دستیابی  زمان اجرا  مسئولیت ها گروه هدف عنوان فعالیت  ردیف 

 مسئولیت پیگیری مسئولیت اجرا

تهیه تسهیزات الز  برای  1

 آموزش مسازی

  برنامه سالیانه پایش  مداو  EDCمدیر  EDCتارشناس  واحد آموزش مسازی

به روز رسانی محتوای  2

وب سایت در بخش 

 آموزش مسازی 

 برنامه سالیانه پایش   مداو  EDCمدیر  EDCتارشناس  واحد آموزش مسازی

توانمند سازی اعضای  3

هیات علمی در زمینه 

 آموزش مسازی 

 برگزاریمستندات   مداو   EDCمدیر  EDCتارشناس  واحد آموزش مسازی

 توانمند سازیتارگاه 

  

 

 ارتقای مشارکت اعضای هیات علیم در برنامه های جشنواره شهید مطهری 

  جلب مشارتت اعضای هیات علمی در جشنواره شهید مطهری 
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 شاخص دستیابی  زمان اجرا  مسئولیت ها گروه هدف عنوان فعالیت  دیف ر

 مسئولیت پیگیری مسئولیت اجرا

اطالع رسانی مکتوب و  1

تحت وب برنامه های 

 جشنواره شهید مطهری 

 مکاتبات -مستندات در زمان مقرر  EDCمدیر  EDCتارشناس  اعضای هیات علمی 

فراخوان و تعیین بازه  2

زمانی جهت دریافت 

فرآیند های ارسالی 

 اعضای هیات علمی 

واحد جشنواره شهید 

 مطهری 

 مکاتبات -مستندات در زمان مقرر  EDCمدیر  EDCتارشناس 

بررسی ، داوری و اعال   3

نظر در خصوص فرآیند 

 های ارسالی به جشنواره 

جشنواره شهید واحد 

 مطهری

 مکاتبات -مستندات در زمان مقرر  EDCمدیر  EDCتارشناس 

انتخاب و بارگذاری  4

فرآیند های برتر 

دانشگاهی در سایت 

 جشنواره شهید مطهری 

واحد جشنواره شهید 

 مطهری

 مستندات بارگذاری   در زمان مقرر  EDCمدیر  EDCتارشناس 

جشنواره  برگزاری 6

دانشگاهی و معرفی 

 فرآیند های برتر 

واحد جشنواره شهید 

 مطهری

 برگزاریپس از  EDCمدیر  EDCتارشناس 

 جشنواره 

 مستندات 

 
 واحد کمیته دانشجوبی توسعه آموزش توسعه 

  تشکیل تمیته دانشسویی توسعه آموزش 
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  آگاه سازی و تشویق دانشسویان به مشارتت در فعالیت های توسعه آموزش 

  توانمند سازی دانشسویان در جهت انسا  فعالیت های توسعه آموزش 

  مشارتت دانشسویان در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علو  پزشکی 

   بستر سازی جهت تبدیل ایده های نوآورانه دانشسویان به محصول 

 شاخص دستیابی  زمان اجرا  مسئولیت ها گروه هدف عنوان فعالیت  دیف ر

 مسئولیت پیگیری مسئولیت اجرا

تشکیل تمیته  1

دانشسویی توسعه 

 آموزش 

 

تمیته دانشسویی 

 توسعه آموزش 

 صورتسلسات -مکاتبات مدا  EDCمدیر  EDCتارشناس 

آگاه سازی و تشویق  2

دانشسویان به مشارتت 

در فعالیت های توسعه 

 آموزش 

 

تمیته دانشسویی 

 توسعه آموزش 

 صورتسلسات -مکاتبات مدا  EDCمدیر  EDCتارشناس 

توانمند سازی  3

دانشسویان در جهت 

انسا  فعالیت های 

 توسعه آموزش 

 

تمیته دانشسویی 

 توسعه آموزش 

 صورتسلسات -مکاتبات مدا  EDCمدیر  EDCتارشناس 

مشارتت دانشسویان در  4

پیاده سازی بسته های 

تمیته دانشسویی 

 توسعه آموزش 

 صورتسلسات -مکاتبات مدا  EDCمدیر  EDCتارشناس 
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تحول و نوآوری در 

 آموزش علو  پزشکی 

 

همکاری و مشارتت  6

دانشسویان در طراحی و 

اجرای ایده های نوآورانه 

 آموزشی و پژوهشی 

 

تمیته دانشسویی 

 توسعه آموزش 

 صورتسلسات -مکاتبات مدا  EDCمدیر  EDCتارشناس 

بستر سازی جهت  7

تبدیل ایده های نوآورانه 

 دانشسویان به محصول  

تمیته دانشسویی 

 توسعه آموزش 

 صورتسلسات -مکاتبات مدا  EDCمدیر  EDCتارشناس 

 

 واحد استعداد درخشان توسعه 

 استعدادیابی و جذب و توانمندسازی دانشسویان استعداد درخشان  

 رگزاری مستمر جلسه با تمیته دانشسوئیب بکارگیری دانشسویان در تمیته مشورتی مرتز مطالعات  

 برگزاری تارگاههای آموزشی منطبق با نیازها  

 شاخص دستیابی  زمان اجرا  مسئولیت ها گروه هدف عنوان فعالیت  دیف ر

 مسئولیت پیگیری مسئولیت اجرا

استعدادیابی و جذب و  1

توانمندسازی 

دانشسویان استعداد 

 درخشان 

 مکاتبات -مستندات در زمان مقرر  EDCمدیر  EDCتارشناس 
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دانشسویان استعداد 

  درخشان

 بکارگیری دانشسویان در 2

تمیته مشورتی مرتز 

رگزاری ب مطالعات

مستمر جلسه با تمیته 

 دانشسوئی

دانشسویان استعداد 

 درخشان 

 مکاتبات -مستندات در زمان مقرر  EDCمدیر  EDCتارشناس 

برگزاری تارگاههای  3

آموزشی منطبق با 

  نیازها

 

دانشسویان استعداد 

 درخشان 

 مکاتبات -مستندات در زمان مقرر  EDCمدیر  EDCتارشناس 

  

 و توسعه فضای فیزیکی   توانمندسازی کارکنان شاغل در مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 زایش دانش نیروی انسانی شاغل در فاEDC آموزش علو  پزشکی در زمینه  

  مرتز توسعهبازنگری ساز و تار نظا  پایش و ارزشیابی عملکرد 

  مرتز توسعهانسا  عملکردها در راستای بهبود نظا  پایش   

  توسعه فضای فیزیکی اختصاصیEDC  

  توسعه امکانات و تسهیزاتEDC  

 

 شاخص دستیابی  زمان اجرا  مسئولیت ها گروه هدف عنوان فعالیت  ردیف 



                              

 
 دانشکده علوم پزشکی ساوه 

 معاونت آموزشی          

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی              
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 مسئولیت پیگیری مسئولیت اجرا

زایش دانش نیروی فا 1

 EDCانسانی شاغل در 

آموزش علو   زمینه در

 پزشکی

-معاونت آموزشی EDCواحد 

 EDCواحد 
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بازنگری ساز و تار نظا   2

پایش و ارزشیابی 

 مرتز توسعهعملکرد 

-معاونت آموزشی EDCواحد 

 EDCواحد 
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انسا  عملکردها در  3

راستای بهبود نظا  

   مرتز توسعهپایش 

 

-معاونت آموزشی EDCواحد 

 EDCواحد 
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توسعه فضای فیزیکی  4

 EDCاختصاصی 

-معاونت آموزشی EDCواحد 

 EDCواحد 
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توسعه امکانات و  5

  EDCتسهیزات 

 

-معاونت آموزشی EDCواحد 

 EDCواحد 
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