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بو گسارش صبدق زاده مسئٌل رًابط عمٌمی حٌزه معبًنت آمٌزشی دانشگبه 

بو استنبد گسارش کبرشنبش بستو آینده نگبری ً مرجعیت علمی، بستو اًل از بستو ىبی یبزده گبنو مربٌط بو تحٌل ً 

نٌآًری در آمٌزش پسشکی ابالغ شده از سٌی ًزارت بيداشت درمبن ً آمٌزش پسشکی، عملکرد یکسبلو کبرگرًه بستو 

 . بو شرح ذیل ارائو نمٌد1396را طی سبل 

 

 

 گسارش عملکرد

 96سال 

 کارگرٍُ خثرگاى علوی،آیٌذُ ًگاری ٍ هرجعیت علوی اعضای

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 هعبٍى آهَسضی داًطگبُ دکتز هحوذی فالح 1

 عضَ ّیبت علوی داًطگبُ دکتز تقی سادُ افطبری 2

 هذیز هزکش هطبلعبت ٍ دثیز کبرگزٍُ دکتز فیضی 3

 رئیس داًطکذُ پشضکی دکتز افطبر 4

 هعبٍى پژٍّطی داًطگبُ دکتز هحجی 5
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 رئیس داًطکذُ پیزاپشضکی دکتز هتذکز 6

 رئیس داًطکذُ دًذاًپشضکی دکتز جعفزی 7

 رئیس داًطکذُ ثْذاضت دکتز خزسٌذی 8
 

 رئیس داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبیی دکتز حجیت سادُ 9

 رئیس داًطکذُ دارٍسبسی دکتز حیذری  10

 عضَ ّیبت علوی داًطگبُ دکتز دلیز راد 11

 عضَ ّیبت علوی داًطگبُ دکتز خلخبلی  12

 عضَ ّیبت علوی داًطگبُ دکتز ثقبیی  13

 عضَ ّیبت علوی داًطگبُ دکتز خلیل سادُ 14

 عضَ ّیبت علوی داًطگبُ دکتز دثیزی  15

 عضَ ّیبت علوی کبرگزٍُ دکتز آقبپَر 16

 عضَ ّیبت علوی کبرگزٍُ دکتز ثزقی 17

 عضَ هحتزم ّیبت علوی داًطگبُ دکتز فتحی 18

 کبرضٌبس هسئَل ثستِ ّبی تحَل دکتز کبرگزی 19

 

 هسئَل دثیزخبًِ تحَل در آهَسش دکتز آقبسادُ 20

 کبرضٌبس کبرگزٍُ خبًن گَسلی 21
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 96کارگروه خبرگان علمی، آینده نگاری و مرجعیت علمی در سال  توسط شده تشکیل جلسات

 دستاورد عنوان جلسه ردیف
ّفتویي جلسِ کبرگزٍُ خجزگبى علوی، آیٌذُ ًگبری  1

 ٍ هزجعیت علوی
  تَسط دثیز کبرگز95ٍُارائِ گشارش در خصَظ فعبلیت ّب ٍ دستبٍردّبی کبرگزٍُ در سبل -

ثحث ٍ تجبدل ًظز در راثطِ ثب ًحَُ تذٍیي ًقطِ راُ هزجعیت علوی در حیطِ ّبی تصَیت -

 ضذُ در راستبی عولی ضذى اّذاف ثستِ هذکَر

ّطتویي جلسِ کبرگزٍُ خجزگبى علوی، آیٌذُ  2

 ًگبری ٍ هزجعیت علوی
 ّبی ارسبلی گزٍُ ّب ٍ داًطکذُ ّبی هزثَطِ در حیطِ ّبی سزآهذی تعییي ضذُ نقشه راه-

، حیطِ پیًَذ کلیِ، حیطِ حطزُ ضٌبسی پشضکی، حیطِ گیبّبى دارٍیی  ٍآسهبیطگبُ حیطِ ایوٌی ثیوبر)

 هطزح، ثزرسی ٍ هَرد تصَیت قزار گزفت (ّزثبریَم ٍ تطکیل ثبًک اطالعبتی آفت کص ّبی کطَر

 آهبیص آهَسش عبلی ثخص سالهت کطَر ارسبل 2ٍ هقزر گزدیذ جْت تصَیت ثِ کالى هٌطقِ 

 .گزدد

سبیز حیطِ ّبی پیطٌْبد ضذُ اس طزف گزٍُ ّبی آهَسضی هَرد ثحث ٍ تجبدل ًظز قزار گزفتِ ٍ -

 .هقزر گزدیذ ًقطِ راُ آًْب تذٍیي گزدد

ًْویي جلسِ کبرگزٍُ خجزگبى علوی، آیٌذُ ًگبری  3

 ٍ هزجعیت علوی
تذٍیي سٌذ هزثَطِ ثز اسبس هذل ّبی ) 3ثحث ٍ ثزرسی در خصَظ هَضَع فعبلیت ضوبرُ -

تحلیل رًٍذّب ٍ اثز رًٍذّبی )هختلف تذٍیي سٌذ ٍ اّذاف هحَر تذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگبری 

حبکن ثز آهَسش علَم پشضکی، تحلیل پَیبیی یب دایٌبهیسن سیز حَسُ ّبی داًص، فٌبٍری ٍ 

ًَآٍری در آهَسش علَم پشضکی، تذٍیي سٌبریَّبی هوکي، هحتول ٍ هطلَة ثزای آهَسش 

علَم پشضکی، تعییي اّذاف ٍ غبیت ّبی تَسعِ آهَسش علَم پشضکی، تعییي الشاهبت، 

سیزسبخت ّب ٍ اقذاهبت ضزٍری ثزای ًیل ثِ تعییي اّذاف ٍ غبیت ّبی تَسعِ آهَسش علَم 

  (پشضکی

تصَیت تذٍیي سٌذ هزثَطِ ثِ تفکیک در حیطِ ّبی سزآهذی تعییي ضذُ در کبرگزٍُ ّبی -
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هزثَطِ در داًطکذُ ّبی تبثعِ، طی جلسبت هٌظن ٍ سیز ًظز ریبست هحتزم داًطکذُ ّب ٍ ارسبل 

 ثِ کبرگزٍُ آیٌذُ ًگبری

دّویي جلسِ کبرگزٍُ خجزگبى علوی، آیٌذُ ًگبری  4

 ٍ هزجعیت علوی
ثزرسی ٍ تجبدل ًظز در خصَظ سٌذّبی تذٍیي گزدیذُ در حیطِ ّبی سزآهذی تعییي ضذُ ٍ -

 تصَیت آًْب

تصَیت تذٍیي ثزًبهِ اجزایی ٍ عولیبتی ثِ تفکیک حیطِ ّبی سزآهذی تعییي ضذُ تَسط گزٍُ -

 ّبی آهَسضی هزثَطِ ٍ ارائِ ثِ کبرگزٍُ

یبسدّویي جلسِ کبرگزٍُ خجزگبى علوی، آیٌذُ  5

 ًگبری ٍ هزجعیت علوی
 ثزرسی ٍتصَیت سٌذّبی تذٍیي گزدیذُ در در حیطِ ّبی سزآهذی تعییي ضذُ-

ثحث ٍ ثزرسی ٍ تصَیت کلیبت ثزًبهِ اجزایی حیطِ حطزُ ضٌبسی پشضکی داًطکذُ ثْذاضت -

 رضتِ دکتزای تخصصی حطزُ ضٌبسی قبًًَی، حطزُ ضٌبسی پشضکی، حطزُ ضٌبسی 4در )

 هَلکَلی 

 (ٍ کبرضٌبسی ارضذ حطزُ ضٌبسی صٌعتی ٍ اقتصبدی

تصَیت تذٍیي ثزًبهِ اجزایی ٍ عولیبتی حیطِ ّبی سزآهذی ایوٌیجیوبرٍ پیًَذکلیِ ٍ ارائِ ثِ -

 کبرگزٍُ آیٌذُ ًگبری

 تصَیت ارائِ گشارش اقذاهبت اًجبم ضذُ تَسط حیطِ ّبی هزثَطِ ثِ کبرگزٍُ آیٌذُ ًگبری-
دٍاسدّویي جلسِ کبرگزٍُ خجزگبى علوی، آیٌذُ  6

 ًگبری ٍ هزجعیت علوی
تطکیل ثحث ٍ ثزرسی در خصَظ سٌذّبی تذٍیي گزدیذُ حیطِ ّبی سالهت هبدر ٍ کَدک ٍ-

 ثبًک اطالعبتی آفت کص ّبی کطَر ٍ تصَیت آًْب در قبلت هبهَریت ٍیژُ داًطگبُ

 Preثحث ٍ ثزرسی در خصَظ حیطِ ّبی سزآهذی سهیٌِ حیَاًبت آسهبیطگبّی ٍ هطبلعبت -

Clinical ِهذیزیت اطالعبت ثبلیٌی ٍ تصَیت تذٍیي سٌذ آًْب تَسط حیطِ ّبی هزثَط ٍ  

 ٍ ارائِ ثِ کبرگزٍُ آیٌذُ ًگبری

ثحث ٍ ثزرسی در خصَظ ًحَُ اًتطبر ًتبیج ٍ اًتطبر ًتبیج در قبلت ارائِ گشارش ثِ کبرگزٍُ، -

 .... ٍة سبیت داًطگبُ، ٍة دا ٍ 
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سیشدّویي جلسِ کبرگزٍُ خجزگبى علوی، آیٌذُ  7

 ًگبری ٍ هزجعیت علوی

 طزح ٍ ثزرسی ٍ تصَیت سٌذّبی تذٍیي گزدیذُ در حیطِ ّبی سزآهذی تعییي ضذُ-

 طزح، ثزرسی ٍ تصَیت ثزًبهِ ّبی اجزایی تذٍیي گزدیذُ در حیطِ ّبی سزآهذی تعییي ضذُ-

تصوین گیزی در خصَظ اًتطبر ًتبیج ٍ اًتطبر ًتبیج در قبلت ارائِ گشارش ثِ کبرگزٍُ، ٍة -

 .... سبیت داًطگبُ، ٍة دا ٍ 

  کبرگزٍُ آیٌذُ ًگبری ثِ ٍسارت هتجَع96تصوین گیزی در خصَظ ارسبل گشارش سبل -

 

 

 

 گسارش کارگروه خبرگان علمی، آینده نگاری و مرجعیت علمی از نگاهی دیگر

 :1گسارش فرایند انجام فعالیت شماره 

  ضٌاسایی حیغِ ّای سرآهذی داًطگاُ در عرصِ آهَزش علَم پسضکی تا تَجِ تِ ضَاّذ، ًقاط قَت ٍ فرصت ّای هَجَد در هٌغقِ آهایطی

  ٍُتطکیل هٌظن جلسات کارگر 

  ُارسال صَرتجلسات ٍ کلیِ فایل ّای ارسالی ٍزارت هتثَع در خصَظ تستِ ّای تحَل تِ داًطکذُ ّای تاتعِ جْت عرح هَضَع ضٌاسایی حیغِ ّای سرآهذی داًطکذ

 ّا در گرٍُ ّای آهَزضی هرتَعِ ٍ ارائِ رٌّوَدّای الزم

 ِاعالم ترخی گرٍُ ّای آهَزضی داًطگاُ هثٌی تر سرآهذی در گرٍُ خَد پس از ترگساری جلسات هستور ٍ تررسی کارضٌاسی ٍ ارسال تِ رٍسای داًطکذُ ّای هرتَع 

 ُتررسی حیغِ ّای اعالهی در جلسات هستور داًطکذُ ّای تاتعِ ٍ اًتخاب حیغِ ّای سرآهذی ٍ ارسال تِ کارگرٍُ آیٌذُ ًگاری ٍ هرجعیت علوی داًطگا 

 عرح هَضَع در کارگرٍُ، تررسی ٍ تثادل ًظر ٍ در ًْایت اًتخاب حیغِ ّای هَرد ًظر 

 عرح هَضَع حیغِ ّای ضٌاسایی ضذُ در ضَرای آهَزضی داًطگاُ ٍ تصَیة ًْایی آًْا 
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 تواهی هستٌذات ٍ هکاتثات هرتَعِ تِ ترتیة اًجام، در سایت پایص ترًاهِ عولیاتی ٍزارت هتثَع تارگساری گردیذُ است. 

  توسط معاونت محترم آموزشی دانشگاهدر سایت ضایاى رکر است تواهی هستٌذات ٍ پیَست ّای تارگساری گردیذُ در سایت پایص ترًاهِ عولیاتی ٍزارت هتثَع

 . استرویت و تائید گردیده

 :   2گسارش فرایند انجام فعالیت شماره 

 تذٍیي ًقطِ راُ هرجعیت علوی در عرصِ آهَزش علَم پسضکی در حیغِ ّای سرآهذی تعییي ضذُ

 ٍُتطکیل هٌظن جلسات کارگر 

 ُاتالغ حیغِ ّای سرآهذی تعییي ضذُ ًْایی در کارگرٍُ تِ داًطکذُ ّای تاتعِ جْت عرح در جلسات گرٍُ ّای آهَزضی هرتَعِ ٍ تذٍیي ًقطِ را 

 ارسال ًقطِ راُ ّای تذٍیي گردیذُ از داًطکذُ ّای تاتعِ تِ کارگرٍُ جْت تررسی ٍ تاییذ ًْایی ٍ در صَرت ًیاز اعوال تغییرات الزم 

  ِآهایص جْت تصَیة2ًْایی ًوَدى ًقطِ راُ ّای تذٍیي گردیذُ در کارگرٍُ ٍ ارسال تِ دتیرخاًِ کالى هٌغق  

 تواهی هستٌذات ٍ هکاتثات هرتَعِ تِ ترتیة اًجام، در سایت پایص ترًاهِ عولیاتی ٍزارت هتثَع تارگساری گردیذُ است. 

  توسط معاونت محترم آموزشی دانشگاهدر سایت ضایاى رکر است تواهی هستٌذات ٍ پیَست ّای تارگساری گردیذُ در سایت پایص ترًاهِ عولیاتی ٍزارت هتثَع

 . استرویت و تائید گردیده

 :      4 و 3گسارش فرایند انجام فعالیت شماره 

 تذٍیي سٌذ هرتَعِ در حیغِ ّای سرآهذی تعییي ضذُ ٍ تصَیة آى

 ٍُتطکیل هٌظن جلسات کارگر 

 ُارسال صَرتجلسِ در خصَظ تذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگاری در حیغِ ّای سرآهذی تعییي ضذ 

 ِارسال تٌذ صَرتجلسِ تِ هذیراى هحترم گرٍُ ّای هرتَعِ در خصَظ تذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگاری در حیغِ هرتَع 

  تذٍیي سٌذ آیٌذُ ًگاری تَسظ گرٍُ ّای هرتَعِ در حیغِ ّای سرآهذی تعییي ضذُ ٍ عرح، تررسی ٍ تصَیة در کارگرٍُ آیٌذُ ًگاری 

 هستٌذات ٍ هکاتثات هرتَعِ تِ ترتیة اًجام، در سایت پایص ترًاهِ عولیاتی ٍزارت هتثَع تارگساری گردیذُ است. 

 :5گسارش فرایند انجام فعالیت شماره 
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 تذٍیي ٍ تصَیة ترًاهِ اجرایی

 ٍُتطکیل هٌظن جلسات کارگر 

 ُارسال صَرتجلسِ در خصَظ تذٍیي ترًاهِ عولیاتی در حیغِ ّای سرآهذی تعییي ضذ 

 ِارسال تٌذ صَرتجلسِ تِ هذیراى هحترم گرٍُ ّای هرتَعِ در خصَظ تذٍیي ترًاهِ آیٌذُ ًگاری در حیغِ هرتَع 

 ٍُتذٍیي ترًاهِ اجرایی ٍ عولیاتی حیغِ ّای هرتَعِ ٍ تصَیة اًْا در کارگر 

 هستٌذات ٍ هکاتثات هرتَعِ تِ ترتیة اًجام، در سایت پایص ترًاهِ عولیاتی ٍزارت هتثَع تارگساری گردیذُ است. 

 :7 و 6گسارش فرایند انجام فعالیت های شماره 

 ارائِ گسارش اقذاهات اًجام ضذُ تِ کارگرٍُ آیٌذُ ًگاری ٍ هرجعیت علوی ٍ اًتطار ًتایج

  ٍ اًتطبر ًتبیج در قبلت ارائِ گشارش ثِ کبرگزٍُ، ٍة سبیت داًطگبُ، ٍة دا.... 
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 نمونه ای از تصاویر برگساری جلسات و انتشار نتایج

 کارگروه خبرگان علمی، آینده نگاری و مرجعیت علمی
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 نمونه هایی از تصاویر انتشار نتایج جلسات کارگروه خبرگان علمی، آینده نگاری و مرجعیت علمی
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