
 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی درمانی ارومیه

 

 گسارش عملکرد معاونت آموزشی 

 

 88-89از سال 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داوشکدٌ پیزاپششکی

 

 

 ارتباط َدف ي بزوامٍ عملکزد مذکًر در گشارش ساالوٍ َدف بلىدمدت

 فیصیه پصؾىی ثسای گسٍُ تكوَیسثساازی پصؾوىی   PhDاغتخدام یه ًفس  -1 اًػبًی تبهیي ًیسٍی  -1

 ازقدی( 100)تحمك  1388از غبل 
 اازا              ًدازا

از زؾوووتِ اًفَزهبتیوووه پصؾوووىی ثوووسای گوووسٍُ                       PhDًفوووس  2جووورة  -2

HIT  ازقدی( 100)تحمك  1388ثكَزت هتؼْد خدهت از غبل 
 ًدازا          اازا    

ثبوتسی ؾٌبغی ثسای گسٍُ                         ػلوَم   PhDجرة یه ًفس  -3

)تحموك                          1389آشهبیؿگبّی ثكَزت هتؼْد خدهت از غبل 

 ازقدی( 100

 اازا              ًدازا

ثیَؾوویوی ثووب یٌی ثووسای گووسٍُ                    PhDثووَزظ یووه ًفووس ااًؿوو َی     -4

 ازقدی( 50)تحمك  1389ػلَم آشهبیؿگبّی از غبل 
 اازا              ًدازا

هودیسیت االعػوبت غوعهت ثوسای گوسٍُ        PhDثَزظ یه ًفس ااًؿ َی -5

HIT  ازقدی( 30)تحمك  1389از غبل 
 اازا              ًدازا

6-   َ ضی ثوسای گوسٍُ تكوَیسثساازی پصؾوىی     جرة یه ًفس وبزؾوٌبظ زاایَ و

 ازقدی( 100)تحمك  1389ثكَزت لسازااای از غبل 
 اازا              ًدازا

ثوِ                ازقودی   70)تحموك   1388آشهبیؿگبُ ّوبتَ َضی از غبل  -1 زاُ اًداشی ٍ ت ْیص آشهبیؿگبّْب ٍ وبزگبّْبی آهَشؾی -2

 ا یل ووجَا هٌبثغ هب ی(  
 ًدازا      اازا        

)تحموك   1389آشهبیؿگبُ اٍشیوتسی ٍ وٌتسل ویفوی زاایَ وَضی از غوبل     -2

 ازقدی ثِ ا یل ووجَا هٌبثغ هب ی( 50
 اازا              ًدازا

)تحموك                 1388وبزگبُ وبهپیَتس ٍ االعع زغبًی پصؾىی از غبل  -3

 ازقدی ثِ ا یل ووجَا هٌبثغ هب ی( 50
 ًدازا      اازا        

ازقدی ثِ ا یل ووجوَا هٌوبثغ    60)تحمك  1387وبزگبُ پساتیه از غبل  -4

 هب ی(
 اازا              ًدازا



% 25) 1388زؾتِ اًفَزهبتیه پصؾىی از غبل اوتسی زاُ اًداشی الدام ثِ  -1 زاُ اًداشی زؾتِ ّبی تحكیعت تىویلی -3

 ؾدُ اغت( هحمك
 اازا              ًدازا

 80)تحمك  1389زاُ اًداشی وبزؾٌبغی ازؾد اًفَزهبتیه پصؾىی از غبل  -2

 ازقدی ثبشاید ثَزا تخككی(
 اازا              ًدازا

 80)تحموك   1389زاُ اًداشی وبزؾٌبغی ازؾد فیصیوه پصؾوىی از غوبل     -3

 پریسؼ ااًؿ َ ثسای ااًؿىدُ پصؾىی(ازقدی 
 اازا              ًدازا

% 25) 1388زاُ اًداشی وبزؾٌبغی ازؾود زاایَثیَ وَضی از غوبل    الدام ثِ  -4

 هحمك ؾدُ اغت(
 اازا              ًدازا

% 25)          1388از غوبل   MRIزاُ اًداشی وبزؾٌبغوی ازؾود   الدام ثِ  -5

 هحمك ؾدُ اغت(
 اازا              ًدازا

 1387غوبل  زاُ اًوداشی وبزؾٌبغوی ازؾود ٍیوسٍظ ؾٌبغوی از      الدام ثوِ   -6

   )هحمك ًؿدُ اغت(
 اازا              ًدازا

 اقعح چبزت تؿىیعتی ااًؿىدُ پیساپصؾىی -4

زایف ّیبت ػلوی جدید از چبزت تؿىیعتی ااًؿوىدُ   16ای با  -1

 % هحمك ؾدُ اغت(10)

 تكَیت گسٍّْبی آهَشؾی )هحمك ًؿدُ اغت( -2

 تىویل ًیسٍی اًػبًی غیس ّیبت ػلوی )هحمك ًؿدُ اغت( -3

 ًدازا             اازا 

 
. 

 

 

 

 87-89فزم گشارش عملکزد داوشکدٌ پیزاپششکی سال َای 

 

 اَداف اختصاصی )در صًرت يجًد( َدف بلىد مدت
گشارش عملکزد )درصد 

 عملیاتی شدن َدف(

دالیل عدم اجزایی شدن َدف ي یا 

 پیشزفت آن )در صًرت يجًد(

فیصیوه پصؾوىی    PhDاغتخدام یوه ًفوس    -1 تبهیي ًیسٍی اًػبًی -1

 ثسای گسٍُ تكَیسثساازی پصؾىی
 - % هحمك ؾدُ اغت100

از زؾووتِ اًفَزهبتیووه  PhDًفووس  2جوورة  -2

 HITپصؾوووىی ثوووسای گوووسٍُ                      

 ثكَزت هتؼْد خدهت

 - % هحمك ؾدُ اغت100

ثبوتسی ؾٌبغی ثوسای   PhDجرة یه ًفس  -3

گووسٍُ                         ػلووَم آشهبیؿووگبّی   

 ثكَزت هتؼْد خدهت

 - % هحمك ؾدُ اغت100

ثیَؾویوی   PhDثَزظ یه ًفس ااًؿو َی   -4

 ثب یٌی ثسای گسٍُ                ػلَم آشهبیؿگبّی
 % هحمك ؾدُ اغت50

هساحوول هسثووَ  ثووِ ثووَزظ از ااًؿووگبُ ػلووَم 

م گسایدُ ٍ ی ًتی ِ ًْوبیی  پصؾىی ازٍهیِ اً ب

 تَغط ٍشازت خبًِ اػعم ًگسایدُ اغت.

هودیسیت    PhDثَزظ یه ًفوس ااًؿو َی   -5

 HITاالعػبت غعهت ثسای گسٍُ 
 % هحمك ؾدُ اغت30

هساحل هسثَ  ثِ ثَزظ تَغط ؾَزای آهَشؾی 

ااًؿگبُ تكَیت ؾدُ ٍ از حوبل پیگیوسی هوی    

 ثبؾد.

ثوسای  جرة یه ًفوس وبزؾوٌبظ زاایَ وَضی     -6

 گسٍُ تكَیسثساازی پصؾىی ثكَزت لسازااای
 - % هحمك ؾدُ اغت100

زاُ اًداشی ٍ ت ْیص  -2

 % زاُ اًداشی ؾدُ اغت100 آشهبیؿگبُ ّوبتَ َضی -1آشهبیؿگبّْب ٍ وبزگبّْبی 
ثِ ا یل ووجَا هٌبثغ هب ی ت ْیص ؾدُ  % 70

 اغت



آشهبیؿووگبُ اٍشیوتووسی ٍ وٌتووسل ویفووی     -2 آهَشؾی

 زاایَ َضی
 % زاُ اًداشی ؾدُ اغت100

ثِ ا یل ووجَا هٌبثغ هب ی ت ْیص ؾدُ  % 50

 اغت

 % زاُ اًداشی ؾدُ اغت100 وبزگبُ وبهپیَتس ٍ االعع زغبًی پصؾىی -3
ثِ ا یل ووجَا هٌبثغ هب ی ت ْیص ؾدُ  % 50

 اغت

 % زاُ اًداشی ؾدُ اغت100 وبزگبُ پساتیه -4
ؾدُ ثِ ا یل ووجَا هٌبثغ هب ی ت ْیص  % 60

 اغت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

87-89فزم گشارش عملکزد داوشکدٌ پیزاپششکی سال َای   

 

 اّداف اختكبقی )از قَزت ٍجَا( ّدف ثلٌد هدت
گصازؼ ػولىسا )ازقد 

 ػولیبتی ؾدى ّدف(

االیل ػدم اجسایی ؾدى ّدف ٍ یب پیؿسفت آى 

 )از قَزت ٍجَا(

زاُ اًووداشی زؾووتِ ّووبی   -3

 تحكیعت تىویلی
اًداشی همطغ اوتسی زؾتِ اًفَزهبتیوه  زاُ  -1

 پصؾىی
 ازغبل هدازن ٍ هىبتجبت ثب ٍشازت هتجَع % هحمك ؾدُ اغت25

زاُ اًووداشی وبزؾٌبغووی ازؾوود اًفَزهبتیووه  -2

 پصؾىی
 % هحمك ؾدُ اغت80

ثبشاید ثَزا تخككی اش ااًؿىدُ ٍ ی تب ثِ حوبل  

 ًتی ِ ثبشاید گصازؼ ًؿدُ اغت.

 % هحمك ؾدُ اغت80 ازؾد فیصیه پصؾىیزاُ اًداشی وبزؾٌبغی  -3

ولیووِ هساحوول هسثووَ  ثووِ تكووَیت زؾووتِ از    

ااًؿووىدُ پیساپصؾووىی قووَزت پریسفتووِ ٍ ووی   

پووریسؼ ااًؿوو َ تَغووط ثووَزا تخككووی ثووِ   

 ااًؿىدُ پصؾىی ٍاگراز ؾدُ اغت.

 جَعتىویل ٍ ازغبل هدازن ثِ ٍشازت هت % هحمك ؾدُ اغت25 زاُ اًداشی وبزؾٌبغی ازؾد زاایَثیَ َضی -4

 تىویل ٍ ازغبل هدازن ثِ ٍشازت هتجَع % هحمك ؾدُ اغتMRI 25زاُ اًداشی وبزؾٌبغی ازؾد  -5

 ثِ ا یل هخب فت ثَزا تخككی هحمك ًؿدُ اغت زاُ اًداشی وبزؾٌبغی ازؾد ٍیسٍظ ؾٌبغی -6

اقعح چبزت تؿوىیعتی   -4

 ااًؿىدُ پیساپصؾىی
زایووف ّیووبت ػلوووی جدیوود از  16ای ووبا  -1

 تؿىیعتی ااًؿىدُچبزت 
 % هحمك ؾدُ اغت10

هىبتجبت اٍ یِ ثب ٍشازتخبًِ اً بم گسفتوِ ٍ وی ثوِ    

 ًتی ِ لطؼی هٌ س ًؿدُ اغت.



 هحمك ًؿدُ اغت تكَیت گسٍّْبی آهَشؾی -2
ثِ ا یل ػدم تكَیت چبزت تؿىیعتی جدید 

 ااًؿىدُ 

 هحمك ًؿدُ اغت تىویل ًیسٍی اًػبًی غیس ّیبت ػلوی -3
تكَیت چبزت تؿىیعتی جدید ثِ ا یل ػدم 

 ااًؿىدُ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داوشکدٌ بُداشت

 

 ازتجب  ّدف ٍ ثسًبهِ ػولىسا هروَز از گصازؼ غبالًِ ّدف ثلٌدهدت

ثْداؾوووت حسفوووِ ای ثوووسای گوووسٍُ                   PhDاغوووتخدام یوووه ًفوووس    -1 تبهیي ًیسٍی اًػبًی  -1

 % هحمك ؾدُ اغت(100ثْداؾت حسفِ ای )
 اازا              ًدازا

ثْداؾت هحیط ثوسای گوسٍُ               ثْداؾوت     PhDاغتخدام یه ًفس  -2

 هحیط )هحمك ًؿدُ اغت(
 اازا              ًدازا

 اازا              ًدازا ثْداؾت حسفِ ای )هحمك ؾدُ اغت( PhDثَزظ یه ًفس  -3

 اازا              ًدازا حؿسُ ؾٌبغی )هحمك ؾدُ اغت( PhDثَزظ یه ًفس  -4

ازتمبء ایوٌی از پیؿگیسی اش قدهبت ثسای گوسٍُ   PhD اغتخدام یه ًفس  -5

 ثْداؾت ػوَهی )هحمك ؾدُ اغت(
 اازا              ًدازا

هودیسیت خودهبت ثْداؾوتی ازهوبًی ثوسای گوسٍُ        PhD جرة یه ًفوس   -6

 دهت )هحمك ؾدُ اغت(ثْداؾت ػوَهی ثكَزت هتؼْد خ
 اازا              ًدازا

حؿوسُ ؾٌبغوی پصؾوىی ثكوَزت هتؼْود خودهت        PhDجرة یه ًفوس   -7

 )هحمك ؾدُ اغت(
 اازا              ًدازا

جرة یه ًفس وبزؾٌبظ ازؾدحؿسُ ؾٌبغی ثكَزت لسازااای ثسای گوسٍُ   -8

 ثْداؾت ػوَهی ٍ حؿسُ ؾٌبغی )هحمك ؾدُ اغت(
 ًدازا   اازا           

 زاُ اًداشی ٍ ت ْیص آشهبیؿگبّْب ٍ وبزگبّْبی آهَشؾی -2

 

 

 اازا              ًدازا % هحمك ؾدُ اغت(30آشهبیؿگبُ ت صیِ آالیٌدُ ّب ) -1

 اازا              ًدازا % هحمك ؾدُ اغت(30آشهبیؿگبُ ازگًََهی ) -2



 

 

 

 

% هحموك ؾودُ   80ووبز ) آشهبیؿگبُ ػَاهل ؾویویبیی شیوبى آٍز از هحویط     -3

 اغت(
 اازا              ًدازا

 اازا              ًدازا % هحمك ؾدُ اغت(90آشهبیؿگبُ ػَاهل فیصیىی شیبى آٍز از هحیط وبز ) -4

 زاُ اًداشی زؾتِ ّبی تحكیعت تىویلی -3

 

 

 

 

 

% هحموك  100زاُ اًداشی زؾتِ وبزؾٌبغی ازؾد حؿسُ ؾٌبغوی پصؾوىی )   -1

 ؾدُ اغت(
 اازا              ًدازا

% هحموك                ؾودُ   100زاُ اًداشی وبزؾٌبغوی ازؾود ازگًَوَهی )    -2

 اغت(
 اازا              ًدازا

زاُ اًداشی وبزؾٌبغی ازؾود ثْداؾوت حسفوِ ای )هحموك             ًؿودُ       -3

 اغت(
 اازا              ًدازا

 اازا              ًدازا هحیط )هحمك ًؿدُ اغت(زاُ اًداشی وبزؾٌبغی ازؾد ثْداؾت  -4

ازقد اّداف ثلٌدهدت وِ ػولىسای ثسای تحمك            

 آى ذوس ًؿدُ اغت:  قفس ازقد

 

 ازقد ػولىساّبیی وِ هؿخف ًؿدُ ثب ودام     

 ّدف ثلٌدهدت هستجط اًد: قفس ازقد                    

 

چٌد ازقد اّداف ثلٌدهدت ثب ثسًبهِ 

 هستجط اًد؟ .....ّب 

چٌد ازقد اش ثسًبهِ ّب ثب      اّوداف  

 ثلٌدهدت هستجط اًد؟ .....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   87-89فزم گشارش عملکزد داوشکدٌ بُداشت سال َای 

 

 اّداف اختكبقی )از قَزت ٍجَا( ّدف ثلٌد هدت
گصازؼ ػولىسا )ازقد 

 ػولیبتی ؾدى ّدف(

االیل ػدم اجسایی ؾدى ّدف ٍ یب پیؿسفت آى 

 )از قَزت ٍجَا(

ثْداؾوت حسفوِ    PhDاغتخدام یه ًفوس   -1 تبهیي ًیسٍی اًػبًی -1

 ای ثسای گسٍُ               ثْداؾت حسفِ ای
  % هحمك ؾدُ 100

ثْداؾوت هحویط    PhDاغتخدام یه ًفس  -2

 ثسای گسٍُ               ثْداؾت هحیط
 ػدم ٍجَا ؾسوت وٌٌدُ از فساخَاى هحمك ًؿدُ 

  هحمك ؾدُ ثْداؾت حسفِ ای   PhDثَزظ یه ًفس  -3

  هحمك ؾدُ حؿسُ ؾٌبغی PhDثَزظ یه ًفس  -4

ازتمبء ایوٌوی از   PhD اغتخدام یه ًفس  -5

پیؿووگیسی اش قوودهبت ثووسای گووسٍُ ثْداؾووت  

 ػوَهی  

  هحمك ؾدُ

هودیسیت خودهبت    PhD جرة یه ًفوس   -6

ثْداؾتی ازهبًی ثسای گسٍُ ثْداؾوت ػووَهی   

 ثكَزت هتؼْد خدهت

  هحمك ؾدُ

حؿووسُ ؾٌبغووی  PhDجوورة یووه ًفووس  -7

 پصؾىی ثكَزت هتؼْد خدهت
  هحمك ؾدُ



جوورة یووه ًفووس وبزؾووٌبظ ازؾدحؿووسُ   -8

ؾٌبغی ثكَزت لسازااای ثسای گسٍُ ثْداؾوت  

 ػوَهی ٍ حؿسُ ؾٌبغی

  هحمك ؾدُ

اًداشی ٍ ت ْیص زاُ  -2

آشهبیؿگبّْب ٍ وبزگبّْبی 

 آهَشؾی

 ػدم ٍجَا هٌبثغ اػتجبز تولیىی % هحمك ؾد30ُ آشهبیؿگبُ ت صیِ آالیٌدُ ّب  -1

 ػدم ٍجَا هٌبثغ اػتجبز تولیىی % هحمك ؾد30ُ آشهبیؿگبُ ازگًََهی -2

آشهبیؿوگبُ ػَاهول ؾویویبیی شیووبى آٍز از     -3

 هحیط وبز
 هٌبثغ اػتجبز تولیىی ػدم ٍجَا % هحمك ؾد80ُ

آشهبیؿووگبُ ػَاهوول فیصیىووی شیووبى آٍز از   -4

 هحیط وبز
 ػدم ٍجَا هٌبثغ اػتجبز تولیىی % هحمك ؾد90ُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  87-89فزم گشارش عملکزد داوشکدٌ بُداشت سال َای 
  

 اَداف اختصاصی )در صًرت يجًد( َدف بلىد مدت
گشارش عملکزد )درصد 

 عملیاتی شدن َدف(

دالیل عدم اجزایی شدن َدف ي یا 

 پیشزفت آن )در صًرت يجًد(

زاُ اًووداشی زؾووتِ ّووبی   -3

 تحكیعت تىویلی
زاُ اًداشی زؾتِ وبزؾٌبغوی ازؾود حؿوسُ     -1

 ؾٌبغی پصؾىی

% ثكَزت هؿتسن ثب 100

 ااًؿگبُ  هحمك ؾدُ 
 ثد یل ػدم تىویل وباز ّیبت ػلوی

  % هحمك ؾد100ُ زاُ اًداشی وبزؾٌبغی ازؾد ازگًََهی -2

زاُ اًداشی وبزؾٌبغی ازؾد ثْداؾت حسفوِ   -3

 ای
 ػدم تىویل وباز ّیبت ػلوی هحمك ًؿدُ 

زاُ اًووداشی وبزؾٌبغووی ازؾوود ثْداؾووت     -4

 هحیط
 ػدم تىویل وباز ّیبت ػلوی هحمك ًؿدُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فزم گشارش عملکزد داوشکدٌ پششکی
 

 اَداف اختصاصی )در صًرت يجًد( مدت َدف بلىد
گشارش عملکزد )درصد 

 عملیاتی شدن َدف(

دالیل عدم اجزایی شدن َدف ي یا 

 پیشزفت آن )در صًرت يجًد(

جوورة ٍحفوور ًیووسٍی  -1

 هتخكف ٍوبزآهد
جرة اػضبی ّیئت ػلوی هَزا ًیبش ثسای  -1

 ولیِ گسٍّْب
100 %  

  % هحمك ؾد100ُ جرة وبزؾٌبغبى الشم ثسای آشهبیؿگبّْب -2

 تَغؼِ تحكیعت تىویلی-2

زاُ اًووداشی اٍزُ ّووبی وبزؾٌبغووی ازؾوود  -1

 اًگل ؾٌبغی-آًبتَهی–فیصیَ َضی 
  ازقد 100

اخر ه َش پریسؼ ااًؿ َ از زؾتِ ّوبی  -2

 وبزؾٌبغی ازؾد تغریِ
  ازقد 50

زاُ اًداشی زؾتِ ّبی اغوتیبزی ازتَپودی   -3

 جساحی هغص ٍاػكبة–للت –
  ازقد 100

اخر ه وَش پوریسؼ ااًؿو َ ی اوتوسی      -4

 ثیَؾیوی ثب یٌی
  ازقد 100

  ازقد 100 خبًَااُ MPHزاُ اًداشی زؾتِ -5



الدام جْت اخر ه َش پریسؼ ااًؿو َ از  -6

 زؾتِ ّبی وبزؾٌبغی ازؾد فیصیه پصؾىی
 از حبل پیگیسی ازقد 30

تَغؼِ ٍثْجَا فضب ٍاهىبًبت -3

 ٍت ْیصات آهَشؾی

آشهبیؿوگبُ ّوب ثوب ٍغوبیل هوَزا      ت ْیصات -1

 ًیبشٍالشم
  ازقد 100

ت ْیص وعغْبی آهَشؾی ثِ ٍغبیل ًوَیي  -2

 آهَشؾی
  ازقد 100

ازتمبء ٍوبزثسا تىٌَ َضی -4

 االعػبت ٍازتجبالبت از آهَشؼ

زاُ اًداشی غیػتن اتكبل وبثول ًوَزی ثوِ    -1

 ایٌتسًت ااًؿىدُ
  ازقد 100

 

ایٌتسًوت  تْیِ اهىبًبت ٍٍغبیل اتكوبل ثوِ   -2

ثسای ولیِ اػضوبی ّیئوت ػلووی هػوتمس از     

 ااًؿىدُ ٍثیوبزغتبًْب

  ازقد 100

 ازتمبء ویفیت آهَشؼ-5

اً ووبم ازشؾوویبثی ّووبی ازًٍووی گسٍّْووبی -1

 آهَشؾی
  ازقد 100

 از اغت الدام ازقد50 اغتبًدازا غبشی آهَشؼ پصؾىی ػوَهی-2

غووبهبًدّی اهتحووبى ّووبی هیووبى تووسم     -3

 ااًؿ َیبى
  ازقد 100

 
 
 
 

 ااًؿىدُ پسغتبزی
 
 

 اّداف اختكبقی )از قَزت ٍجَا( ّدف ثلٌد هدت
گصازؼ ػولىسا )ازقد ػولیبتی ؾدى 

 ّدف(

االیل ػدم اجسایی ؾدى ّدف ٍ 

 یب پیؿسفت آى )از قَزت ٍجَا(

1 

 

 

 

 

 

 ازتمبء ویفیت آهَشؼ-1

 ازتمبء اػضبء ّیبت ػلوی -1

اػطبی هبهَزیت آهَشؾی ثِ یه ًفس اش -

 ّیبت ػلوی پسغتبزیاػضبء 

ًفس ّیبت ػلوی ثِ ؾىل تؼْد  3جرة -

 خدهت ٍغسثبش ّیبت ػلوی

  

 

 ازتمبء ؾبخف ّبی آهَشؼ ااًؿ َیبى -2

وبّؽ تؼداا ااًؿ َیبى افت تحكیلی -

 %12% ثِ 20اش 

افصایؽ تؼداا ااًؿ َیبى پریسفتِ ؾدُ -

 ًفس( 2)از همبالغ ثبالتس

 

%ثَاُ 17%ثِ 20ایي وبّؽ اش 

 اغت

 تَغؼِ غٌ ؽ ٍازشیبثی-3

% ولیِ ازٍظ ػولی ًٍظسی 50ثبشًگسی 

 از ااًؿىدُ

 

 

 تَغؼِ زؾتِ ّب

 زاُ اًداشی زؾتِ فَزیت ّبی پصؾىی-1
زؾتِ زاُ اًداشی ٍّن اوٌَى ااًؿ َ هی -

 پریسا
 

زاُ اًداشی زؾتِ وبزؾٌبغی ازؾد پسغتبزی -2

 ٍیطُ

زؾتِ زاُ اًداشی ٍّن اوٌَى ااًؿ َ هی -

 پریسا
 



 NICUزاُ اًداشی زؾتِ وبزؾٌبغی ازؾد -3
زؾتِ زاُ اًداشی ًؿدُ ٍ ی پیگیسی -

 اااهِ اازا

هَافمت اقَ ی ٍشازت ثْداؾت -

 اخر ًؿد 

تؼداا ّیبت ػلوی وبفی ٍجَا -

 ًداؾت

زاُ اًداشی زؾتِ وبزؾٌبغی ازؾود آهوَشؼ   -4

 پسغتبزی

زؾتِ زاُ اًداشی ٍّن اوٌَى ااًؿ َ هی -

 پریسا
 

زؾتِ وبزؾٌبغی ازؾود غوعهت   زاُ اًداشی -5

 غب وٌداى

زؾتِ زاُ اًداشی ًؿدُ ٍ ی اًٍفس اش 

اػضبی ّیبت ػلوی اٍزُ غعهت 

غب وٌداى زا از ااًؿگبُ تَاًجخؿی 

 گرزاًدُ اًد.

 ووجَا اػضبی ّیبت ػلوی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ياحد آمًسش مدايم
 
 

 اّداف اختكبقی )از قَزت ٍجَا( ّدف ثلٌد هدت
)ازقد ػولیبتی ؾدى گصازؼ ػولىسا 

 ّدف(

االیل ػدم اجسایی ؾدى ّدف ٍ 

 یب پیؿسفت آى )از قَزت ٍجَا(

 

اً بم اهَز هسثَ  ثِ -1

هطب ؼِ ٍثْجَا ػولىسا فسآیٌد 

 ّب ٍغیػتن ّب

ای با تمَین آهَشؼ هداٍم -2

ٍثبًه االعػبتی ثسًبهِ ّبی 

 آهَشؼ هداٍم

 

ای با اًگیصُ ّوبی آهَشؾوی از گسٍّْوبی     -1

ااًؿوگبّی ٍاً ووي ّوبی ػلووی از     آهَشؾی 

 اجسای ثسًبهِ ّبی آهَشؼ هداٍم

ثسًبهِ اجساء ؾدُ ثِ  60، 87از غبل 

 ازقد 12.5هیصاى 
 

اااهِ زًٍد ػولیبتی غبل -2

ٍتؿَیك ثیؿتس اجساء  87

وٌٌدگبى ثسًبهِ ّبی آهَشؼ 

 هداٍم

ثوبال ثووساى تؼووداا اهتیبشّووبی ثسًبهووِ آهووَشؼ  

 هداٍم

اجساء ؾدُ ثِ ثسًبهِ   53، 88از غبل -

 ازقد 6/10هیصاى 

 

 تغییسات هدیسیتی-1

ػدم تخكیف اهىبًبت -2

ٍاػتجبزات هػتمل هب ی ٍووجَا 

فضبی فیصیىی ٍغبیس ت ْیصات 

 ااازی از حد هَزا ًیبش

ػدم ّوىبزی هٌبغت -3

آهَشؾی ٍاً وي ّبی گسٍّْبی 

 ػلوی



 

ثسًبهِ زیصی ثِ هٌظَز -3

اجسای قحیح ثسًبهِ ّبی 

الَز هػتوس آهَشؼ هداٍم ثِ 

ٍثب ثْسُ گیسی اش غبهبًِ 

 ایٌتسًتی

ّوىبزی تٌگبتٌگ ثب -4

گسٍّبی آهَشؾی ااًؿگبُ 

ٍاً وي ّبی ػلوی 

 ٍغبشهبًْبی هسثَ 

قدٍز ه َش ثسای ثسگصازی ثسًبهِ ّبی -

 آهَشؼ هداٍم اش غَی ااًؿگبُ

اغتبًدازا وساى فسهْب ٍگَاّیٌبهِ ّبی -

 قبازُ اش غَی آهَشؼ هداٍم ثس اغبظ ثسًبهِ

 ایٌتسًتی

ازقد ثسًبهِ اجساء ؾدُ  89،74از غبل 

 ازقد 14.5ثِ هیصاى 

تروس هؼبٍى آهَشؾی اش السیك -

ًبهِ ثِ گسٍّْبی آهَشؾی جْت 

اجسای ثسًبهِ ّب ٍّوىبزی ثب ٍاحد 

 آهَشؼ هداٍم

ازخَاغت اجسای ثسًبهِ تَغط -

غبشهبى ًظبم پصؾىی از 

 ؾْسغتبًْبی اغتبى

ًصایه ؾدى ثِ پبیبى اٍزُ -

ب ِ ٍتودید پسٍاًِ هطت پٌ ػ

 پصؾىبى

 
  



 7831لغایت  7831فرم گسارش عملکرد مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی طی سالهای 
گشارش عملکزد)درصدعملیاتی  اَداف اختصاصی)در صًرت يجًد( َدف بلىد مدت 

 شدن َدف(

دالیل عدم اجزایی شدن َدف ي 

 یا پیشزفت آن )درصًرت يجًد( 

تشکیل کمیتٍ َای -1

 ششگاوٍ مزکش مطالعات 

 وویتِ اغتساتطیه -1

 وویتِ زؾد  ثب ٌدگی -2

 وویتِ ازشؾیبثی -3

 وویتِ پطٍّؽ از آهَشؼ -4

 وویتِ اغتؼدااّبی ازخؿبى -5

 وویتِ ثسًبهِ زیصی -6

 

 

 

 درصد 111

 

 

توبهی وویتِ ّبی هروَز از حبل 

 حبضس ثب هسوص هطب ؼبت ّوىبزی اازًد

تديیه بزوامٍ  -2

 استزاتژیک مزکش مطالعات 

 تؼییي ًمب  لَت ٍ ضؼف  -1

 تؼییي ػَاهل تْدیدّب ٍ الت ّب -2

ازتمبء غطح ویفی ٍ ووی آهَشؾی  -3

 ااًؿگبُ 

تَغؼِ زؾتِ ّبی تحكیعت تىویلی ٍ  -4

 زؾتِ ّبی ًَپدید

 

 

 

 ازقد 100

 

 

 ثِ پبیبى زغید. 88از غبل 

تشکیل کمیتٍ  -3

 داوشجًیی 

 

هؿبزوت اااى ااًؿ َیبى از پیؿجسا  -1

 اّداف هسوص هطب ؼبت 

 

 

 ازقد 100

 

وویتِ ااًؿ َیی اازای اتبق ه صا ٍ  

 از حبل ّوىبزی ثب هسوص هی ثبؾٌد

ارتقاء سطح کیفی ي  -4

کمی حضًر اساتید ي 

داوشجًیان داوشگاٌ  در 

 المپیاد داوشجًیی 

تؿىیل وعغْبی آهَشؾی ثسای  -1

 ااًؿ َیبى 

تؿىیل جلػبت ثب حضَز اغبتید  -2

 هسثَالِ 

 

 

  

 ازقد 100

 

از حبل حبضس تؼداای اش اغبتید 

ه سّة ٍ ػعلِ هٌد از حبل ّوىبزی 

ثب وویتِ اغتؼداا ازخؿبى هسوص 

هطب ؼبت جْت ثسگصازی ّس چِ ثْتس 

 ا وپیبا هی ثبؾٌد

مزکش  ITتشکیل کمیتٍ  -5

 مطالعات 

-eزاُ اًداشی آهَشؼ اش زاُ اٍز  -1

learning  

غبهبًِ تدٍیي السح ازغْب ثكَزت  -2

 آًعیي

 ازائِ ه بشی وبزگبّْبی آهَشؾی -3

 

 

 

 

 ازقد 50

 

فؼبل گساید اهب ثد یل  89از غبل 

اٍثبزُ  90ٍلفِ ای چٌد هبِّ اش غبل 

اش غس گسفتِ ؾدُ ٍ از حبل زؾد هی 

 ثبؾد

  EDOتشکیل دفاتز  -6

در تمامی داوشکدٌ َا ي 

 بیمارستاوُای تابعٍ 

تخكیف فضبی جداگبًِ ثِ افتس  -1

 تَغؼِ

تؿىیل چبزت غبشهبًی افبتس تَغؼِ  -2

 ؾبهل هػئَل ٍ وبزؾٌبغبى

هؿبزوت هدیسیت ااًؿىدُ ّب ٍ  -3

ثیوبزغتبًْب ٍ ّیئت ػلوی از ااازُ 

 افبتس تَغؼِ 

 

 

 ازقد 100

از حبل حبضس توبهی ااًؿىدُ ّب ٍ 

هساوص آهَشؾی ازهبًی اازای افتس 

EDO هی ثبؾٌد 

هٌطجك وساى آهَشؼ ااًؿ َیبى  -1 پششکی جامعٍ وگز  -7

پصؾىی ػوَهی، هبهبیی، پسغتبزی، ثب 

 ًیبش زٍش جبهؼِ

تبغیع ٍ ت ْیص هساوص ثْداؾتی  -2

 ازهبًی زٍغتبیی

تبغیع ٍ ت ْیص هساوص ثْداؾتی  -3

 ازهبًی ؾْسی 

 

 

 ازقد 100

 

 88یىی اش وویتِ ّبی فؼبل از غبل 

 ثَاُ اغت 89ٍ 



يتجُیش راٌ اوداسی  -8

مزکش مُارتُای بالیىی 

 داوشگاٌ

 ازائِ ثسًبهِ هدٍى ٍ چسخؿی حضَز -1

ثسای ااًؿ َیبى  skill labاز  

 اوػتسًی ٍ ایٌتسًی

ت ْیص هسوص اش ثبثت هبًىي ّب ٍ  -2

هَالضّب ٍ ت ْیصات ووه آهَشؾی 

 ااًؿ َیبى پصؾىی

غبخت فضبی جدید هسوص هْبزتْبی  -3

 ثب یٌی ٍ تَغؼِ فضبی فیصیىی فؼلی

آییي ًبهِ ا تصام ؾسوت تكَیت  -4

گسٍّْبی آهَشؾی از هسوص هطب ؼبت ٍ 

ااًؿ َیبى skill lab اختكبـ ًوسُ

 از ؾَزای آهَشؾی ااًؿگبُ

 

 

 

 

 

 ازقد 80

 

از حبل حبضس توبهی گسٍّْبی 

آهَشؾی ثب یٌی ااًؿگبُ اش ایي هسوص 

ثكَزت اٍزُ ای ٍ ثسًبهِ اش لجل 

تؼییي ؾدُ اغتفباُ هی ًوبیٌد ٍ تٌْب 

ووجَا فضبی آهَشؾی ثَاُ  هؿىل آى

وِ ثب ّوت هػئَ یي ااًؿگبُ از 

 اغت الدام هی ثبؾد

راٌ اوداسی وزم افشار  -9

 تحلیل آسمًن 

خسید ٍ زاُ اًداشی ًسم افصاز ثسای  -1

 MCQاغتبًدازا غبشی آشهًَْبی

 اغبتید

تغییس ؾبخف ّبی ازًٍی آشهًَْب ٍ  -2

 ازائِ ثبشخَزا ثِ اغبتید

 MCQآشهًَْبیازشیبثی وبهل ٍضؼیت  -3

 اغبتید ااًؿگبُ 

 

 

 

 ازقد 50

 

ایي ًسم افصاز از توبهی ااًؿىدُ ّب 

ًكت گسایدُ ٍ ی ٌَّش ًتبیج آى 

ثسزغی ًگسایدُ اًد وِ از خعل تسم 

اً بم هی  89-90اٍم غبل تحكیلی 

 پریسا

راٌ اوداسی ساماوٍ  -11

 ارسشیابی اساتید 

خسید ٍ زاُ اًداشی ًسم افصاز ازشؾیبثی  -1

 اغبتید

تحلیل ًتبیج حبقل ثس اغبظ زتجِ  -2

 اغتبا از گسٍُ ٍ ااًؿىدُ هسثَالِ 

 

 

 از اغت ثسزغی

 

از هسحلِ ًیبش غٌ ی ٍ ازخَاغت 

 خسید آى هی ثبؾد.

 

 

 

 

 دکتز سیدجًاد مًسًی

                                                                                                                                                                        

 معاين آمًسشی داوشگاٌ

 


