
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

 کرمانشاه

  
بيمارستان آموزشی EDOواحد 

 درمانی امام خمينی (ره)

معرفی واحد برنامه ريزی 
 آموزشی

 تهيه کننده :

بيمارستان امام  EDOواحد
 خمينی (ره)

  

 برنامه ريزی آموزشی

تقاء كيفيت آموزش در تمامي سطوح رشته ار

هاي گروه علوم پزشكي ، يكي از واحدهاي 

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

، برنامه ريزي آموزشي است كه باعث افزايش 

مشاركت اعضاء هيات علمي در تدوين و 

اجراي عملياتي كوريكولوم وطرح درس هاي 

عاليت شروع به ف 94اختصاصي از ابتداي سال 

  نموده است 

 فعاليتهای واحد

بررسي ،داوري و بازنگري طرح درس ها  -

  كليه اساتيد دانشگاه و بازخورد آنها

بررسي ، داوريو بازنگري و تصويب طرح  -

  دوره كليه اساتيد دانشگاه و بازخورد به آنها

كوريكولوم فرم بازنگري سرفصل كوريكولوم  -

دانشگاه و ارسال آن به گروه هاي آموزشي 

  جهت اجرا و پيگيري الزم

تدوين فرم ارزيابي نحوه اجراي طرح درس  -

  (توسط دانشجو)و اجراي آن

تدوين زمان آموزش اعضاي هيات علمي با  -

  كمك واحد ارزشيابي مركز

تشكيل جلسات واحد مربوطه با حضور  -

  معاونين و مسئولين دفاتر توسعه دانشكده ها

تشكيل جلسات منظم كميته برنامه ريزي  -

  درسي 

تهيه قوانين و مقررات ،تدوين ، ارسال و  -

  امتيازات طرح درس

  تهيه چك ليست امتيازدهي به طرح درس ها -

تهيه قوانين و فرمت شيوه نگارش طرح  -

  درس

  برنامه هاي آينده واحد برنامه ريزي آموزش

بازنگري كارنامه آموزشي اعضاء  -1

  هيات علمي

  بازنگري كوريكولوم -2

تهيه قوانين جديد و تدوين ،داوري  -3

  و امتيازدهي طرح درس ها

تهيه قوانين جديد و تدوين ، داوري  -4

  ، امتياز دهي طرح دوره ها

تغييردر نحوه اجراي ،قوانين و فرم  -5

ارزيابي نحوه طرح درس (توسط 

  دانشجو)

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ارتقاء اعضاي هيات علمي  -6

بردن توان جديدالورود با هدف باال 

آنان در تهيه و تدوين طرح درس و 

طرح دوره مطابق با نيازهاي واحد 

  برنامه ريزي

نظارت بر روند برنامه ريزي ،  -7

بازنگري و ارزشيابي برنامه هاي 

آموزشي مطابق با استانداردهاي 

  اعتباربخشي 

 شرح وظايف

كليه گروههاي Course plan بازنگري  -

تدوين برنامه آموزشي و مشاركت در تهيه و 

  هاي آموزشي

هيات Lesson plan مشاركت در تدوين  -

  علمي

نظارت و مشاركت در تهيه برنامه هاي  -

  آموزشي

  نيازسنجي و بازنگري برنامه هاي آموزشي -

مشاركت در تدوين برنامه استراتژيك مركز  -

  مطالعات و توسعه

مشاركت در بررسي وضعيت موجود دانشكده  -

  بخشي برنامه هاي آموزشيها براساس اعتبار

ثبت اطالعات ومستندات برنامه هاي  -

  آموزشي باليني و پايه

مشاركت در توين اهداف گروههاي آموزشي  -

  باليني و پايه

مشاركت در تهيه معيارهاي رتبه بندي برنامه  -

  هاي آموزشي دانشكده ها

ايجاد انگيزه و نگرش الزم جهت مشاركت هر  -

علمي در تهيه طرح چه بيشتر اعضاء هيات 

درس و طرح دوره از طريق نيازسنجي شركت 

  در كارگاه هاي مرتبط

نظارت در بازخورد اقدامات اصالحي پس از  -

  بازنگري برنامه هاي آموزشي

ارائه مشاوره هاي علمي در زمينه تدوين  -

  طرح درس

نظارت بر فعاليت هاي آموزشي مبتني بر  -

  اهداف آموزشي

طرح درس و طرح  آموزش اصول طراحي -

  دوره به اساتيد

  نظارت بر فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها -

توانمند نمودن اعضاي هيات علمي در زمينه  -

  هاي مرتبط با واحد هاي برنامه ريزي آموزشي

پيگيري تكميل طرح درس توسط اساتيد و  -

  بازخورد نتايج بصورت محرمانه

 تالش در جهت ارتقاء معيارهاي رتبه بندي -

  مركز توسعه براساس معيارهاي وزارتخانه

تهيه و تدوين طرح دوره گروههاي آموزشي  -

  باليني شامل كارآموزان و كارورزان و دستياران

تهيه و تدوين پرسشنامه طرح دوره گروههاي  -

آموزشي باليني شامل كارآموزان و كارورزان و 

  دستياران

بازنگري سرفصل دروس كليه رشته ها در  -

  دانشگاه در صورت امكان

بروز نمودن سايت واحد برنامه ريزي آموزشي  -

  جهت اساتيد

تهيه وتدوين شيوه نامه جهت دسترسي  -

بموقع اعضاي هيات علمي دانشگاه در سايت 

  مركز مطالعات و توسعه

بازنگري كارنامه آموزشي اعضاي هيات علمي  -

  پايه

بررسي نحوه اجراي طرح درس استاد در  -

  توسط دانشجويانكالس 

نحوه عضويت اعضاء هيات 
 علمی در کميته

اعضاء اين كميته با درخواست مشخص و طرح 

بيمارستان و كسب EDOدر كميته اصلي 

موافقت به مدت يكسال انتخاب و توسط معاونت 

آموزشي مركز منصوب مي گردند.غيبت بيش از 

دوجلسه متوالي و سه جلسه غيرمتوالي موجب 

  علمي از كميته مي گردد. حذف شدن عضوهيات

  

  

  

  

  



  

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

 کرمانشاه

 

بيمارستان آموزشی EDOواحد 
 درمانی امام خمينی (ره)

معرفی واحد آموزش 
 الکترونيک

 تهيه کننده :

بيمارستان امام  EDOواحد
 خمينی (ره)

  

 آموزش الکترونيک

را در  قرن بيست ويكم چالش منحصر به فردي

برابر نظام هاي آموزشي دنيا قرار داده است و 

بسياري از موسسات با استقبال از فن آوري هاي 

نوين به اين چالش واكنش مثبت نشان داده اند. 

در اين شرايط موسسات آموزش عالي بايد خود را 

براي پذيرش تحوالت و چالش هاي موثر از فن 

ايند.در آوري اطالعات و ارتباطات نوين آماده نم

حال حاضر آموزش مجازي و الكترونيكي به عنوان 

  يك ضرورت با حداقل هزينه ، حداكثر

  

  

كارايي ، كيفيت و سرعت باال  مورد توجه مي 

باشد. لذا فراهم نمودن زمينه ي توسعه 

آموزش مجازي و فناوري اطالعات در نظام 

آموزشي موسسات آموزش عالي و آشنايي 

كاركنان ومديران با اين اساتيد، دانشجويان و 

امر و نحوه استفاده و بهره برداري از اين 

منبع عظيم اطالعات ضرورتي انكار ناپذير 

است.و رسالت آن ارتقاء و استفاده از آموزش 

هاي مجازي با استفاده از بسته هاي آموزشي 

  استادندارد و معلم ساخته است

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ليهدف ك

ارتقاء نحوه ارائه آموزش دانشجويان، اساتيد، 

كاركنان رشته هاي مختلف علوم پزشكي با 

  ITاستفاده از قابليت هاي تكنولوژي نوين 

 اهداف اختصاصی

ارتقاء نحوه ارائه آموزش دانشجويان  -1

رشته هاي مختلف علوم پزشكي 

شامل (پزشكي ، پيراپزشكي ، 

پرستاري و مامايي ، بهداشت و علوم 

پايه ) با استفاده از قابليت هاي 

  ITتكنولوژي نوين 

ارتقاء نحوه ارائه آموزش اساتيد  -2

رشته هاي مختلف علوم پزشكي 

شامل(پزشكي ، پيراپزشكي ، 

ي و ماماميي ، بهداشت و پرستار

علوم پايه ) با استفاده از قابليت 

 ITهاي تكنولوژي نوين 

  

  

  

ارتقاء نحوه ارائه آموزش كاركنان  -3

اساتيد رشته هاي مختلف علوم 

پزشكي شامل (پزشكي ، 

پيراپزشكي ، پرستاري و مامايي ، 

بهداشت و علوم پايه )با استفاه از 

  ITقابليت هاي تكنولوژي نوين 

 برنامه های آينده

الزام اعضاء هيات علمي جهت تهيه بسته  -

 EDCهاي مجازي با همكاري 

تهيه بسته هاي آموزشي اولويت دار در - 

  آموزش رشته هاي پرستاري و پيراپزشكي

ساير E-LEARININGاستفاده از تجربيات  -

  استان و خارج از كشور

تبادل اطالعات آموزشي الكترونيك با  -

قطب سوم منطقه آمايشي آموزش  دانشگاه هاي

  علوم پزشكي

نحوه عضويت اعضاء هيات علمی 
 در کميته

اعضاء اين كميته با درخواست مشخص و طرح 

بيمارستان و كسب EDO در كميته اصلي 

موافقت به مدت يكسال انتخاب و توسط معاونت 

آموزشي مركز منصوب مي گردند.غيبت بيش از 

غير متوالي موجب دوجلسه متوالي و سه جلسه 

  حذف شدن عضوهيات علمي از كميته مي گردد

 آدرس:  

بيمارستان امام خمينی  
   خيابان نقليه جنب 

                        
  مرکز بهداشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 
  کرمانشاه

 

بيمارستان آموزشی EDOواحد 
 درمانی امام خمينی (ره)

 معرفی واحد ارزشيابی

 تهيه کننده :

بيمارستان امام  EDOواحد 
 خمينی (ره)

 

  

 ارزشيابی 

يكي از واحد هاي مركز مطالعات و توسعه 

آموزش علوم پزشكي ، واحد پژوهش در 

آموزش مي باشد كه در مركز امام خميني (ره) 

شروع به فعاليت نموده 1395از ابتداي سال 

فرايند هاي جاري است و رسالت آن ارزشيابي 

اجرايي بصورت باليني و آموزشي از لحاظ 

  نظري در اين مركز است.

 اهداف کميته 

هدايت و نظارت بر اجرايروش هاي  -1

نوين آموزشي و ارزشيابي براي 

توسعه و ارتقاي كيفيت آموزش 

  دانشگاه

سازماندهي ، اجراء و نظارت بر  -2

ارزشيابي اعضاي هيات علمي و 

 يادگيري-فرايند هاي ياددهي 

  

 

 

هدايت ونظارت بر فرايند هاي  -3

ارزشيابي فراگيران و تحليل نتايج 

آزمون ها با هدف ارتقاي كيفي 

  آزمونها

وظايف و اهداف کلی 
 واحد ارزشيابی

  ارزشيابي اساتيد -

  ارزشيابي برنامه -

نظارت بر اجراي فرايند ارزيابي دروني كه  -

  در دانشكده ها صورت مي گيرد

پيگيري الزم جهت ارزشيابي هماهنگي و  -

  بيروني

ترغيب اساتيد به پياده سازي روشهاي نوين 

  ارزيابي در ارزشيابي دانشجويان

  برگزاري كميته هاي علمي واحد ارزشيابي  -

آناليز كمي و كيفي آزمونهاي دانشجويان به  -

  منظور تضمين حداكثر كيفيت براي امتحانات

  

  

  

  

  

  



هيات ارزشيابي آموزشي اعضاي  -

  علمي(ارزشيابي الكترونيكي)

نظارت بر انجام تحليل و ارتقاء سطح  -

  كيفي آزمونها

نظارت و برنامه ريزي ارزشيابي دروني  -

  گروه هاي آموزشي دانشكده ها

  طراحي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي -

نظارت بر عملكرد دفاتر توسعه آموزش  -

  علوم پزشكي دانشكده ها

  و ارزيابي پژوهش در ارزشيابي -

اجراي طرح ضيافت انديشه اعضاي هيات  -

  علمي

نحوه عضويت اعضاء هيات 
 علمی در کميته

اعضاء اين كميته با درخواست مشخص و 

بيمارستان و EDO طرح در كميته اصلي 

كسب موافقت به مدت يكسال انتخاب و 

توسط معاونت آموزشي مركز منصوب مي 

سه گردند.غيبت بيش از دوجلسه متوالي و 

جلسه غير متوالي موجب حذف شدن عضو 

  هيات علمي از كميته مي گردد.

  

  

برنامه های اولويت 
 دار:

پيگيري و نتيجه گيري پسخوراند نظرات اساتيد 

  در مورد ارزشيابي سه ساله ايشان

بهبود روند ارزشيابي اساتيد در دانشكده ها 

  توسط دانشجويان

اعضاي ارزيابي مدير گروه پايه /باليني توسط 

هيات علمي گروه مقام مافوق (رئيس دانشكده) و 

رئيس و معاون بيمارستان (ارزشيابي از منابع 

ديگر براي كم كردن ميزان تورش در نتيجه 

  ارزشيابي

آشنا كردن بيشتر هم دانشجويان و هم مديران 

گروه و هم اساتيد محترم از اهداف ارزشيابي و 

  موزشنحوه  نتيجه گيري از آن در ارتقاء آ

همكاري با مراكز توسعه دانشكده ها براي فعال 

كردن هر چه بيشتر روندهاي ارزشيابي همكاري با 

مركز توسعه دانشكده پزشكي براي برقراري 

  ارزشيابي جامع باليني

 آيين نامه ها

هدايت و نظارت بر اجراي روش هاي  -1

نوين آموزشي و ارزشيبي براي 

توسعه و ارتقاي كيفيت آموزش 

  دانشگاه

سازماندهي ، اجراء ونظارت بر  -2

ارزشيابي اعضاي هيات علمي و 

  يادگيري –فرايند هاي ياددهي 

هدايت و نظارت بر فرايندهاي  -3

ارزشيابي فراگيران و تحليل نتايج 

آزمون ها با هدف ارتقاي كيفي 

 آزمونها

  

  

 آدرس:   

بيمارستان امام خمينی 
خيابان نقليه جنب مرکز 

 بهداشت

 


