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گامهای تدوین برنامه عملیاتی 1397
بررسی اهداف در برنامه تحول آموزش و برنامه عملیاتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

بررسی اهداف کالن دانشگاه در سال 1397

تلفیق اهداف کالن دانشگاه و برنامه تحول و تدوین چارچوب برنامه عملیاتی

ارائه چارچوب برنامه عملیاتی سال  1397به مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهت بررسی و تصویب

اجرا و پایش منظم برنامه

ارائه بازخورد

ارزشیابی پایان سال

3

ردیف

1

۲

مراحل

بررسی اهداف در برنامهه توهول آمهوز
بهداشت ،درمان و آموز

و برنامهه عملیهاتی وزارت

پزشکی

بررسی اهداف کالن دانشگاه در سال 1397-1396

مسئول

زمان انجام

دکتر حبیب اله رضایی

دی ماه 1396

دکتر حبیب اله رضایی
بهمن ماه 1396

3

۴

تلفیق اهداف کالن دانشگاه و برنامه توول و تدوین چارچوب برنامه دکتر مسیح صبوری
دکتر حبیب اله رضایی

عملیاتی

ارائه چارچوب برنامه عملیاتی سال  1397به مدیریت مرکز مطالعات
و توسعه آموز

پزشکی جهت بررسی و تصویب

دکتر حبیب اله رضایی

دکتر نیکو یمانی
۵

اجرا و پایش منظم برنامه

۶

ارائه بازخورد

7

ارزشیابی پایان سال

دکتر مسیح صبوری
دکتر اطهر امید
دکتر حبیب اله رضایی
دکتر مسیح صبوری
دکتر حبیب اله رضایی

دکتر حبیب اله رضایی

اسفندماه 1396

از فروردین ماه 1397
تا
اسفندماه 1397
از فروردین ماه 1397
تا
اسفندماه 1397

اسفندماه 1397
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وضعیت موجود
یکی از وظایف مدیریت مطالعات و توسعه آموز پزشکی توجه به مقوله ارزشهیابی اسهت و یکهی از انهوا ارزشهیابی هها،
ارزشیابی از فراگیران است .تقویت ،به روز رسانی و ارتقای کیفیت برنامه های ارزیابی فراگیران نقش مهمی در ارتقاء آموز
در سطح دانشگاه دارد .در سیستمهای نظام آموز عالی کشور ،نظام ارزیابی و امتوانات چالش ههای جهدی را پهیش روی
مسئولین و دست اندرکاران و متولیان آموز پزشکی کشور قرار داده است .توجه به نقش حساس و مهم دانش آموختگهان
رشته های مختلف علوم پزشکی در حفظ و ارتقاء سالمت جامعه نیز منجر به ایجاد مطالبات اساسی و جدّی در حوزه آزمون
ها شده است .بنابراین واحد ارزشهیابی دانشهجو زیهر نظهر مرکهز مطالعهات و توسهعه آمهوز پزشهکی دانشهگاه در راسهتای
پاسخگویی به این چالش ها فعالیت می نماید.
اهداف
اهداف کلی

 .1ارتقای جایگاه علمی دانشگاه در حوزه آزمون ها در سطح ملی
اهداف اختصاصی

 .1ارتقای کیفیت آموز و پژوهش در حوزه آزمون ها در دانشگاه
 .2ارتقای کیفیت آزمون های نظری ،عملی و بالینی دانشگاه
 .3ارتقای کیفیت آموز و پژوهش در حوزه آزمون ها در سطح کشور با همکاری مرکز سنجش آموز پزشکی
لیست فعالیتها
 بازتعریف واحد ارزشیابی دانشجو و ارائه برنامه عملیاتی آن اختصاص فضا جهت واحد ارزشیابی دانشجو اختصاص کارشناس جهت واحد ارزشیابی دانشجو تقویت واحد ارزشیابی دانشجو با تشکیل کمیته علمی تعیین اولویت های پژوهش در حوزه آزمون ها پژوهش در حوزه آزمونها با همکاری مراکز توقیقاتی و دانشکده های ذی ربط -هدایت و مشاوره دانشجویان توصیالت تکمیلی جهت اخذ پایان نامه های مرتبط با آزمون ها
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 توانمندسههازی اعضههای هیئههت علم هی در ارتبههاط بهها آزمههون هههای نظههری و بههالینی بهها همکههاری واحههدتوانمندسازی استاد با برگزاری کارگاه های آموزشهی و تهدوین پمفلهت هها و بسهته ههای آموزشهی در
خصوص رو

های ارزشیابی دانشجو

 -توانمندسازی کارشناسان آموز

در ارتباط بها آزمهون هها بها همکهاری واحهد توانمندسهازی اسهتاد بها

برگزاری کارگاه های آموزشی و تدوین پمفلهت هها و بسهته ههای آموزشهی در خصهوص رو

ههای

ارزشیابی دانشجو
 توانمندسازی دفاتر توسعه در ارتباط با آزمون سازی ،تولیل آزمون و ارائه بازخورد با همکهاری واحهدتوانمندسازی استاد با برگزاری کارگاه های آموزشی و با تدوین پمفلت هها و بسهته ههای آموزشهی در
خصوص رو

های ارزشیابی دانشجو

 طراحی و اجرای دوره مجازی آزمون سازی بازتعریف سازوکار تولیل آزمونها و بازخورد نتایج تولیل به دانشکده ها و اساتید تعریف نقش دفاتر توسعه در تولیل و ارتقاء آزمونها پایش برنامه ی عملیاتی دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستان ها در حهوزه آزمهون هها و ارائهه گهزارعملکرد شش ماهه به رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموز

پزشکی

 برگزاری جلسات منظم با دفاتر توسعه در خصوص برنامه ریزی برای ارتقاء آزمونها و عملیهاتی کهردنآن
 باز تعریف نظارت بر نووه برگزاری آزمونهای نظری ،عملی و بالینی در سطح دانشهکده هها بها تقویهتنقش دفاتر توسعه در نظارت بر آزمون ها
 طراحی آزمون ها با استفاده از تکنولوژی فناوری(نجما) تولیل آزمونها با استفاده از تکنولوژی فناوری (نجما) اجرای آزمون ها با استفاده از تکنولوژی فناوری نظارت بر تشکیل و عملکرد کمیته اجرایی و مشورتی دانشکده ها در حیطه آزمون ها نظارت عالیه بر برگزاری کلیه آزمونهای نظری و بالینی در دانشگاه مشاوره به متقاضیان داخل دانشگاه برای استانداردسازی آزمونهای نظری و بالینی در دانشگاه -اجرای طرح های مشترک در حوزه آزمون ها با همکاری مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت
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 -همکاری با مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آمهوز

پزشهکی در خصهوص برگهزاری

کارگاه های آموزشی در حوزه آزمون ها
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جدول فعالیتهای مربوط به هر یک از اهداف برنامه عملیاتی واحد
هدف کلی :ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه در حوزه آزمون ها در سطح ملی

اهداف اختصاصی :ارتقاء کیفیت آموز و پژوهش در حوزه آزمون ها در دانشگاه
ردیف

شرح فعالیت

مسئول اجرا

دکتریمانی-دکترصبوری-

1

بازتعریف واحد ارزشیابی دانشجو و ارائه برنامه عملیاتی آن

۲

اختصاص فضا جهت واحد ارزشیابی دانشجو

دکتریمانی

3

اختصاص کارشناس جهت واحد ارزشیابی دانشجو

دکتر یمانی

۴

تقویت واحد ارزشیابی دانشجو با تشکیل کمیته علمی

دکتر صبوری

۵

تعیین اولویت های پژوهش در حوزه آزمون ها

دکتر رضایی

دکتر امید-دکتررضایی

زمان شروع

زمان پایان

فروردین 1397

اردیبهشت 1397

فروردین 1397

شهریور 1397

فروردین 1397

شهریور 1397

تیر 1397

انتهای تیر97

فروردین 1397

تیر 1397

شاخص پایش یا
ارزشیابی

برنامه عملیاتی
واحد
داشتن مکان
مشخص برای
واحد
داشتن حداقل دو
کارشناس برای
واحد
تشکیل کمیته
علمی واحد
لیست اولویت های
پژوهشی واحد
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اهداف اختصاصی :ارتقاء کیفیت آموز و پژوهش در حوزه آزمون ها در دانشگاه
ردیف

۶

7

شرح فعالیت

پژوهش در حوزه آزمونها با همکاری مراکهز توقیقهاتی و دانشهکده
های ذی ربط

زمان پایان

مسئول اجرا

زمان شروع

دکتررضایی

فروردین 1397

اسفند 1397

دکتریمانی-دکتررضایی

فروردین 1397

اسفند 1397

شاخص پایش یا
ارزشیابی

تعداد طرح های
توقیقاتی در
حوزه آزمون ها

هدایت و مشاوره دانشجویان توصیالت تکمیلهی جههت اخهذ پایهان
نامه های مرتبط با آزمون ها

تعداد پایان نامه در
حوزه آزمون ها
تعداد کارگاه
آموزشی برای

توانمندسازی اعضای هیئت علمی در ارتباط با آزمون های نظهری و
8

بالینی با همکاری واحد توانمندسازی استاد با برگزاری کارگاه ههای
آموزشی و تهدوین پمفلهت هها و بسهته ههای آموزشهی در خصهوص
رو

اساتید در ارتباط با

دکترصبوری-دکتررضایی اردیبهشت 1397

اسفند 1397

آزمونها
تعداد پمفلت و بسته

های ارزشیابی دانشجو

های آموزشی در
ارتباط با آزمونها
تعداد کارگاه

توانمندسازی کارشناسان آموز
9

در ارتباط با آزمون ها با همکاری

واحد توانمندسازی استاد بها برگهزاری کارگهاه ههای آموزشهی و بها
تدوین پمفلهت هها و بسهته ههای آموزشهی در خصهوص رو
ارزشیابی دانشجو

آموزشی برای

ههای

کارشناسان آموز

دکترصبوری-دکتررضایی اردیبهشت 1397

اسفند 1397

در ارتباط با آزمون ها
تعداد پمفلت و بسته
های آموزشی در
ارتباط با آزمون ها
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اهداف اختصاصی :ارتقاء کیفیت آموز و پژوهش در حوزه آزمون ها در دانشگاه
شرح فعالیت

ردیف

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

شاخص پایش یا
ارزشیابی

تعداد کارگاه
آموزشی برای
توانمندسازی دفاتر توسعه در ارتباط با آزمون سازی ،تولیل آزمهون
10

و ارائه بازخورد با همکاری واحد توانمندسهازی اسهتاد بها برگهزاری
کارگاه های آموزشی و با تدوین پمفلت ها و بسته های آموزشی در
خصوص رو

دفاتر توسعه در
دکترصبوری-دکتررضایی اردیبهشت 1397

اسفند 1397

های ارزشیابی دانشجو

ارتباط با آزمون ها
تعداد پمفلت و
بسته های آموزشی
در ارتباط با آزمون
ها

طراحههی دوره مجههازی آزمههون سههازی بههرای توانمندسههازی اسههاتید،
11

کارشناسان آموز  ،دفاتر توسعه و دانشجویان در ارتباط بها آزمهون
ها

طراحی دوره
دکتر یمانی-دکتررضایی

اردیبهشت 1397

اسفند 1397

مجازی آزمون
سازی

10

هدف اختصاصی :ارتقای کیفیت آزمونهای نظری ،عملی و بالینی دانشگاه
شرح فعالیت

ردیف

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

شاخص پایش یا
ارزشیابی

تدوین و تصویب
1

بههازتعریف سههازوکار تولیههل آزمونههها و بههازخورد نتههایج تولیههل بههه
دانشکده ها و اساتید

دکترصبوری -دکتررضایی اردیبهشت 1397

اسفند 1397

اردیبهشت 1397

خرداد 1397

آیین نامه تولیل
آزمون ها و نووه
بازخورد
تدوین و تصویب

۲

تعریف نقش دفاتر توسعه در تولیل و ارتقاء آزمونها

دکتریمانی-دکترصبوری-
دکتررضایی

آیین نامه تولیل
آزمون ها توسط
دفاتر توسعه
گزار

پایش برنامه ی عملیاتی دفاتر توسعه دانشکده هها و بیمارسهتان هها در
3

حوزه آزمون ها و ارائه گزار
مطالعات و توسعه آموز

عملکرد شش ماهه بهه رئهیس مرکهز

دکتر امید-دکتر رضایی

خرداد 1397

اسفند 1397

پزشکی

عملکرد

شش ماهه دفاتر
توسعه در حوزه
آزمون ها
تعداد جلسات

۴

برگزاری جلسات منظم با دفاتر توسعه در خصوص برنامه ریزی برای
ارتقاء آزمونها و عملیاتی کردن آن

دکترصبوری-دکتررضایی

خرداد 1397

اسفند 1397

برگزار شده با
دفاتر توسعه در
حوزه آزمون ها

11

هدف اختصاصی :ارتقای کیفیت آزمونهای نظری ،عملی و بالینی دانشگاه
شرح فعالیت

ردیف

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

شاخص پایش یا
ارزشیابی

تدوین و تصویب
آیین نامه نظارت
باز تعریف نظارت بر نووه برگزاری آزمونهای نظری ،عملی و بالینی
۵

در سطح دانشکده هها بها تقویهت نقهش دفهاتر توسهعه در نظهارت بهر
آزمون ها

دکترصبوری-دکتررضایی

بر نووه برگزاری
اردیبهشت 1397

خرداد 1397

آزمونهای نظری،
عملی و بالینی در
سطح دانشکده ها
توسط دفاتر توسعه
تعداد آزمون های

۶

تشویق طراحی آزمون ها با استفاده از برنامه های نرم افزاری (نجما)

7

تولیل آزمونها با استفاده از نرم افزار

دکترصبوری -دکتررضایی اردیبهشت 1397

اسفند 1397

اردیبهشت 1397

اسفند 1397

طراحی شده با
استفاده از
تکنولوژی فناوری
تعداد آزمون های

دفاتر توسعه

تولیل شده با
استفاده از
تکنولوژی فناوری

12

هدف اختصاصی :ارتقای کیفیت آزمونهای نظری ،عملی و بالینی دانشگاه
ردیف

8

شرح فعالیت

اجرای آزمون ها با استفاده از نرم افزارهای مرتبط

مسئول اجرا

دفاترتوسعه  /کمیته آزمون
دانشکده

زمان شروع

زمان پایان

شاخص پایش یا
ارزشیابی

تعداد آزمون های
فروردین 1397

اسفند 1397

خرداد 1397

اسفند 1397

فروردین 1397

اسفند 1397

فروردین 1397

اسفند 1397

الکترونیک برگزار
شده
تعداد جلسات

9

نظارت بر تشکیل و عملکرد کمیته اجرایی و مشورتی دانشکده ها در
حیطه آزمون ها

EDC

کمیته اجرایی و
مشورتی آزمون ها
در دانشکده
تعداد حضور به

 10نظارت عالیه بر برگزاری کلیه آزمونهای نظری و بالینی در دانشگاه

دکتریمانی-دکترصبوری-
دکتر امید-دکتررضایی

عنوان ناظر در
آزمونهای نظری و
بالینی در دانشگاه
تعداد مشاوره
انجام شده برای

11

مشاوره به متقاضیان داخل دانشگاه بهرای استانداردسهازی آزمونههای دکتریمانی-دکترصبوری-
نظری و بالینی در دانشگاه

دکتر امید-دکتررضایی

برای
استانداردسازی
آزمونهای نظری و
بالینی
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هدف اختصاصی :ارتقاء کیفیت آموز و پژوهش در حوزه آزمون ها در سطح کشور با همکاری مرکز سنجش آموز پزشکی
شرح فعالیت

ردیف

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

شاخص پایش یا
ارزشیابی

تعداد طرح های
1

اجرای طرح های مشترک در حهوزه آزمهون هها بها همکهاری مرکهز دکترصبوری-دکتر شایان-
سنجش پزشکی وزارت بهداشت

دکتررضایی

فروردین 1397

اسفند 1397

مشترک با مرکز
سنجش پزشکی
وزارت بهداشت
تعداد کارگاه های

همکاری با مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آمهوز
۲

پزشههکی در خصههوص برگههزاری کارگههاه هههای آموزشههی در حههوزه
آزمون ها

آموزشی برگزار
دکترصبوری-دکتر شایان-
دکتررضایی

فروردین 1397

اسفند 1397

شده در سطح
کشور با همکاری
مرکز سنجش
پزشکی
تعداد پمفلت ها و

همکاری با مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت درمان و آمهوز
3

پزشکی در خصوص تدوین پمفلت ها و بسته های آموزشی در حوزه
آزمون ها

دکترصبوری-دکتر شایان-
دکتررضایی

بسته های آموزشی
فروردین 1397

اسفند 1397

تدوین شده با
همکاری مرکز
سنجش پزشکی
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برآورد زمان در برنامه عملیاتی
جدول زمانی برنامه عملیاتی یکساله (گانت چارت)

ردیف

اهداف

ارتقههههای کیفیههههت آمههههوز
1

مدت
(ماه)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 11 10

و

پژوهش در حوزه آزمون هها در

1۲

دانشگاه

۲

ارتقههای کیفیههت آزمههون هههای
نظری ،عملی و بالینی دانشگاه
ارتقههههای کیفیههههت آمههههوز

3

و

پژوهش در حوزه آزمون هها در
سطح کشور بها همکهاری مرکهز
سنجش آموز

1۲

1۲

پزشکی

15

پایش و ارزشیابی
جدول شاخصهای پایش و ارزشیابی

ردیف

عنوان شاخص

منبع جمع آوری
اطالعات

1

برنامه عملیاتی واحد

واحد ارزشیابی دانشجو

2

داشتن مکان مشخص برای واحد

واحد ارزشیابی دانشجو

3

داشتن حداقل دو کارشناس برای واحد

واحد ارزشیابی دانشجو

4

تشکیل کمیته علمی واحد

واحد ارزشیابی دانشجو

5

لیست اولویت های پژوهشی واحد

واحد ارزشیابی دانشجو

6

تعداد طرح های توقیقاتی در حوزه آزمون ها

معاونت پژوهشی دانشگاه

7

تعداد کارگاه آموزشی برای اساتید در ارتباط با آزمون ها

معاونت پژوهشی دانشگاه

8

تعداد پمفلت و بسته های آموزشی در ارتباط با آزمون ها برای اساتید

واحد توانمندسازی اساتید

در ارتباط با آزمون ها

9

تعداد کارگاه آموزشی برای کارشناسان آموز

10

تهیه لیست سیمولیشن های آموزشی قابل تولید در مرکز

11

تعداد پمفلت و بسته های آموزشی در ارتباط با آزمون ها برای کارشناسان آموز

12

تعداد کارگاه آموزشی برای دفاتر توسعه در ارتباط با آزمون ها

13

تعداد پمفلت و بسته های آموزشی در ارتباط با آزمون ها برای دفاتر توسعه

14

طراحی دوره مجازی آزمون سازی

واحد ارزشیابی دانشجو

واحد توانمندسازی اساتید

واحد ارزشیابی دانشجو

واحد توانمندسازی اساتید

واحد ارزشیابی دانشجو

واحد آموز

مجازی

16

ردیف

عنوان شاخص

منبع جمع آوری
اطالعات

15

تدوین و تصویب آیین نامه تولیل آزمون ها و نووه بازخورد

واحد ارزشیابی دانشجو

16

تدوین و تصویب آیین نامه تولیل آزمون ها توسط دفاتر توسعه

واحد ارزشیابی دانشجو

17

گزار

18

تعداد جلسات برگزار شده با دفاتر توسعه در حوزه آزمون ها

19

عملکرد شش ماهه دفاتر توسعه در حوزه آزمون ها

تدوین و تصویب آیین نامه نظارت بر نووه برگزاری آزمونهای نظری ،عملهی و بهالینی
در سطح دانشکده ها توسط دفاتر توسعه

واحد ارزشیابی دانشجو

واحد ارزشیابی دانشجو

واحد ارزشیابی دانشجو

20

تعداد آزمون های طراحی شده با استفاده از تکنولوژی فناوری(نجما)

واحد ارزشیابی دانشجو

21

تعداد آزمون های تولیل شده با استفاده از تکنولوژی فناوری(نجما)

واحد ارزشیابی دانشجو

22

تعداد آزمون های الکترونیک برگزار شده

واحد ارزشیابی دانشجو

23

تعداد جلسات کمیته اجرایی و مشورتی آزمون ها در دانشکده

واحد ارزشیابی دانشجو

24

تعداد حضور به عنوان ناظر در آزمونهای نظری و بالینی در دانشگاه

واحد ارزشیابی دانشجو

25

تعداد مشاوره انجام شده برای استانداردسازی آزمونهای نظری و بالینی

واحد ارزشیابی دانشجو

26

تعداد طرح های مشترک با مرکز سنجش پزشکی وزارت بهداشت

واحد ارزشیابی دانشجو

27
28

تعداد کارگاه های آموزشی برگزار شده در سهطح کشهور بها همکهاری مرکهز سهنجش

واحد ارزشیابی دانشجو

پزشکی
تعداد پمفلت ها و بسته های آموزشی تدوین شده با همکاری مرکز سنجش پزشکی

واحد ارزشیابی دانشجو

17

