ثزوبمٍ عملیبتی سبل 96دفتز تًسعٍ آمًسش مزکشآمًسضی درمبوی ضیبییبن
-1تًانمىذسبسی آمًسضی:

فعالیت

ردیف
1

تَاىهٌذساسی اػضای ّیات ػلوی در چارچَب تزًاهِ جاهغ تَاى هٌذساسی آهَسضی داًطگاُ

2

ًیاسسٌجی در خصَظ اٍلَیت ّای تَاًوٌذساسی آهَسضی در داًطکذُ /تیوارستاى

3

اعالع رساًی ٍ تزغیة اػضای ّیات ػلوی تزای ضزکت در دٍرُ ّای تَاىهٌذساسی داًطگاُ ٍ فزصت ّای هلی ٍ جْاًی

4

ارایِ هطاٍرُ تِ هسؤٍالى ٍ استاداى در حَسُّای هختلف تِ ٍیژُ رٍشّای یادگیزی فؼال ٍ لیذرضیپ تغییز

5

تزًاهِ ریشی تزای تأهیي ًیزٍی اًساًی هَرد ًیاس در سهیٌِ آهَسش پشضکی در گزٍُ ّا/تخص ّای آهَسضی هزتثظ

تًضیحبت ثیطتز در صًرت ویبس :

 )1کبرگبٌ َبی ديرٌ ای تعُذ حزفٍ ای
 )2کبرگبٌ آمًسش در گزيٌ َبی کًچک
 )3کبرگبٌ َبی ديرٌ ای Assessment
ريش طزاحی سًاالت گشیىٍ ای
طزاحی آسمًن َبی OSCE
آسمًن َبی کًتبٌ پبسخ ي long case
 )4معزفی اعضبی َیئت علمی جُت گذراوذن ديرٌ مُبرت َبی پبیٍ ي یب تذثیز
 )5معزفی اعضبی َیئت علمی عالقمىذ جُت گذراوذن ديرٌ َبی فلًضیپ آمًسش پشضکی
 )6معزفی اعضبی َیئت علمی عالقمىذ جُت گذراوذن ديرٌ َبی کبرضىبسی ارضذ آم يسش پشضکی

وجود برنامه
بلی







خیر

-2ارسضیبثی:
ردیف

فعالیت

1

هطارکت در عزاحی ٍ اجزای عزحّای ارسضیاتی ٍ ًیش استقزار سیستن ّای ارسضیاتی در حَسُ ّای دٍرُ ،فزاگیز ،اساتیذ

2

هغالؼِ ،ارایِ پیطٌْاد ٍ ّوکاری در سهیٌِ پیادُ ساسی فؼالیت ّای ًَآٍراًِ در حَسُّای هختلف ارسضیاتی

3

ارایِ هطاٍرُ تِ هسؤٍالى داًطکذُ  /تیوارستاى ّای آهَسضی ٍ گزٍُّا/تخص ّای آهَسضی در ارتثاط تا ارسضیاتی

وجود برنامه
بلی

خیر





عىبيیه پزيصٌَبی مًرد وظز/تًضیحبت ثیطتز در صًرت ویبس :

 )1ثزوبمٍ ریشی ي اجزای طزح ارسضیبثی ديرٌ دستیبری طت سبلمىذی ي پشضکی خبوًادٌ
 )2ارائٍ مطبيرٌ ي وظبرت ثز ارسضیبثی فزاگیزان در ثخص َبی آمًسضی ( تذيیه سبس ي کبر کمیتٍ
امتحبوبت ثیمبرستبن )

-3ريشَبی آمًسضی:
وجود برنامه

ردیف

فعالیت

1

هغالؼِ ،ارایِ پیطٌْاد ٍ ّوکاری در سهیٌِ پیادُ ساسی رٍش ّای یادگیـری فغـال در دٍرُ ّای آهَسضی هزتثظ،هٌغثق
تا سیاست ّا ٍ تزًاهِ ّای داًطگاُ/داًطکذُ



2

ارایِ هطاٍرُ تِ هسؤٍالى داًطکذُ  /تیوارستاى ّای آهَسضی ٍ گزٍُّا/تخص ّای آهَسضی در ارتثاط تا پیادُ ساسی
رٍشّای یادگیزی فؼال



بلی

عىبيیه پزيصٌَبی مًرد وظز/تًضیحبت ثیطتز در صًرت ویبس :

َ )1مکبری ي وظبرت ثز ثزگشاری حذاقل  %25کالط َب ثٍ ريش PBL
 )2ثزوبمٍ ریشی ي ارائٍ مطبيرٌ ثٍ مسئًلیه آمًسش گزيٌ َب جُت ثزگشاری کالط َب ثٍ ضیًٌ َبی
مختلف یبدگیزی در گزيٌ َبی کًچک
 )3وظبرت ي ارسضیبثی مًارد فًق

خیر

-4ثزوبمٍریشی آمًسضی:
ردیف

فعالیت

1

هطارکت در تذٍیي ٍ تاسًگزی عزح دٍرُ ّا ٍ عزح درس ّای رضتِّا/دٍرُّای دایز در داًطکذُ /تیوارستاى ٍ عزاحی ٍ
اجزای عزحّای ًیاسسٌجی

2

هغالؼِ ،ارایِ پیطٌْاد ٍ ّوکاری در سهیٌِ پیادُ ساسی فؼالیت ّای ًَآٍراًِ در حَسُ ّای هختلف تزًاهِ ریشی آهَسضی

3

ریسی
تزىامـُ ـ
ارایِ هطاٍرُ تِ هسؤٍالى داًطکذُ/تیوارستاى ّای آهَسضی ٍ گزٍُّا /تخصّای آهَسضی در سهیٌِ ـ
دٍرُّای آهَسضی ٍ تاسًگزی آًْا

وجود برنامه
بلی

خیر





عىبيیه پزيصٌَبی مًرد وظز/تًضیحبت ثیطتز در صًرت ویبس :

ثبسوگزی ي ثٍ ريس رسبوی ديرٌ َب ي طزح درط َبی مًجًد

-5پضيَص در آمًسش:
فعالیت

ردیف
1

هطاٍرُ در سهیٌِ پژٍّص در آهَسش تِ گزٍُ ّا/تخص ّای آهَسضی ٍ اػضای ّیأت ػلوی

2

هطارکت در اًجام عزح ّای پژٍّص در آهَسش تا گزٍُ ّا/تخصّای آهَسضی

3

اًجام عزح ّای پژٍّص در آهَسش هثتٌی تز ًیاسّای هَجَد در داًطکذُ /تیوارستاى

وجود برنامه
بلی

خیر





عىبيیه پزيصٌَبی مًرد وظز/تًضیحبت ثیطتز در صًرت ویبس :

 )1اطالع رسبوی ثٍ اعضبی َیئت علمی ثیمبرستبن در سمیىٍ سزفصل َبی پیطىُبدی دفتز تًسعٍ در حیطٍ
پضيَص در آمًسش
 )2ویبسسىجی حیطٍ َبی ویبسمىذ پضيَص در آمًسش ثزاسبط مًارد ارسیبثی دريوی ثیمبرستبن
 )3جلت َمکبری دفتز تًسعٍ پضيَص ثیمبرستبن در سمیىٍ اجزای طزح َبی پضيَص در آمًسش در
ثیمبرستبن

-6داوص پضيَی آمًسضی ي جطىًارٌَبی آمًسضی:
ردیف

فعالیت

1

آضٌاساسی اػضای ّیات ػلوی تا فزایٌذ ارسال ٍ داٍری فؼالیت ّای داًص پژٍّی

2

اعالع رساًی دقیق ٍ تِ هَقغ در هَرد جطٌَارُ ّای آهَسضی داًطگاُ (اتي سیٌا ٍ ضْیذ هغْزی ) ٍ جَایش آًْا

3

تزغیة اػضای ّیات ػلوی تزای ارسال فزایٌذّای اجزا ضذُ در داًطکذُ /تیوارستاى تزای جطٌَارُ ضْیذ هغْزی

4

ارایِ هطاٍرُ تِ هجزیاى فزایٌذّای داًص پژٍّی ٍ ارتقای کیفیت گشارش ّای تذٍیي ضذُ

عىبيیه ثزوبمٍ َبی مًرد وظز /تًضیحبت ثیطتز در صًرت ویبس :

وجود برنامه
بلی






خیر

-7رسبوٍ ي َمکبریَبی ثزين سبسمبوی:
فعالیت

ردیف
1

فؼالساسی ٍب سایت دفتز ،اًتطار فؼالیت ّا در گاٌّاهِ رٍیص ٍ سایز رٍش ّای هَثز ٍ در دستزس

2

اعالع رساًی تِ هَقغ در تارُ فؼالیت ّای دفتز تَسؼِ تِ اضکال هختلف اس جولِ ارایِ گشارش در ًطست ّای هزتثظ

3

ّوکاری تا دفاتز تَسؼِ سایز داًطکذُ ّا /تیوارستاى ّا تِ هٌظَر تثادل تجزتیات ٍ اعالػات

4

ّوکاری تا هزکش هغالؼات ٍ تَسؼِ آهَسش داًطگاُ تزای اعالع رساًی فؼالیت ّا تزای اًؼکاس در سغح هلی ٍ جْاًی

5

ارائِ گشارش ػولکزد تِ هزکش هغالؼات ٍ تَسؼِ آهَسش داًطگاُ

وجود برنامه
بلی

خیر







 )1عىبيیه ثزوبمٍ َبی مًرد وظز /تًضیحبت ثیطتز در صًرت ویبس :ثٍ ريس رسبوی ية سبیت دفتز تًسعٍ در سبیت ثیمبرستبن
 )2ارائٍ گشارش َبی ديرٌ ای عملکزد دفتز تًسعٍ در ضًرای آمًسضی ثیمبرستبن
 )3ارائٍ گشارش عملکزد سبل  95ي ثزوبمٍ عملیبتی سبل  96ثٍ مزکش مطبلعبت ي تًسعٍ آمًسش

-8فعبلیتَبی آمًسضی داوطجًیبن /ضبخٍ داوطجًیی دفتز تًسعٍ:
فعالیت

ردیف

وجود برنامه
بلی

1

ضٌاسایی داًطجَیاى ػالقِ هٌذ تِ حَسُ آهَسش پشضکی ٍ فزاّن کزدى سهیٌِ ّای جذب آًْا در فؼالیت ّای تَسؼِ
آهَسش



2

تَاىهٌذساسی داًطجَیاى (در ردُّای هختلف آهَسضی) در سهیٌِ آهَسش پشضکی ٍ فؼالیت ّای ًَآٍراًِ ٍ پژٍّطی
هزتثظ تا آى تِ رٍش ّای هختلف



3

آضٌاساسی داًطجَیاى تا ّوایص ّا ،جطٌَارُ ّا ٍ سایز رٍیذادّای هْن آهَسش پشضکی در سغح داًطگاّی ،کطَری ٍ
تیيالوللی



4

ارایِ پیطٌْاد ٍ پیگیزی اجزای ساس ٍ کارّای السم تزای هطارکت داًطجَیاى در فزایٌذّای آهَسضی ٍ تَسؼِ آهَسش
در داًطکذُ/تیوارستاى



عىبيیه ثزوبمٍ َبی مًرد وظز/تًضیحبت ثیطتز در صًرت ویبس:

 )1ایجبد َستٍ داوطجًیی در دفتز تًسعٍ ي ضىبسبیی ي جلت داوطجًیبن عالقمىذ
 )2تذيیه ضیًٌ وبمٍ َستٍ داوطجًیی دفتز تًسعٍ آمًسش
 )3ویبسسىجی اس داوطجًیبن
 )4ثزگشاری کبرگبٌ َبی آمًسضی ثزای داوطجًیبن
 )5تذيیه سبس ي کبر استفبدٌ اس داوطجًیبن آمًسش دیذٌ در ريوذ آمًسش

خیر

