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ﺳﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ
دﻓﺗر ﺗوﺳﻌﮫ آﻣوزش داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری ،ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﭘﯾراﭘزﺷﮑﯽ ﺑﻧدرﻋﺑﺎس

ﻣﻘﺪﻣﮫ
دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮫ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی اھﺪاف وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش
ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و
ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﯾﻦ دﻓﺘﺮارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ آﻣﻮزش رﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری -ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و
ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺟﮭﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ  ،ﻣﺘﺒﺤﺮ و دارای داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش ﻗﻮی

ﺑﺎ روﺣﯿﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ.

آرﻣﺎن
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﮫ آﻣﻮزش رﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری،
ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ

اﺳﺖ .

ارزﺷﮭﺎی ﻣﺤﻮری
اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﮕﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ دراﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ھﺎ در ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪن
ﺑﮫ ارزﺷﮭﺎی زﯾﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
ھﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎنداﻧﺶ و ﻣﮭﺎرت ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﮫ روز در زﻣﯿﻨﮫ آﻣﻮزش در رﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎری،ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﮫ ﻓﺮاﮔﯿﺮ-روﺣﯿﮫ ﺧﻼق و ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮدر اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖ ھﺎ
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-1ﺧﻮاﺳﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮑﺪه از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش در
ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮑﺪه

-2ﺣﻀﻮراﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﻌﮭﺪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﻮﯾﺶ در
زﻣﯿﻨﮫ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
-3ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺮ ھﺰﯾﻨﮫ و ﮔﺰاف ﺑﺮای راه اﻧﺪازی دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﺗﻮﺳﻌﮫ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
-4وﺟﻮد ﮐﺎدر ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺠﺮب در زﻣﯿﻨﮫ آﻣﻮزش در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺮاﯾﯽ داﻧﺸﮑﺪه و
ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﻓﺘﺮ
-5اﻟﺰام و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
راه اﻧﺪا زی اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و دﻓﺎﺗﺮ
 -6ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﮫ

داﻧﺸﮑﺪه

ﭘﺮﺳﺘﺎری  ،ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ

داﻧﺸﮑﺪه از ﺟﮭﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻤﯽ  ،ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎ
ﻋﺪم ﻧﮕﺮش و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﻓﺘﺮ-ﻋﺪم ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ

و ھﺰﯾﻨﮫ

ھﺎی دﻓﺘﺮ
 -ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺿﻌﯿﻒ

و درک ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی دﻓﺘﺮ

اھﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
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- 1ﺗﻮﺳﻌﮫ و ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮫ آﻣﻮزش در داﻧﺸﮑﺪه
ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ

-2ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی اﺳﺎﺗﯿﺪ

-3ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح درس ،ﻃﺮح دوره ،راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و

log book

-4ارﺗﻘﺎی ﭘﮋوھﺶ در آﻣﻮزش
 -5ﮐﻤﮏ در ﺑﮭﺒﻮد و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی آزﻣﻮﻧﮭﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 -6ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران
 -7ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 -8ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ھﺪف -1ﺗﻮﺳﻌﮫ و ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﮫ آﻣﻮزش
اﻟﻒ-اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻌﻨﻮان دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﺗﻮﺳﻌﮫ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه )ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺗﺎﻗﯽ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد 8در  4ﻣﺘﺮ(
ب-ﺗﮭﯿﮫ اﺑﺰار و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز )ﺳﮫ ﻋﺪد ﻣﯿﺰ ،ﺳﮫ ﻋﺪد ﺻﻨﺪﻟﯽ،ﺳﮫ ﻋﺪد
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ  ،دو ﻋﺪد ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(
ج-ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو )ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﺎﯾﭙﯿﺴﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ(
چ-ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻧﺘﺼﺎب راﺑﻄﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ھﺎ
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از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﮑﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮑﺪه

ح -ﺗﮭﯿﮫ ﺑﺮوﺷﻮرو ﭘﻤﻔﻠﺖ در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﻓﺘﺮ ،اھﺪاف و ﺣﯿﻄﮫ ھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی
آن و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن آن ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺮﺳﻨﻞ
آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ھﺎ

ھﺪف -2ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی اﺳﺎﺗﯿﺪ

اﻟﻒ-ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح درس ،ﻃﺮح

دوره ،راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و log book

ب-ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ و ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎ و آﻣﻮزﺷﮭﺎی آﺗﯽ
ج-ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺣﺪاﻗﻞ  4ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ و
اوﻟﻮﯾﺘﮭﺎ در ھﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

د-ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ EDC،داﻧﺸﮕﺎه وﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮑﺪه ھﺎ در
زﻣﯿﻨﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ی آﻣﻮزﺷﯽ

و -ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺸﻮرﺗﯽ آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﯿﺪ
ه-ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷﯽ در ﺣﯿﻄﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ
ی-ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷﺪه آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﯿﺪ

ھﺪف -3ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح درس ،ﻃﺮح دوره ،راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و

log book

اﻟﻒ-آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح درس ،ﻃﺮح دوره ،راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و
 log bookﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه )ﺣﺪاﻗﻞ دو ﮐﺎرﮔﺎه در ھﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ(
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ب -ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺎص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺼﻮﺑﺎت وزارﺗﺨﺎﻧﮫ و اﯾﺠﺎد
اﻧﮕﯿﺰه در اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﺧﺼﻮص ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح درس ،ﻃﺮح دوره ،راھﻨﻤﺎی

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و

log book

ج-ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه ھﺎ

و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش در آﻧﮭﺎ ﺟﮭﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح

درس ،ﻃﺮح دوره ،راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و
و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻓﺮدی ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ،

) log bookاز ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره

ﺟﮭﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ھﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل(

چ-ﺟﻤﻊ آوری ﻃﺮح درس ،ﻃﺮح دوره ،راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و

 log bookﺗﻮﺳﻂ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﻓﺘﺮ

د-ﻧﮕﮭﺪاری ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ از ﻃﺮح درس ،ﻃﺮح دوره ،راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و
 bookداﻧﺸﮑﺪه ھﺎ

در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ و ﻧﺴﺨﮫ دوم درداﻧﺸﮑﺪه

log

ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ

و -ﺗﻮﺟﯿﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺧﺼﻮص رﺟﻮع و اﺳﺘﻔﺎده از راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دروس
در اﺑﺘﺪای ھﺮ ﺗﺮم

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی وب ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮑﺪه

ھﺎ – از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺎﺗﯿﺪ راھﻨﻤﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در
ﺑﻮرد ﻣﺨﺼﻮص دﻓﺘﺮ (

ه-ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺎﺗﯿﺪ رﺷﺘﮫ ھﺎ
دوره ،راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و

در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح درس ،ﻃﺮح

 log bookھﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻓﯿﺪﺑﮏ

ﺳﺎﻋﺎت و اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ

ھﺪف  -4ارﺗﻘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﮋوھﺶ در آﻣﻮزش
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و ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ

اﻟﻒ -ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺘﮭﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ در زﻣﯿﻨﮫ آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ب -ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﻨﻈﯿﻢ دوره ای ﻓﮭﺮﺳﺖ اوﻟﻮﯾﺘﮭﺎی ﭘﮋوھﺶ در آﻣﻮزش  :در ھﺮ ﺗﺮم
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر
پ--اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯿﮭﺎ ی ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ روﺷﮭﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد
در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮑﺪه
ج -آﻣﻮزش روﺷﮭﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ اﺳﺎﺗﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه در ھﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
د-ﺗﺮﻏﯿﺐ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪھﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﺠﺎد ﺟﻮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﯿﻦ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮑﺪه )ﭘﺮﺳﺘﺎری-
ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ  -ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ( و ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺷﺘﮫ

ﺑﺮﺗﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ

و-ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از روﺷﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻢ آﻣﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ

و ﮔﺰارش آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﺎرﺑﺮدی و ﭘﮋوھﺸﯽ  ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ
ﻣﻘﺎﻟﮫ در ھﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ھﺪف  -5ﺑﮭﺒﻮد و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی آزﻣﻮﻧﮭﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

اﻟﻒ -ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺟﮭﺖ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آزﻣﻮن ھﺎ ،ﺣﺪود 1
ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﮐﻼﺳﮭﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ

ب-ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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ج -ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺰارش )ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ( از وﺿﻌﯿﺖ آزﻣﻮن ھﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه ﺟﮭﺖ
اراﺋﮫ ﺑﮫ اﺳﺎﺗﯿﺪ  -ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم

داﻧﺸﮑﺪه -ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه و

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه

چ -اراﺋﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آزﻣﻮن ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺎﺗﯿﺪ داوﻃﻠﺐ ﺟﮭﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد و
ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎ اﺻﻼح ﺗﺪوﯾﻦ و ﻃﺮح ﺳﻮاﻻت

ھﺪف  -6ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران
اﻟﻒ -ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ از

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﮫ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﮭﺎی ھﺮ ﺗﺮم

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ب -ھﻤﮑﺎری در ﺗﺪارک ﺗﺠﮭﯿﺰات و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزھﺎ

ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎی واﺣﺪ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮑﺪه

ج -اراﺋﮫ ﻣﺸﺎوره ﺑﮫ واﺣﺪ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز در
زﻣﯿﻨﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﻮن ھﺎی ﻣﮭﺎرت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﮭﺒﻮد ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی
ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
چ -ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ھﻤﮑﺎری در اﺟﺮای ﭘﮋوھﺶ ھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی در ﺣﯿﻄﮫ ﻣﮭﺎرت
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
ح -ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻓﺘﺮﭼﮫ ھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
خ -ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﮭﯿﮫ وﺗﻨﻈﯿﻢ دﻓﺘﺮﭼﮫ ھﺎی ﺛﺒﺖ روزاﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻋﻤﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
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د -ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﻨﻈﯿﻢ راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮑﺪه
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ

ھﺪف  -7ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ھﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﻟﻒ -ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺑﻮﯾﮋه اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن و
ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه.
ب -ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﮭﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه و
ﮐﻼﺳﮭﺎی وﯾﮋه اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.
ج -اراﺋﮫ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﮫ از ﻃﺮف
ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای

اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اراﺋﮫ ﺷﺪه.

ھﺪف  -8ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ
اﻟﻒ -اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﺟﮭﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ در ﺣﯿﻄﮫ دروس ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ
ب -ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻣﻮزش
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ.
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داﻧﺸﮕﺎه در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و اﺻﻼح

