
 برنامه تحول در سطح منطقه/ دانشکده یساز نهیگزارش اقدامات نهاد

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان و نوآوری تحول یبسته ها شیدر خصوص پاانجام شده  اقدامات

 (1400فروردین ماه  تا 99 از فروردین ماه  )

 : یدر علوم پزشک یعلم تیکسب مرجع یبرا یساز تیو ظرف ینگار ندهیبسته آگزارش اقدامات 

  ایبال در و سالمت روان یمولکول کیژنترسالت  زیتما ی دو حوزه خصوص در راه نقشهحهت تعیین  تشکیل جلسه  -1

و  لی)تکم ایبال در و سالمت روان یمولکول کیدانشکده در دو حوزه ژنت کیرسالت آکادم زیتما یحوزه ها بیو تصو نییتع -2

 (یعلم تیکتاب زرد مرجع دییتأ

نرم افزار  یطراح "( با عنوان  یراهبرد قاتیتحق یدر سامانه نصر )مرکز مل یعلم ئتیه یاز اعضا یکیثبت طرح نوآورانه  -3

 یبا شماره ثبت "تنریال تمیفلش کارت و الگور کیبا استفاده از تکن یرشته پرستار یجراح یآموزش دروس داخل لیموبا

983170   

به در مورد فراخوان طرح نوآورانه آموزشی در سامانه پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی  یاطالع رسان -4

  یعلم اتیه یاعضا

 :شامل  8/11/99ارسال عناوین طرح های نوآورانه آموزشی به وزارت در تاریخ  -5

بر اساس مدل  انیدانشجو یریادگی زانیآنالین محور بر م سیمحور با تدر ویآموزش سنار ریتأث یا سهیمقا یبررس -1

 کیکرک پاتر

 یرشته پزشک انیدانشجو ژهیو یپزشک کیزیدرس ف یاموزش شنیکیاپل یطراح -2

جشنواره  یو برگزار یدانش پژوه تیوزارت با محور یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک یدر مورد تور مجاز یاطالع رسان -6

  یمطهر دیشه

 سامانه نصر ینوآورانه در حوزه آموزش جهت بارگذار یطرح ها یبررس -7

 رسالت دانش زیتما یحوزه ها نییتع یبه اجماع برا یابیجلسه جهت دست لیتشک -8

 

 :ینیسرزم شیدانشگاهها در بستر آما یتوانمند یوارتقا ییگرا تیگزارش اقدامات بسته مامور

های موجود و  ساخت زیر زیست محیط بر صنایع تاثیر عنوان با سیرجان دانشکده ویژه ماموریت کردن نهادینه راستای در -1

 بر که شده ارسال منطقه کالن به آن و گزارش گردیده ایجاد ای حرفه بهداشت و محیط ارشد کارشناسی رشته دو مورد نیاز

 و محیط بهداشت ارشد کارشناسی رشته دو گردید مقرر منطقه کالن سالمت عالی آموزش آمایش توسعه سند در آن مبنای

گردد که گام مهمی در جهت توسعه ماموریت این دانشکده  تاسیس علوم پزشکی سیرجان دانشکده در 1408 سال تا ای حرفه

 می باشد.

 

به  "ستیز طیو معادن بر سالمت و مح عیصنا ریتاث "موضوع  ی صورت گرفتهازسنجیپس از ن 98در سال  نکهیبا توجه به ا -2

  است اقدامات زیر در این زمینه صورت گرفته است:  انتخاب شده رجانیس علوم پزشکی دانشکده ژهیو تیمامور شنهادیعنوان پ



 منطقهو کالن دانشکده    ژهیو تیماموردر مورد  یعلم تئیه یاعضا و اطالع رسانی به نمودن آشنا -3

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک یها و توانمندها تیظرف نیو همچن یقاتیو تحق یآموزش یها شگاهیآزما زاتیتجه ستیل هیته -4

 و مکاتبه آن به کالن منطقه

 : منطقه و دانشکدهویژه کالن  یها تیمرتبط با مامور یقاتیتحق یطرح ها انجام -5

معدنکاران معدن گل گهر  یو عملکرد کبد یویر تیهوابرد بر ظرف یو گرد غبارکل یستالیکر سیلیمواجهه با س ریتأث یبررس -6

 (ستیز طیسالمت و مح تی)مامور 1399در سال  رجانیس

 (ایسالمت در بال تی)مامور 19-دیبر مردم در دوره بحران کوو یاجتماع یاثرات رسانه ها یبررس -7

 یمارستانهایدر ب سمیمبتال به رومات مارانیدر ب COVID-19ابتال و شدت ابتال به  یبر رو نیاستفاده از کلروک ریتاث یبررس -8

 (ایسالمت در بال تی)مامور رجانیکرمان و س یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک

 (ایسالمت در بال تی)مامور 19 دیکرونا کوو یمارینسبت به ب رانیسواد سالمت مردم ا زانیم یبررس -9

شهرستان  یهامارستانیدر ب یبستر 19-دیمبتال به کوو مارانیب یبر عالئم تنفس جیبنفشه بار یاهیشربت گ ریتاث یبررس -10

 (ایسالمت در بال تی)مامور 1399در سال  رجانیس

در شهرستان  covid-19 یماریب وعیش نیدر ح یمراقبت درمان یارائه دهنده  یسالمت روان پرستاران در واحدها یبررس -11

 (ایسالمت در بال تی)مامور 1399بوکان در سال 

 1399در سال  covid-19 یریاستان کرمان در زمان پاسخ به همه گ یآموزش یمارستانهایکارکنان ب یعوامل ماندگار یبررس -12

 (ایسالمت در بال تی)مامور

 ایسالمت در بال تی)مامور 2 روسیکروناو یمبتال به سندرم حاد تنفس مارانیپرستاران مراقبت کننده از ب ستهیتجارب ز نییتب -13

تحت پوشش دانشگاه  یمارستانهایدر ب Covid-19واکسن و ابتال به آنفلوانزا بر ابتال و شدت ابتال به  قیسابقه تزر ریتاث یبررس -14

 (ایسالمت در بال تی)مامور رجانیکرمان و س یعلوم پزشک

سالمت در  تی)مامور 1399در سال  رجانیشهر س یخانوارها یاقتصاد تیبر وضع covid-19 یریهمه گ ریتاث زانیم یبررس -15

 (ایبال

سالمت در  تیکرونا )مامور روسیو وعیدر زمان ش رجانیشهر س یها مارستانیب یاجتماع یریپذ تیمسئول تیوضع یبررس -16

 (ایبال

در سال  رجانیشهرستان س یها مارستانیدر ب COVID-19مشکوک به  مارانیب ریکننده در مرگ و م نییعوامل تع یبررس -17

 (ایسالمت در بال تی)مامور 1398-99

در  19 روسیاز کروناو یریشگیمحافظت بر پ زشیانگ یجامعه محور با استفاده از تئور یمداخله آموزش ریتاث زانیم یبررس -18

 ( ایسالمت در بال تی)مامور رجانیکارمندان بانک شهر س

 99در سال  رجانیدر زنان باردار شهر س 19 روسیاز کروناو یریشگیدر پ یخودمراقبت یمداخله آموزش ریتاث زانیم یبررس -19

 (ایسالمت در بال تی)مامور

شهر  یها مارستانیکرونا در ب ژهیاسترس و اضطراب کارکنان بخش اورژانس و بخش و ،یآن بر افسردگ ریکرونا و تاث روسیو -20

 (ایسالمت در بال تی)مامور رجانیس

سنتز شده به عنوان  یسیمغناط تیجذب با استفاده از نانوکامپوز ندیفرآ یط یآب ایھ طیاز مح کیحذف آرسن زانیم یبررس -21

 دینانوجاذب جد کی

 منطقه و دانشکده: یها تیمقاالت مرتبط با مامور چاپ -22

Risk Factors for Suicidal Behaviors after Natural Disasters: A Systematic Review ( ایسالمت در بال تی)مامور 

)Malaysian Journal of Medical Sciences( 



 Cultural Challenges: The Most Important Challenge of COVID-19 Control Policies in Iran تی)مامور 

 (Prehospital and Disaster Medicine( )ایسالمت در بال

COVID-19 Shows That Health Education Programs in Iran Must Be Revised ( ایسالمت در بال تی)مامور (

(Asia-Pacific Journal of Public Health( 

 

 

 :یگزارش اقدامات بسته توسعه راهبرد

، ایمنولوژی، بالینی ، بیوشیمی، باکتری شناسیفیزیولوژی های  در رشته 1400در فروردین ماه  عضو هیئت علمی نفر پنججذب 

 در جهت راه اندازی رشته پزشکی سالمت سیاستگذاری   ،زیستی آمار
 

 تائید شد.دهم هج خوانادر فر هیئت علمی مورد نیاز آموزش علوم پایه پزشکی یتکمیل اعضاجهت مقاطع جدید رشته لیست نه 

و تودیع آقای دکتر حسین زاده مدیر سابق  29/1/1400آموزش و تحقیقات در تاریخ بعنوان مدیریت آقای دکتر رضا صادقی  معارفه

  آموزش و تحقیقات معاونت اموزشی

 

گزارش با موضوعیت   99اسفند ماه   10در تاریخ  دانشگاه های کالن منطقه هشت آمایشینشست مجازی معاونین آموزشی 

 در دانشکده علوم پزشکی سیرجان الزامات و زیرساخت های مورد نیاز تأسیس رشته مقاطع جدید

 

زی دانشگاه های با موضوعیت چالشهای بین الملل سا 24/12/1399در تاریخ   8نشست مجازی شورای بین الملل کالن منطقه   

 کالن منطقه

  

 EDC سایت نمودندو زبانه 

  

 42/1/1400تاریخ  12/1399انجام ارزیابی درونی )خود ارزیابی( مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از تاریخ   

 

 سیرجان صنعتی دانشگاهو  علمی بین دانشکده علوم پزشکی سیرجان انعقاد تفاهم نامه

 و کارگروه ها  تشکیل کمیته ها

و تشکیل یک جلسه با حضور اعضای کمیته  02/12/1399تشکیل کمیته برنامه ریزی درسی در تاریخ  (1

 11/12/1399در تاریخ 

و تشکیل یک جلسه با  19/12/1399های ارزشیابی اساتید و ارزشیابی فراگیران در تاریخ تشکیل کمیته (2

 20/12/1399ها در تاریخ حضور اعضای کمیته

 15/01/1400کمیته پژوهش در آموزش در تاریخ تشکیل  (3



 15/01/1400تشکیل کمیته دانش پژوهی آموزشی در تاریخ  (4

تشكيل كارگروه آموزش پاسخگوي جامعه محور در تاریخ اسفند  (5

1399 

 18/11/1399تشكيل كارگروه شفاف سازي در تاریخ  (6

 

 
مهندسی بهداشت رشته ها ی ارشد  در 8کالن منطقه تصویب تاسیس رشته مقاطع جدید در سند آمایش آموزش عالی سالمت  -1

 ، کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل و کارشناسی فناوری اطالعات سالمتیبهداشت حرفه ا یمهندسارشد محیط، 

 راه اندازی و بروز رسانی سایت مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده به آدرس لینک زیر: -2

HTTP://edc.sirums.ac.ir  
 یتوسط شورا 12/8/1399 خیدر تار وستهیپ یکار در مقطع کارشناس یمنیو ا یبهداشت حرفه ا یرشته مهندس سیتأس بیتصو -3

از وزارت  یبهداشت مانند بهداشت حرفه ا دیجد یرشته ها ی. درخواست مجوز راه انداز رویپ یعلوم پزشک یگسترش دانشگاهها

  بهداشت

گروه بهداشت  یگروه و اعضا ریبا حضور مد یشیجلسه هم اند کیدر  یرشته بهداشت عموم کولومیدر کور یو بازنگر یررسب -4

 و ارسال پینهادات به دبیرخانه کالن منطقه(99) رشته نیا انیآموزش و دانشجو ری، مدEDC ریمد ،یعموم

 جهت ارائه در کالن منطقه)در حال اجرا( یمطب دار دیرشته جد کولومینوشتن کور -5

آموزش  یبرنامه ها یدانشکده در دوران کرونا تحت عنوان بازنگر یعلم ئتیتوسط اعضا ه ( Letter to Editor) چاپ مقاله -6

 کشور یآموزش ستمیو بهداشت( در س یریشگی)پ بهداشت

 گذراندن دوره مجازی ارشد آموزش پزشکیجهت حمایت از اعضای هیئت علمی برای  یقیتشو دستورالعملو اطالع رسانی تصویب  -7

در جهت  یعلم ئتیفراخوان جذب  ه و هفدهمین نیمختلف در شانزدهم یرشته ها یبرا یعلم ئتیعضو ه 11استخدام  یتقاضا -8

  نظام آموزش تیفیارتقاء ک

 

 

 یاخالق حرفه ا یگزارش اقدامات بسته اعتال

اسفند  12در تاریخ برای اعضا هیئت علمی و پرسنل معاونت آموزشی  پزشکی علوم های پژوهش در اخالق کارگاهبرگزاری 

 1399ماه

 1399اسفند ماه 26در تاریخ برای اعضا هیئت علمی و پرسنل معاونت آموزشی  )2 ( اخالقی جوبرگزاری کارگاه  

 1399ماه بهمن 30 در تاریخبرای اعضا هیئت علمی و پرسنل معاونت آموزشی مدنی  رفتار و اخالقی جو کارگاهبرگزاری 

 در تاریخ دوم اسفند ماه برگزاری کارگاه  جو اخالقی برای اعضا هیئت علمی و پرسنل معاونت آموزشی  -1

به       8 قطب یجلسه ژورنال کالب اخالق پزشک 7در  رجانیس یدانشکده علوم پزشک یعلم ئتیه یشرکت فعال اعضا        -2

  1399 وریشهر 31تا  بهشتیارد 29 خیکرمان( از تار یعلوم پزشک) برگزار شده توسط دانشگاه نیصورت آنال



 9/4/99 خیدر تار رجانیس یدانشکده علوم پزشک یعلم تیه یاعضا یبرا "یاخالق در آموزش مجاز" نیکارگاه آنال یبرگزار -3

 خیدر تار رجانیس یدانشکده علوم پزشک یعلم تیه یاعضا یبرا "یاخالق در انتشار آثار پژوهش " نیکارگاه آنال یبرگزار -4

11/5/99 

 1399مهرماه  3 خیدر تار یاخالق حرفه ا یتم طول یزیدر کارگاه  برنامه ر یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک ریشرکت مد -5

 1399مرداد  6مورخ  المیا یاخالق در آموزش، برگزار کننده دانشگاه علوم پزشک ناریدر وب یعلم ئتیه یاز اعضا یشرکت بعض -6

 یدانشکده علوم پزشک یعلم ئتیه یاز اعضا یکیتوسط  BMC Nursing هیدر نشر یمقاله در حوزه اخالق پزشک کیچاپ  -7

 رجانیس

و اضطراب  یبا استرس، افسردگ یپرستار انیدانشجو یحرفه ا تیو هو یسالمت معنو نیارتباط ب یبررس"طرح  با عنوان  کیثبت  -8

   "در آنان

 2/11/99مورخ اخالق در آموزش با تأکید بر تم طولی برای اعضاء هیئت علمی آنالین برگزاری کارگاه  -9

 29/9/99برگزاری کارگاه آموزش اخالق حرفه ای برای پرسنل درمان و پشتیبانی در قالب دوره های ضمن خدمت مورخ  -10

برگزار شده  8قطب پزشکی  ژورنال کالب های مجازی اخالقمجموعه در دانشکده اعضای هیئت علمی فعال  حضوراطالع رسانی و  -11

 99تا بهمن  99داد راز ختوسط دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

  دانشکده به وزارتخانه یکارشناس سالمت معنو یمعرف -12

 : در بستر دانشگاه های نسل سوم توسعه کارآفرینیبسته  اقدامات گزارش

 16/12/1399خارجی و داخلی اختراعات ثبت فرآیند مختص فکری مالکیت آموزشی های کارگاه برگزاری

 صنعتی سیرجان علمی بین دانشکده علوم پزشکی سیرجان و دانشگاه انعقاد تفاهم نامه               

در جهت توسعه راهبردی و  شهرستان سیرجانآموزش و پرورش پژوهشکده با آموزش و پرورش و مرکز پژوهش نوبنیاد  با همکاری -1

 های آموزش پزشکیبرنامهد هدفمن

 ها در حوزه سالمت و صنعتهمکاری و تعامل با دانشگاه صنعتی سیرجان در جهت آمایش سرزمینی و توانمند سازی دانشگاه -2

 همکاری با مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان -3

 آموزش پزشکی یهاهمکاری با منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در جهت توسعه و ایجاد زیر ساخت -4

همکاری با پارک علم و فناوری کرمان در جهت ایجاد ارتباط بیشتر آموزش و مهارت دانشجویان و هسته های فناور در حوزه   -5

 سالمت

مرکز  یبرا یعلوم پزشک یهادانشگاه یمراکز رشد فناور یها تیفعال تیریبه سامانه مد یکارشناس، هنوز دسترس یبا توجه به معرف -6

 نشده است. فیجهت ورود اطالعات تعر رجانیس یرشد دانشکده علوم پزشک

 :است ریمستقر در مرکز رشد شامل موارد ز یامکانات و خدمات مورد نظر از شرکت ها نیتام

ها درحال شرکت نیمورد از ا کیهسته فناور )شامل سه شرکت و دو هسته(  فعال دارد که  5 رجانیس یرشد دانشکده علوم پزشک مرکز

 .باشدیدفاع از پروپوزال خود م

 :مستقر در مرکز شامل یهاشرکت

در حال دفاع از پروپوزال   ایخانم زهرا ستوده ن یعامل ریبا مد سانیسبز عل یمیش ایمیک انیشرکت دانش بن انیشرکت دانش بن -1

 خود

  یرفعت رضایعل تیریمهر با مد رگانیس یشرکت زیست فناور -2

 نژادی مصل هیراض تیریطب پویا با مد اورانوس -13



کل خون از  نیقند، کلسترول و پروتئ یریگاندازه یو ساخت دستگاه نور یگانیمحمد گلپا یآمار یستیربات ز زیو هسته فناور ر

 پور یمسعود دهقان

 :است ریمستقر در مرکز رشد شامل موارد ز یبدو ورود از شرکت ها تیحما

  فناور یهاهسته یو...( در محل مرکز رشد برا نترنتیا ،یصندل ز،ی) مرینظ یگذاشتن فضا و امکانات اریدر اخت -1

 فناور یهسته ها یدانشکده برا یهاشگاهیفناور به آزما یهسته ها یمعرف -2

فاده از امکانات فناور در جهت است یهاهسته ازیسطح شهرستان و مراکز مورد ن یهابه دانشگاه یفناور یهاهسته یمعرف -3

  هامشترک آن دستگاه

 کرمان یبه پارک علم و فناور یمعرف -4

 .باشدیم ریفناور شامل موارد ز یهاها و هستهامکانات و خدمات از شرکت نیانجام شده و تام یهاتیحما

مورخ  2689/61/10/98سالمت دکتر وطن پور به شماره نامه  یدفتر توسعه فناور سییاز مرکز رشد دانشکده از ر دیدرخواست بازد -1

 9/7/1398خیدر تار یعلم اتیه یفناور و جلسه با اعضا یهاها و هستهاز شرکت شانیا یحضور دیو بازد 09/04/1398

نامه در حال انجام مرکز رشد به شماره  یهااز طرح تیحما یاز دفتر توسعه سالمت در راستا یمال تیدرخواست حما -2

 11/09/1398مورخ  7821/61/10/98

مستقر  یفناور و شرکت ها یهاهسته یو...( در محل مرکز رشد برا نترنتیا ،یصندل ز،ی) مرینظ یگذاشتن فضا و امکانات اریدر اخت -3

 .باشندیها مستقر مکه تمام هسته ها و شرکت

 فناور یهسته ها یدانشکده برا یهاشگاهیاستفاده از آزما -4

فناور در جهت استفاده از امکانات مشترک آن  یهاهسته ازیسطح شهرستان و مراکز مورد ن یهابا دانشگاه یتفاهم و همکار جادیا -5

 و ازاد و اموزش و پرورش( یصنعت یهاها )دانشگاهدستگاه

 شرکت یمال یهاتیجهت حما ییو شکوفا ینوآور یبه صندوق ها یمعرف -7

 

 .انجام شده است لیذ یهاتیفعال رجانیس یبودن مرکز رشد دانشکده علوم پزشک سیبا توجه به تازه تاس

سالمت در زمان  یفناور تیدر خصوص اهم یعلم اتیه یسالمت با اعضا یدفتر توسعه فناور سییجلسه دکتر وطن پور ر یبرگزار -1

 از مرکز رشد دانشکده شانیا دیبازد

 .استعداد درخشان برگزار شده است انیدانشجو ژهیزاده و یآپ با حضور دکتر صلواتو استارت ینیکارگاه کارآفر  -2

مدرس و معاون مرکز رشد  یلیالزم با مرکز رشد کرمان و جناب مهندس اسماع یهایهماهنگ یاموزش یهاکارگاه یبرا نیهمچن  -3

 لیانجام شده است که به دل یعلم اتیرهیو غ یعلم اتیه یاعضا ژهیو نینو یهایبا فناور ییبا موضوع اشنا کارگاه یکرمان جهت برگزار

 .میباشیم یبه صورت مجاز یکرونا عقب افتاده و به دنبال برگزار وعیش

 .نیانال یهاکارگاه یبرگزار یدانشکده برا یبا بخش مجاز یهماهنگ -4

 صورت گرفته است. یو تلفن یمراجعه حضور قیاز طر هایهماهنگ

در خصوص ثبت اختراعات  یتخصص یفناور دانشکده مشاوره ها یبا توجه به حضور هسته ها رجانیس یعلوم پزشک کدهدانش مرکز رشد

 تیریو اورانوس طب پویا با مد  یرفعت رضایعل یآقا تیریمهر با مد رگانیس یفناور ستیداشته است که دو هسته فناور شرکت ز یداخل

 .ندیخود را ثبت نما یهادهیااند خانم مصالنژاد توانسته

 یکرمان در راستا یانجام شده با پارک علم و فناور یمکاتبات و جلسات حضور ط،یشرا یبا توجه به بررس رجانیس یدانشکده علوم پزشک

 باشدیبا آن مرکز م یو فناور پژوهشی – یعلم یتفاهم نامه همکار یامضا

 نهیو به یبا استارت آپ و طراح ییآشنا ناریبا انجمن کسب و کار دانشکده وب  رجانیس یمرکز رشد دانشکده علوم پزشک یبا همکار

 برگزار شد.در مهرماه و آبان ماه   PCR یساز

 



 :بسته آموزش پاسخگو و عدالت محوراقدامات گزارش 

 1399اسفند ماه  20اعضا هیئت علمی مورخ با  کمیته ارزشیابی برگزاری جلسه حضوری

 های شفافیت و پاسخگویی به وزارتخانهتکمیل و ارسال سنجه  -1

 1399بهمن ماه  20پرسش و پاسخ حضوری با اعضا هیئت علمی مورخ  هبرگزاری جلس -2

 8 یشیمنطقه آما ینقشه توسعه علم یدر راستا رجانیس یسند توسعه آموزش دانشکده علوم پزشک نیتدو -3

جامعه )در  یازهایبر ن یو مبتن یسالمت یبا توجه به شاخص ها یآموزش یازسنجیپرسشنامه جهت انجام ن نیتدو -4

 شدن( یینها یبرا یمرحله نظرسنج

 ی و ارسال پیشنهادات به دبیرخانه کالن منطقهرشته بهداشت عموم کولومیکور یبازنگر -5

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک یاتاق فکر در سطح معاونت آموزش لیاعضاء و تشک یمعرف -6

 دانشکده ینامه اتاق فکر معاونت آموزش نییآ نیتدو -7

با حضور معاونت  رجانیس یدانشکده علوم پزشک یدو جلسه از مجموعه جلسات اتاق فکر معاونت آموزش یبرگزار -8

 دانشکده یعلم اتیمحترم ه یمحترم آموزش و اعضا ریمد ،یمحترم آموزش

دانشکده  یعلم اتیمحترم ه یاعضا ژهیو یزشدستورالعمل ها و مقررات آمو یاطالع رسان یکیالکترون جیپک یطراح -9

 )درحال انجام(رجانیس یعلوم پزشک

 یدانشکده علوم پزشک انیدانشجو ژهیو یدستورالعمل ها و مقررات آموزش یاطالع رسان یکیالکترون جیپک یطراح -10

 )در حال انجام(رجانیس

رشته  یدر تمام انیدانشجو یکالس ها یبرگزار یبرا یروم جهت توسعه آموزش مجاز یو اسکا دیسامانه نو یراه انداز -11

 کرونا یدر دوران پاندم یبه آموزش مجاز ازیدانشکده با توجه به ن یها

 یبرگزار ک،یالکترون یمحتوا دیتول یبرا انیو دانشجو دیاسات یجهت توانمندساز نیآنال یآموزش یکارگاه ها یبرگزار -11

 یمجاز یو آزمون ها یآموزش مجاز یکالس ها

در راستای اهداف  (99)در دو فصل پاییز و زمستان  بصورت فصلی انیپرسش و پاسخ با دانشجو یجلسه مجاز لیتشک -12

 بسته آموزش پاسخگو

 در حوزه آموزش و پژوهش دیاسات یجهت توانمندساز نیآنال یمتعدد آموزش یکارگاه ها یبرگزار -13

جلسه حضوری پرسش و  و 99  زییدر پااعضای هیئت علمی با  یمعاونت آموزش پرسش و پاسخ یجلسه مجاز لیتشک -14

 99 زمستاندر فصل بهار، تابستان و  پاسخ با اعضای هیئت علمی

 یتوسط معاونت آموزش ییدانشجو یمشورت تهیکم لیتشک -15

 

 :یآموزش علوم پزشک یساز یالملل نیگزارش اقدامات بسته ب

با موضوعیت چالشهای بین الملل سازی دانشگاه  24/12/1399در تاریخ   8نشست مجازی شورای بین الملل کالن منطقه  

 های کالن منطقه 

 EDC سایت  نمودندو زبانه 



 مذکور تیاطالعات در سا یارذو بارگ Education Iran تیسابه روز رسانی  -1

 موجود در سطح دانشکده یتابلوها هیدو زبانه نمودن کل -2

جلسات  نیو همچن دیاسات یکرونا برا یپاندم طیدر شرا یسیانگل ی)واتساپ( آموزش زبان عموم یگروه مجاز لیتشک -3

گفتگو ها  یبرگزار نکیرووم با ل یاسکا تیتوسط سا دیبحث آزاد با حضور اسات

(skyroom.online/ch/am3t/sirums.research) 

اطالع رسانی به اعضای هیئت علمی در مورد برنامه جامع همکاری های علمی بین المللی و همچنین اطالع رسانی   -4

 ساله با کشور چین  25درمورد برنامه جامع همکاری  

 :توسعه زیر ساختگزارش اقدامات بسته 

 .شد اریرید) سه میلیارد تومان( خ سی میلیارد ریال به مبلغ آزمایشگاه مورد نیاز تجهیزات

 .شد داده تخصیص سیم بی اینترنت به دسترسی برای الزم ساخت زیر تامین جهت ریال میلیارد 2 اعتبار

 در سیم بی  اینترنت به دسترسی برای الزم ساخت زیر تامین همچنین و بیمارستان کتابخانه تجهیز جهت  رایانه دستگاه 3 و کتاب جلد 850

 .دش فراهم بیمارستان

  برای ساختمان اداری و کتابخانه معاونت آموزشی  Fi-Wiاینترنت  اندازی  راه

  (ع) رضا امام بیمارستان کتابخانه و کنفرانس اندازی سالن راه

 خریداری رفرنس های انگلیسی و فارسی برای رشته های مختلف،  بویژه رشته پزشکی -1

  (skill lab ) مهارتهای بالینیتجهیز و پارتیشن بندی  و ایجاد ایستگاه های مجزا در مرکز  -2

 بیوشیمی انگل شناسی فیزیولوژی ایمن شناسی متناسب با نیاز های رشته پزشکی عمومیتجهیز آزمایشگاه  -3

 نفر 50زمون الکترونیک با ظرفیت آراه اندازی مرکز  -4

 تشکیل کمیته برنامه ریزی درسی، کمیته توانمندی اساتید و کمیته برنامه ریزی درسی رشته علوم پزشکی  -5

 راه اندازی و بروز رسانی سایت مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده به آدرس لینک زیر: -6

HTTP://edc.sirums.ac.ir  
 کرونا یولکولم صیتشخ شگاهیمرجع و آزما شگاهیآزما یراه انداز -7

و  یمولکول یشگاههایآزما ،یبافت شناس ،یشناس بی)آس یآموزش یگروه ها ازیمورد ن یشگاههایآزما زاتیتجه هیته -8

 ( یپزشک یوتکنولوژیب

 شد. یراه انداز یآزمایشگاه های آموزش یدانشکده ا شبکه -9

 ناستعداد درخشا انیبانک اطالعات دانشجو هیکمیته ی استعداد درخشان و ته  تیفعال -10

 انیپرسنل و دانشجو د،یبه اسات یه به منظور اطالع رسانکددانش یمعاونت آموزش یرسم تیسا لیتکم به روز رسانی و -11

 وبدا و مفدا  تیسا قیحوزه آموزش از طر یاخبار ها یمواز یرسان اطالع -12

 اخبار حوزه آموزش  یمتعدد به منظور  اطالع رسان یکانال ها و صفحات مجاز جادیا -13

 بیسامانه طب یروزرسانه بنصب و  -14

 ها نامهیو گواه دادهایرو تیریسامانه جامع مد دیخر یریگیو پ بیتصو -15

 یآموزش علوم پزشک نهیکارشناس رابط گنج یمعرف -16



 

 :آموزش مجازیگزارش اقدامات بسته توسعه 

 نفر 50راه اندازی مرکز آزمون الکترونیک با ظرفیت 

 سامانه فرادیدبروزرسانی 

 راه اندازی سامانه رای گیری آنالین

 نفر 700نفر به  200افزایش ظرفیت سامانه اسکای روم از 

 رایزنی جهت راه اندازی سایت محتوا آموزشی اساتید در معاونت آموزشی دانشکده

 15/1/1400تا  15/12/1399آزمون میان ترم و پایان ترم آزمایشگاه از تاریخ  100برگزاری 

  Vu.sirums.ac.ir اه اندازی سایت مرکز آموزش مجازی  ر  -1

  1399میان ترم و پایان ترم در نیم سال اول تحصیلی  مجازی آزمون  500برگزاری  -2

  ارتقا سامانه نوید -3

 شامل: انیو دانشجو دیاساتتوانمندسازی  یبرا نیآنال یآموزش یکارگاه ها یبرگزار -4

a) نیکالس آنال یبرگزار یروم برا یآموزش استفاده از اسکا 

https://www.aparat.com/v/xu1K8 
 
b) ایبا نرم افزار کمتاز دیارئه در سامانه نو یبرا یآموزش یمحتوا دیروش تول 

https://www.aparat.com/v/LC2Zr 
 
c) 1بخش  رجانیس یدانشکده علوم پزشک دیآموزش سامانه نو 

https://www.aparat.com/v/QiBAE 
 
d) 2بخش  رجانیس یدانشکده علوم پزشک دینه نوآموزش ساما 

https://www.aparat.com/v/rhgGn 
e) 3بخش  رجانیس یدانشکده علوم پزشک دیآموزش سامانه نو 

https://www.aparat.com/v/AbF7C 
f) دیآزمون ها با سامانه فراد یبرگزار 

https://www.aparat.com/v/Tvz3V 
g)  انیدانشجو یبرا نیترم به صورت آنال انیپاآموزش روش آزمون دادن امتحانات 

https://www.aparat.com/v/uDEeP 
 

 مرو یماهه سامانه اسکا 6 دیتمدو  کاربر 100 تیروم با ظرف یسامانه اسکا یراه انداز -5

 کاربر 200 تیروم با ظرف یساله سامانه اسکا کی دیخر -6

 نیو آنال نیروم بصورت آفال یو اسکا دیدر سامانه نو یو بعضاً عمل یتئور یکالس ها یبرگزار -7

 ریاخ یلیتحص مسالیدر دو ن دیدر سامانه نو نیآفال یآموزش یمحتوا 5334 یبارگذار -8

 ریاخ یلیتحص مسالیروم در دو ن یدر سامانه اسکا نینفرساعت، کالس آنال 168000 یبرگزار -9



 ریاخ یلیتحص مسالیروم در دو ن یدر سامانه اسکا نیساعت ، کالس آنال 7494 یبرگزار -10

 دیدر سامانه فراد ریاخ یلیتحص مسالیترم در دو ن انیترم و م انیآزمون پا 578حدود  یبرگزار -11

  دالورودیجد انیدانشجو یتمام یحضور ریثبت نام غ -12

  دالورودیجد انیکوتاه جهت دانشجو لمیف کیبا دانشکده، در قالب  ییآشنا یتور مجاز یبرگزار  -13

 دالورودیجد انیبا دانشجو یدو جلسه مجاز لیتشک -14

و تعامل با  ییآموزش جهت پاسخگو تیریتوسط مد یآموزش یگروه ها هیکل ندگانیبا نما یگروه مجاز لیتشک -15

 انیدانشجو

 یاسکا د،یالورود جهت کار با سامانه نو دیجد انیدانشجو یتوانمندساز یبرا نیو آفال نیآنال یمجاز یکارگاه ها یبرگزار -16

 دیروم و فراد

برگزار  یدر امور آموزش یابر یاستفاده از فضا نیآنال یدانشکده، در کارگاه آموزش یعلم ئتیه یاز اعضا یشرکت بعض-17

 24/6/1399 خیکرمان در تار یشده توسط دانشگاه علوم پزشک

ی اعضا ازیمورد ن زاتیتجه نیو تأم (کیالکترون یمحتوا دیاتاق تول)یاز سالن آموزش مجاز یبهره بردارره اندازی و  -17

در دیماه  ینور و قلم دئوپروژکتوریدستگاه و کروفن،یم ن،یمانند دورب یمجاز یآموزش تیفیجهت ارتقاء ک یعلم أتیه

99 

 روم یدر سامانه اسکا نالیها و جلسات آن السک تیظرف شیدرخواست ارتقاء افزا -18



 : بسته ارتقاء نظام ارزیابی وآزمون های علوم پزشکیگزارش اقدامات 

 درجه 360برای خرید سامانه ارزیابی رایزنی 

 نصب سامانه ثبت رویداد و گواهی نامه

 برگزاری کارگاه آموزشی جهت کار با سامانه طبیب برای اعضا هیئت علمی و کارشناسان -1

 برگزای کارگاه مجازی طراحی سواالت استاندارد  -2

 نفر 50راه اندازی مرکز آزمون اکترونیک با ظرفیت  -3

 (انجام سالن در حال یازساز)بکیمرکز آزمون الکترون یزهایم یو آماده ساز وتریکامپ ستمیس  50 یداریخر -4

با استفاده ازسامانه آزمون  یبه صورت مجاز 99-98دوم  یلیتحص مسالیدانشکده در ن یهاآزمون تیاکثر یبرگزار  -5

 ( Azmoon.sirums.ac.ir) دیفراد نیآنال

 باشد. یآزمون م 147برابر با  99-98دوم  یلیتحص مسالیتعداد آزمون برگزارشده در ن -6

 ینیبال سؤال جهت سنجش استدالل یدانشکده در کارگاه طراح یعلم ئتیه یاز اعضا یشرکت بعض -7

(KF,CRP,Puzzle,SC,Scenario مورخ )1399مرداد  5 

شده  ییها در دانشکده شناساو آزمون یابیبسته نظام ارز یسازادهیپ یرو شیکمبود آموزش و نظارت به عنوان چالش پ -8

 : شودیم شنهادیجهت مرتفع شدن آنها پ ریز یو راهکارها

 یها، طراحبا انواع آزمون ییمانند کارگاه آشنا یآموزش یهاکارگاه شتریب یدانشکده و برگزار یهاآزمون شیپا تهیکم سیتاس

 (سیروش تدر یآموزش یهادر آموزش )از مجموعه دوره یو کارگاه تکنولوژ یانهیسواالت چند گز

 :یآموزش یها مارستانیموسسات وب برنامه ها، یبسته اعتباربخشگزارش 

 25/1/1400تاریخ  12/1399انجام ارزیابی درونی )خود ارزیابی( مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از تاریخ     

طالعات و توسعه های اعتبار بخشی مرکز مدراانجام خود ارزیابی مطابق با استاندساختهای الزم جهت  آماده سازی زیر -1

 آموزش پزشکی

 اعالم شده از طرف وزارت یمؤسسه ا یاعتباربخش یدر مورد استانداردها یاعتباربخش تهیکارگروه و کماز  ینظرسنج -2

و براورده نمودن الزامات  جادیبه منظورا فیوظا صیو تخص یموسسه ا یمربوط به اعتباربخش یاستانداردهاسایر  یبررس -3

 مربوطه یاستانداردها

 نصب تابلوهاپیگیری و جهت  یعموم ریو ابالغ به مد ی دوزبانه راهنما یتابلوها هیته -4

 ک)در مراحل پایانی(مرکز آزمون الکترونی یراه انداز یریگیپ -5

 یاعضا ازیمورد ن زاتیتجه نی( و تأمکیالکترون یمحتوا دی)اتاق تولیاز سالن آموزش مجاز یو بهره بردار یره انداز -6

 یمجاز یآموزش تیفیجهت ارتقاء ک یعلم أتیه

 در دفتر خود یجهت نصب برنامه هفتگ یعلم اتیبه اعضا ه ابالغ -7

 ، خوابگاه ها و ... سیگزارش مساحت کالس ها ، سلف سرو یآور جمع -8

 در خوابگاهها یمنیا تهیکم لیتشک -9



 ییدانشجو یو بحران( در خوابگاه ها ای)بالیاضطرار طیشرا یبررس تهیکم لیتشک -10

  یشگاهیآزما زاتیو نصب دستورالعمل تجه هیته -11

 انیمنتخب دانشجو یکردن شوراها فعال -12

 رجانیس یدانشکده علوم پزشک ندیمهم ساختار و فرآ یسنجه ها و استانداردها ییشناسا -13

 سنجه ها و استانداردها یو امکانات موجود دانشکده ، جهت اجرا یآموزش یاز فضا دیبازد -14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    مربوط به هر بسته                                                                                                              فیو وظا یمحتو یهم پوشان لیبسته ها به دل ریسا نیبا مسئول یو همکار تعامل -15

 امورات محوله یریگیبا بسته و نحوه پ ییجلسات مربوطه جهت آشنا یبرگزار -16

 یریگیآور جهت پ ازیامت یسنجه ها استخراج -17

 نی( و همچنیمعاونت درمان و معاونت آموزش نی)مشترک ب یاموزش ماستانیب یاعتباربخش تهیکارگروه و کم لیتشک -18

با معاونت درمان  یجلسات مشترک معاونت اموزش یط یآموزش مارستانیمربوط به ب یاستاندارد ها و سنجه ها یبررس

  ربوطهم یبه منظور براورده شدن سنجه ها فیوظا صیصورت گرفته و تخص

 

 

 

 

 

 

 

 


