


گزارش
اسیگروه باکتری و ویروس شنبرنامه دوساله 



برنامه مدیریت

مورد
وضع موجود

شرح هدف
زمان تحقق 

هدف
میزان دست یابی به هدف

ای  توسعه توانمندیه
اعضای گروه

توانمندیتوسعهمورددرگروهاعضایاز
.نشدهسنجینیازفردیهای

نیازسنجی از اعضای هیات علمی گروه جه. ت 1
هاتوسعه توانمندی 

تدوین . ا و اجرای برنامه های آموزش اساتید ب2
EDOهمکار ی

برگزاری ژورنال کالب    . 3

برگزاری  . زیبازآموباز آموزی مدون با امتیاز 4

دعوت. ردشرکتجهتنظرصاحباساتیداز5

مدونبازآموزیبرنامه
پی. هایگروهبامشترکجلساتبرایگیری6

بالینی
تالش. بطمرتتحقیقاتیمراکزاندازیراهدر7

رشتهبا
افزایش کیفیت دستیابی تحقیقات د. ر سطح  8

ز  بین الملل از طریق همکاری با سایر مراک
طابق تحقیقاتی در ارائه طرحهای تحقیقاتی م
.با اولویتهای پژوهشی و سالمتی کشور

93تا دی 

جهت EDOهماهنگی الزم با -
نه برگزاری کالسهای آموزش در زمی

%(100.)های مذکور انجام گردید

ژورنال کالب توسط  7تا کنون -
ت  اساتید و دانشجویان تحصیال

تکمیلی برگزار گردیده  
%(100.)است

ون  تا کنون دو برنامه بازآموزی مد-
با موضوع های بیوانفورماتیک و
ده  بانکهای اطالعاتی برگزار گردی

%(100. )است

نیاز سنجی انجام و مقرر: 6مورد -
شد  اولین جلسه با همکاری و 

.انجام شودEDOهماهنگی 



برنامه مدیریت
میزان دست یابی به هدفزمان تحقق هدفشرح هدفوضع موجودمورد

.نیاز به ارتقا داردمنابع 

تهیه. عملیواحدهایبرگزاریجهتالزمموادتکمیلو1
میلیتکتحصیالت،پیراپزشکی،پزشکیپایهدروس

تقویت. میکروبیبانک2

ارتباط. مالیابعمنجذبمنظوربهتحقیقاتیمراکزسایربا3
مشترکتحقیقاتیهایپروژهانجامجهت

94تا فروردین 

%  100: 1مورد 
در جلسه طرح تام مطرح و :  2مورد 

لیست باکتری های مورد نیاز در 
اختیار ریاست محترم دانشکده  

%(50. )پزشکی قرار گرفت
%30: 3مورد 

اخالق پزشکی
برنامه مدونی برای آموزش
به دانشجویان وجود ندارد

93تا دی ماه جلسه های مشترک با گروه اخالق پزشکی

و گااروه اخااالق EDOبااا همکاااری 
.گردیاادپزشااکی جلسااات برگاازار 

سط گزارش جلسات کمیته اخالق تو
نماینده گروه  در شاورای آموزشای   

%(100)می شود ارائه 



عمومیپایه پزشکی برنامه آموزشی علوم 

مورد
وضع موجود

شرح هدف
زمان تحقق 

هدف
میزان دست یابی به  

هدف

برنامه های 
آموزش نظری

ل تعداد غیر قابل قبو-
ا  دانشجویان مشروط و ی

با سطح نمرات پایین

افزایشها،مشروطتعدادکاهشمنظوربهآموزشیکیفیتارتقای-1
دربهرتکسبوامتحاناتدرقبولیتعدادودانشجویاننمراتمیانگین

پایهعلومامتحانات
انقالبتادسرفرانسهایازاستفادهبرتاکیدوسرفصلهاتطابقوبررسی-2

کشورریزیبرنامهعالیشورایوفرهنگی
هایرفرانسآخریناساسبرآموزشیمواردوسرفصلهارسانیروزبه-3

.کشورریزیبرنامهعالیشورایوفرهنگیانقالبستاد
بریامتحانترممیانوترمپایانامتحاناتبرگزاریکیفیتارتقای-4

هایشیوهاساسبرسئواالتتهیهوآموزشیسرفصلهایمنابعاساس
سوالطراحیاستاندارد

نیمسالشروعقبلگروهسایتدرارائهوسیالبسبروزرسانی-5

تا اردیبهشت  
94

80%



پایه پزشکی عمومیبرنامه آموزشی علوم 
میزان دست یابی به هدفزمان تحقق هدفشرح هدفوضع موجودمورد

برنامه پایش 
آموزشی

اهداف پیشنهادی% 50
.محقق است

نظارت. پزشکیدرسکالسهایمنظمبرگزاریبرمستمر1

نظارت. .شدهتهیهسئواالتکیفیتوهاآزمونبر2

دانشجویانویژهیادگیریراهنمایوبوکالگاجرایوتدوین3.
.EDCاستاندارهایاساسبرپزشکیرشته

%9370تا خرداد 

برنامه های 
آموزش عملی

لزوم کاربردی کردن  -
واحد های عملی در 
عرصه ی تشخیص

کی و تغییر سیالبس واحد عملی دانشجویان پزشکی، دندانپزش-
لینیداروسازی به صورت روشهای تشخیص آزمایشگاهی با کاربرد با

%9380تا شهریور 

آموزشکیفیت ارتقای کیفیت آموزش

فعال نمودن ارزشیابی برنامه در گروه هر نیمسال-1

آنتحلیل نتایج ارزشیابی برنامه و گزارش اصالحات بر اساس-2

معرفی یکی از اعضای هیات علمی به عنوان مسوول آزمون ها-3

النیمسگزارش بررسی آزمون ها در شورای آموزشی گروه  پایان هر -4

93تا دی 
ی توسط مدیر گروه بررسا 

و در شورای گروه گازارش  
%(70). دهی می شود 



پیراپزشکی
میزان دست یابی به هدفزمان تحقق هدفشرح هدفوضع موجودمورد

برنامه های آموزش  
نظری

ویان غیر قابل قبول دانشجتعداد 
مشروط و یا با سطح نمرات 

پایین

نمراتمیانگینافزایشها،مشروطتعدادکاهشمنظوربهآموزشیکیفیتارتقای-1
پایهعلومامتحاناتدررتبهکسبوامتحاناتدرقبولیتعدادودانشجویان

رهنگیفانقالبستادرفرانسهایآخریناساسبرآموزشیمواردوسرفصلهارسانیروزبه-3
.کشورریزیبرنامهعالیشورایو
بریآزمایشگاهعلومرشتهدانشجویانویژهیادگیریراهنمایوبوکالگاجرایوتدوین-4

.EDCاستاندارهایاساس
عمناباساسبرامتحانیترممیانوترمپایانامتحاناتبرگزاریکیفیتارتقای-5

سوالطراحیاستانداردهایشیوهاساسبرسئواالتتهیهوآموزشیسرفصلهای
نیمسالشروعقبلگروهسایتدرارائهوسیالبسبروزرسانی-6

93تا اردیبهشت 

: 4همه ماوارد باه اساتینای ماورد     
100%

بااه دلیاال نیاااز بااه %: 40: 4مااورد 
برگاازاری کالسااهای آموزشاای از  

. EDOطریق  همکاری با حوزه 

اطالع رسانی و پایش
برنامه آموزشی

ازهاشناسنامهقالبدرمطالبرئوسوسرفصلهااساسبردروسارائهگیریپی-1
.گروهمدرسین

وارائهشیوهلکنتربرنظارتابالغواساتیدبهدانشجویاندروسبرگزاریمسئولیتانتقال-2
.رفرانسهاوسرفصلهااساسبردروستطابق

درسکالسهایمنظمبرگزاریبرمستمرنظارت-3
.شدهتهیهسئواالتکیفیتوهاآزمونبرنظارت-4

%93100تا خرداد 

برنامه های آموزش  
عملی

لزوم کاربردی کردن واحد  -
های عملی در عرصه ی 

تشخیص

خیص  تغییر سیالبس واحد عملی دانشجویان علوم آزمایشگاهی به صورت روشهای تش-
آزمایشگاهی با کاربرد بالینی

93تا شهریور 
100%

زشارتقای بیشتر کیفیت آموکیفیت آموزش

فعال نمودن ارزشیابی برنامه در گروه هر نیمسال-1

تحلیل نتایج ارزشیابی برنامه و گزارش اصالحات بر اساس آن-2

معرفی یکی از اعضای هیات علمی به عنوان مسوول آزمون ها-3

نیمسالگزارش بررسی آزمون ها در شورای آموزشی گروه  پایان هر -4

93تا دی 
توسااط ماادیر گااروه بررساای و در 
شورای گروه گزارش دهی می شود 

( .100)%



(میکروب شناسی پزشکی)کارشناسی ارشد
میزان دست یابی به هدفزمان تحقق هدفهدف تا پایان دو سالوضع موجودمورد

اهداف آموزشی و 
پایش آن

هکمدونآموزشیاهدافارتقایبهنیاز
یتتربوآموزشبهبتوانآناساسبر

.پرداختمتعهدنیروی

.گروهاعضاهمکاریباآموزشیاهدافارتقای-1
.ارشدکارشناسیدانشجویوظایفشرحتعیین-2
گروهسایتدرارائهوسیالبسرسانیروزبه-3
.دانشجویانسمینارهایکیفیتارتقای-4

:پایش
دانشجوییسمینارکیفیتارتقایلیستچکاجرایوتدوین

بوکالگتدوینوتهیه

93بهمن 
80%

برنامه های آموزش 
عملی

نیاز به برنامه ریزی جهت اجرای 
واحدهای عملی بر اساس طرح 

%(40)مدون درسهای 

.پیشرفتهصورتبهعملیواحدهایبرگزاریدرتالش-1
.گروهدرمدرنهایتکنیکاندازیراهجهتتالش-2
نظارت بر برگزاری کالسهای عملی -3
نظارت کارورزی در عرصه به صورت منظم-4
گزارش نظارت کار در عرصه از طریق تدوین الگ بوک-5
تجهیز آزمایشگاههای تخصصی-6

%9470اسفند 

کیفیت آموزش 
دانشجویان

رای نیاز به ارتقاء بیشتر کیفیت اج
برنامه آموزشی

ازتلفیقیاساسبرآموزشیبرنامهاجرایکیفیتارتقاء-1
محوردانشجوومحوراستادفعال،یادگیریاستراتژیهای

دکتراآزموندرشدگانپذیرفتهتعدادافزایش-2
%9380بهمن 

ارزشیابی 
دانشجویان

زمون هانیاز به ارتقای کیفیت برگزاری آ

گزارش شیوه ی برگزاری آزمون ها در شورای آموزشی گروه  در -1
پایان هر نیمسال

ط مسئول گزارش ارزشیابی ارتقای کیفیت سمینار دانشجویی توس-2
برگزاری سمینار در شورای گروه

%50کمتر از 94تیر 



PhDحوزه برنامه آموزشی
میزان دست یابی به هدفزمان تحقق هدفهدف تا پایان دو سالوضع موجودمورد

اهداف 
آموزشی و 

پایش

هبرنامجایگزینیبهنیاز-
PhDدورهبرایجدیدآموزشی

سویازشناسیباکتری
ریزیبرنامهعالیشورای
متبوعوزارت

.93گانشدپذیرفتهبرایریزیبرنامهعالیشورایمصوبهمطابقآموزشیاهدافوبرنامه-1
گروهسایتدرآنارائهومختلفدروسبرایجدیدسیالبسطراحی-2
PhDدانشجویانبهوابالغآموزشیوظایفشرحتعیین-3

:پایش
Logتهیه bookدانشجویانPh.Dتحصیلیدورهطولدردانشجومداومارزیابیمنظوربه.

%9390بهمن 

برنامه های 
عملی 

آموزشی

ه نیاز به جایگزینی برنام-
واجرای جدیدآموزشی عملی 

برای دوره واحدهای عملی  
PhDی باکتری شناسی از سو

شورای عالی برنامه ریزی 
اساس طرح بر متبوعوزارت 

درسهای مدون

راه اندازی آزمایشگاه های توکسین، -1
برگزاری واحدهای عملی به صورت پیشرفته مطابق با سرفصل جدید -2
.تقویت و تغییر آزمایشگاههای اختصاصی و راه اندازی تکنیکهای مدرن در گروه -3
اه های مکاتبات و هماهنگی های الزم برای اجرای آزمایشهایی که به سایر امکانات و دستگ-4

.الزم در دیگرگروه های دانشکده و یا سایر دانشکده ها انجام گردید
برنامه ریزی  برای نظارت کار در عرصه به صورت منظم-5
گزارش نظارت کار در عرصه از طریق تدوین الگ بوک-6

%9450مهر 

برنامه ریزی
مدون برای 

آموزش 
آبشاری

نیاز به برنامه ریزی مدون 
جهت اجرای آموزش آبشاری

زشی تعیین استاد راهنمای آموزشی برای هر دانشجو به منظور مشارکت در انجام امور آمو-1
یعملی مرتبط با دانشجویان دوره های ارشد، دکتری حرفه ای، کارشناسی و پیراپزشک

ابالغ برنامه دستیاری آموزشی مصوب شورای آموزشی دانشگاه به دانشجویان-2

تهیه الگ بوک جهت دستیاران آموزشی-3

%9470مهر 

ارزشیابی 
دانشجویان

گزاری نیاز به ارتقای کیفیت بر
آزمون ها و آزمون جامع

گزارش شیوه ی برگزاری آزمون ها در شورای آموزشی گروه  در پایان هر نیمسال-1
مینار در شورای گزارش ارزشیابی ارتقای کیفیت سمینار دانشجویی توسط مسئول برگزاری س-2

گروه
به کمک اساتید گروه PhDتدوین فرایند چگونگی برگزاری آزمون جامع مطابق با آیین نامه -3

93تیر 
%  70: 2و1موارد 
%100: 3مورد 



حوزه هیات علمی
دفمیزان دستیابی به هزمان تحقق هدفهدف تا پایان دوسالوضع موجودمورد

تعداد و تنوع 
اعضای هیات 

علمی 

شرایطدرنفر3کهعلمیهیاتعضونفر8
.دارندقراربازنشستگی

Kضریبنفریکودانشیارنفر3:باکتریولوژیست

استادنفر3:شناسیمیکروب
دانشیارنفر1:شناسیویروس

درعلمیهیاتاعضاازنفر5بازنشستگیبهتوجهبا
امینتبازنشستگیشرایطدرنفردووقبلسالهای

وددمتعگرایشهایبامتعهدومتخصصعلمیهیات
متنوع

94اسفند فراخوان از طریق در نفر با گرایش های الزم 3جذب حداقل 
رشته ینفر 1جذب 

ر شناسی دباکتری 
حال اقدام 

ریزی  برنامه
آموزشی 

اطعمقدانشجویانبرایآموزشراهنمایتهیهبهنیاز
.مختلف

اندانشجویبرایجامعدرسیکتابتدوینبهنیاز
مربوطههایرفرانساساسبرپزشکی

EDOبه کمک تهیه راهنمای آموزش برای دانشجویان مقاطع مختلف-1
کی بر برنامه ریزی برای تدوین کتاب درسی جامع برای دانشجویان پزش-2

اساس رفرانس های مربوطه
%9440تا بهمن 

ه پاسخگویی ب
جامعه

عدم حضور در مراکز بیمارستانی باعث محرومیت
ه عدم دانشجویان و اساتید از فیلد آموزشی و در نتیج

.  آشنایی با مشکالت جامعه شده است

.میکروبی منطقهبیماریهای انجام تحقیقات در زمینه-1
رصه ی حضور در مراکز بیمارستانی به منظور آموزش دستیاران گروه در ع-2

بالینی
فعال کردن زمینه های مرتبط با مبارزه با  بیوتروریسم -3

2تا پایان 
سال

%30کمتر از 

هاکیفیت آزمون
رگزاری نیاز به ارزشیابی کیفیت سئواالت و شیوه ب

آزمون ها 

تهیه سواالت آزمون بر اساس سر فصل و رفرانسهای مربوطه-1
EDCپیگیری نتایج آز تجزیه و تحلیل سواالت از طریق -2

ئواالتبررسی کیفیت سئواالت  آزمون ها توسط مسئول ارزشیابی س-3
%9370تا دی ماه 



حوزه پژوهشی
دفمیزان دستیابی به هزمان تحقق هدفشرح هدف  وضع موجودمورد

فعالیت های پژوهشی 
نیاز به بازنگری دارداعضای هیات علمی

هانامهپایانعادالنهتوزیع-1
تسالموپژوهشیهایاولویتجهتدرتکمیلیتحصیالتهاینامهپایانهدایت-2

.کشور
علمیمقاالتدهبرونافزایشدرتالش-3

%90ساله2

فعالیت های دانش پژوهی 
اعضای هیات علمی

نیاز به افزایش فعالیت و
.ارتقا دارد

%20ساله1آموزشیکیفیتموضوعباپژوهشیطرحهایارائه-

فعالیت های پژوهشی 
دانشجویان کارشناسی 

ارشد و دکتری

دانشجویان در طرح های 
.اساتید مشارکتی ندارند

اطرحهانجامدرارشدکارشناسیدانشجویانمشارکتچگونگیفرایندتدوین-1
راهنمااساتیدتحقیقاتیهایطرحانجامونگارشدرPh.Dدانشجویانمشارکت-2
.ارشدکارشناسیدانشجویانهاینامهپایانراهنماییواجرادردانشجویانمشارکت-3
.ارشدکارشناسیدانشجویانپروپوزالهاینگارشدردانشجویانمشارکت-4

%90ترم آتی

پایان نامه

نیاز به برگزاری جلسات-
دفاع از پروپوزال برای 

شددانشجویان کارشناسی ار

ارتقای فرایند پژوهشی -
PhDدانشجویان 

پژوهشیهایاولویتراستایدرهانامهپایانهدایت-
دومترمدرپژوهشیراهنمایاستادوهانامهپایانعناوینانتخاب-
ارشدکارشناسیدانشجویانبرایپروپوزالازدفاعجلساتبرگزاری-
دکتریدانشجویانبراینامهپایانماهه6گزارشاجرای-
گروهدرهاپروپوزالتصویبروندتسریع-
دانشکدهوگروهدرنامهپایانمختلفمراحلاجرایبرتاکید-

%100ترم آتی

فرصت مطالعاتی
های فرصت مشکل-

مطالعاتی 
%0ساله 1گیریتصمیمجهتمطالعاتیفرصتازاستفادهبامرتبطمشکالتانتقال-

.داردریزیبرنامهبهنیاز-همایش و سمینارهای علمی

.تخصصیساالنهدوسمینارهایاندازیراه-
.بخشیخارجهایکالبژورنالبرگزاری-
نظرصاحباساتیدازدعوت-
کشوریوالمللیبینتخصصیهایکنگرهبرگزاری-

%  20ساله 2



پیشنهادات

متخصصوکارآمدجوان،علمیهیاتنیرویتامین•

کارشناسنیرویتامین•

(بالینیوپایهعلوم)دانشکدهمختلفهایگروهبینهمکاریوارتباط•


