
 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 ارتقای حوزه مدیریت گروه 1  : هدف کلی        

تامین منابع آموزشی گروه علوم تشریحی هدف اختصاصی :           

فهرست فعالیت ها      ردیف  مسوول اجرا 
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 فعالیت درصد پیشرفت

اول سالپایان  سال دومپایان    

1- جسد 6پیگیری برای تامین   29/12/95  دکتر اسفندیاری دکتر ربیعی  مکاتبات ومذاکرات  

بوده  بی نتیجه  

33 %  

2- 1/1/95 دکتر اسفندیاری دکتر والیانی پیگیری برای تامین موالژ   29/12/95  50 %  ----- 

3- عدد میکروسکوپ 20پیگیری برای تامین   1/1/95 دکتر مردانی دکتر رشیدی   29/12/95 به دلیل عدم تامین  ---- 

بودجه خریداری 

 نشده است

4- 1/1/95 دکتر اسفندیاری دکتر رشیدی Kپیگیری برای تامین چهار هیات علمی ضریب    29/12/95 به دلیل عدم تامین  ----- 

بودجه خریداری 

 نشده است

به دلیل عدم تامین  ----- 95/12/29 95/1/1 دکتر مردانی دکتر رشیدی پیگیری برای تامین 5 سری کامل بافت شناسی 5-

بودجه خریداری 

 نشده است
       

تامین حداقل نیازهای موارد فوق  شاخص میزان تحقق هدف:         

تعداد موارد پیگیری  نحوه جمع آوری داده ها:        

 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی



 : ارتقای حوزه مدیریت گروه2                   هدف کلی

راه اندازی کمیته نظارت برآزمون های دوره پزشکی عمومی هدف اختصاصی :                    

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1- دوبار در هرنیمسال  تشکیل کمیته آزمون  15/7/95 دکتر صالحی دکتر بهرامیان   25/7/95  --- 33 %  

2- 25/7/95 دکتر صالحی دکتر بهرامیان بررسی سوال های آزمون ها قبل از امتحان میان ترم وپایان ترم    20/4/97  --- 33 %  

3- 25/7/95 دکتر صالحی دکتر بهرامیان ارائه  بازخورد به مسوول درس مربوطه   20/4/97  ---- --- 

4- 25/7/95 دکتر صالحی دکتر بهرامیان بررسی آنالیز ماشینی آزمون ها بعد از امتحان   20/4/97  50 %  50 %  

5- 25/7/95 دکتر صالحی دکتر بهرامیان ارائه بازخورد به  مسئوول درس برای اصالح آزمون ها درنیمسال بعدی   20/4/97  50 %  50 %  

                  

اصالح شاخص میزان تحقق هدف:                 50 درپایان سال دومی پزشکی عمومی  % آزمون ها   

 

 

 

 

 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 : ارتقای حوزه مدیریت گروه2                   هدف کلی

هدف اختصاصی :راه اندازی کمیته نظارت برآزمون های دوره پزشکی عمومی                     

 

 
 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها

مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول



1- دکتر  برنامه ریزی کارگاه طرح درس 

 هاشمی 

1/6/95 دکتر امیرپور  1/6/95  100 % در سال اول  

 برگزار گردید.

2- 11/95 " " برنامه ریزی کارگاه روش تدریس در گروه بزرگ   11/95  100 % در سال اول  

 برگزار گردید.

3- 6/95 " " برنامه ریزی کارگاه روش تدریس  در گروه کوچک   6/96 قرار بوده در  --- 

سال دوم برای 

با  کلیه گروهها

 هم برگزار شود.

4- آنالیز  آزمون هاو برنامه ریزی کارگاه    " " 11/96  11/96 قرار بوده در  --- 

سال دوم برای 

کلیه گروهها با 

 هم برگزار شود.

تا  پایان سال دوم  کارگاه 4 هر گزاریبرشاخص میزان تحقق هدف:               

ه ها رضایت اساتید از کارگا تعیین میزان نحوه جمع آوری داده ها:              

 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 :ارتقای حوزه آموزش دوره علوم پایه پزشکی عمومی1                  هدف کلی

راه اندازی ارزشیابی دروس نظری وعملی در علوم تشریحیهدف اختصاصی :                     

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1- 10/8/95 دکتر ابوترابی دکتر نیکبخت اطالع رسانی به اساتید    100 %  100 %  

2-  نیمسال اول 95/10/4 دکتر ابوترابی دکتر نیکبخت  انجام ارزشیابی در آخرین جلسه کالس 

 نیمسال دوم

95/10/8 80 %  80 %  



3- نیمسال اول  دکتر ابوترابی دکتر نیکبخت EDOارسال به  

95/10/10 

 نیمسال دوم

95/10/17 100 %  

 دریافت شده ها 

100 %  

4- نیمسال اول  دکتر ابوترابی دکتر نیکبخت EDOدریافت نتایج ارزشیابی از  

95/10/17 

 نیمسال دوم

95/10/20 ----- ----- 

5- به مسئوولین درسانعکاس نتایج   نیمسال اول  دکتر ابوترابی دکتر نیکبخت 

95/10/20 

 نیمسال دوم

95/10/30 ----- ----- 

6- نیمسال اول  دکتر ابوترابی دکتر نیکبخت پیگیری رفع اشکاالت برای نیمسال بعدی 

95/11/14 

 نیمسال دوم

 ----- ----- 

در صد 80رضایتمندی دانشجویان به میزان افزایش شاخص میزان تحقق هدف:                     

مقایسه نتایج ارزشیابی دروس نیمسال های مختلف نحوه جمع آوری داده ها:                     



                                                                                                 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 :  ارتقای حوزه آموزش دوره علوم پایه پزشکی عمومی 2      هدف کلی

علوم تشریحی  های تدوین طرح درسهدف اختصاصی :       

 زمان پایان زمان شروع مسوول پایش و ارزشیابی مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1- کارگاه آموزش اساتید برای تکمیل طرح  

 درس 

آقای دکتر 

 مردانیگلشن

3/6/95 آقای دکتر والیانی مردانی   3/6/95  50  %  100 %  

2- تدوین طرح درس توسط  پیگیری                                                     

 اساتید

آقای دکتر 

 مردانیگلشن

10/6/95 آقای دکتر والیانیمردانی در طول نیمسال تحصیلی اول  

96-95  

40 %  87 %  

3- 10/6/95 " " پیگیری جمع آوری طرح درس ها  در طول نیمسال تحصیلی اول  

96-95  

 20 %  90 %  

4- 10/6/95 " " رفع اشکاالت طرح درس   در طول نیمسال تحصیلیاول  

96-95  

20 %  40 %  

5- 10/6/95 " " ارائه طرح درس ها  به مسوول سایت   در طول نیمسال اول تحصیلی  

96-95  

10 %  87 %  

6- در طول نیمسال اول تحصیلی  95/6/2010 " " اطالع رسانی به دانشجویان  

96-95  

  10 %  50 %  

           

تا پایان سال دوم % طرح درس ها درسایت  100نصب شاخص میزان تحقق هدف:               

مراجعه به سایت علوم تشریحی دانشکده پزشکی نحوه جمع آوری داده ها:           

 

 



 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی                                                                                              

 :ارتقای حوزه آموزش دوره علوم پایه پزشکی عمومی3                 هدف کلی

دروس نظری وعملی علوم تشریحی طرح دوره بروز رسانی هدف اختصاصی :               

 زمان پایان زمان شروع مسوول پایش و ارزشیابی مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1- صادقیدکتر اصالح سیالبس  طبق الگو  1/6/95 دکتر دشتی   9/6/  70 %  100 %  

2- 10/6/95 دکتر دشتی دکتر صادقی  رفع اشکاالت   14/6  40 %  100 %  

3- 15/6/95 دکتر دشتی دکترصادقی پیگیری جمع آوری   16/6  90 %  100 %  

4- 20/6/95 دکتر دشتی دکتر صادقی  ارائه در  سایت   19/6  80 %  90 %  

5- % 60 تا پایان ترم 95/76/115 دکتر دشتی دکتر صادقی  اطالع رسانی به دانشجویان   90 %  

             

برای هر نیمسال ا درسایت سیالبس ه%  100نصب  شاخص میزان تحقق هدف:                

مراجعه به سایت  نحوه جمع آوری داده ها:                  

 

 

 

 

 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی                                                                                              

 :  ارتقای حوزه پژوهشی گروه1        هدف کلی

شرفت پایان نامه های دانشجویان یگزارش گیری روند پهدف اختصاصی :        ph.D هرشش ماه یکبار    

 فعالیت درصد پیشرفت زمان پایان زمان شروع مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف



مسوول پایش و 

 ارزشیابی

 سال دوم سال اول

1-  های نامه پایان پیشرفت گزارش نامه آئین ابالغ 

ph.D   ودانشجویان راهنما اساتید به 

% 100 95/8/30 95/7/1 دکتر رضوی  دکتر مصطفوی  

 

100 %  

2- % 100 95/9/30 95/9/1 دکتر رضوی  دکتر مصطفوی"  ماهه شش های گزارش زمانی جدول تنظیم   

 

100 %  

 رسانی وبروز گروه سایت در فوق جدول نصب   -3

  آن منظم

% 100 -- 95/9/30 95/9/5 دکتر رضوی دکتر مصطفوی"  

4-  در دانشجو توسط گزارش وشفاهی کتبی ارائه 

  داوران و مشاور ، راهنما اساتید حضور

پایان سال  95/9/1 دکتر رضوی  دکتر مصطفوی 

 دوم

--- 80 %  

نواقص و انجام اصالحات در صورت نیاز  رفع  - ها نامه پایان اجرای روند تسریع: هدف تحقق میزان شاخص               

جدول گزارش گیری در سایت مشاهده  نحوه جمع آوری داده ها:                

 

 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

هدف کلی    ) آموزش تحصیالت تکمیلی  :  ارتقای حوزه   ph.D   )  

گروه در آموزش پزشکی عمومی تدریس  هدف اختصاصی :ارزیابی دستیاران       

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1- دکترمردانی دکتر  مسئول درس TAاطالع رسانی آئین نامه  

 قاسمی

20/6/95  27/6/95  90 %  100 %  

Formatted Table



2- همکاری در تدوین شناسنامه درس  

 وطرح درس

دکتر قاسمی  مسئول درس

 دکترمردانی

20/6/95  27/6/95  70 %  70 %  

3- تدریس بخشی از مباحث درسی توسط  

 دستیاران با هماهنگی مسئول درس 

دکتر قاسمی  مسئول درس

 دکترمردانی

قبل از امتحان 

 میان ترم

 90 %  100 %  

4- تهیه فرم ارزیابی دستیاران از نظر  

 فراگیران

دکتر قاسمی  مسئول درس

 دکترمردانی

% 50  پس از آزمون  60 %  

5- دستیاران انعکاس نتایج ارزیابی به  دکتر قاسمی  مسئول درس 

 دکترمردانی

% 50  پایان ترم  60 %  

          

توانمندی دستیاران در فرایند آموزش علوم پایهافزایش شاخص میزان تحقق هدف:              

مقایسه آنها تکمیل پرسشنامه ارزیابی دستیاران ونحوه جمع آوری داده ها:               

 

 

 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 :  ارتقای حوزه دانش  پژوهشی گروه2 هدف کلی           

راهنمای مطالعه )تدوین هدف اختصاصی :           Study gide و ارائه در جشنواره شهید مطهری ( درس آناتومی اندام دانشجویان پزشکی  

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1- 1/7/95 دکتر امیرپور دکتر والیانی تعیین چهارچوب راهنمای مطالعه   1/9/95  100 %  -- 

2- 1/9/95 " " نگارش راهنمای مطالعه   1/10/95  100 %  -- 

1/10/95 " " ارسال به شورای نشر معاونت پژوهشی    -3  1/7/96  در دست اقدام --- 

4- 1/7/96 " " اصالح بر اساس نظرات کارشناسی   30/10/96  در دست اقدام --- 



5- 30/2/96 " " چاپ الکترونیک   در دست اقدام --- ---- 

6-  --- ---   " " ارائه به مسئول سایت گروه 

7- Wordفایل  ---   " " ابالغ به دانشجوبان جهت استفاده از راهنمای مطالعه  آن  

در اختیار 

دانشجویان قرار 

 گرفته است

                    

رضایتمندی دانشجویان -ارائه راهنمای مطالعه یک درس پزشکیشاخص میزان تحقق هدف:                       

بررسی نظرات دانشجویان -از طریق سایت گروهنحوه جمع آوری داده ها:                        

 

 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 :  ارتقای حوزه  دانش پژوهشی گروه3                 هدف کلی

 زمان پایان زمان شروع مسوول پایش و ارزشیابی مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1-  دکتر وا لیانی تهیه پروپوزال  

 دکترصادقی

 دکتر امیر پور

 دکترسلیمانی 

1/7/95  1/10/95  100 %  100 %  

2-  دکتر صادقی تصویب در شورای گروه 

 دکتر وا لیانی

 دکتر سلیمانی

  دکتر امیر پور

1/10/95  30/10/95  100 %  100 %  

 دکتر صادقی اجرای طرح براساس متد    -3

 دکتر وا لیانی

 دکتر سلیمانی 

 دکتر امیر پور

20/11/95  30/3/96  100 %  5 %  



  تدوین یک طرح پژوهشی در آموزش پزشکیهدف اختصاصی :          

           

           

 شاخص میزان تحقق هدف: ارسال مقاله به مجله آموزش پزشکی                

 نحوه جمع آوری داده ها: چاپ مقاله در مجله                    

 

 گروه مدیریت حوزه

زمان تحقق  شرح هدف  وضع موجود مورد

 هدف

 بر اجرای برنامه های مدیریتی گروه نظارت

در گروه دو معاون آموزشی و پژوهشی وجود دارد. عالوه بر در حال حاضر 
آن چهار نفر از همکاران گروه به عنوان مسئول بخش های عملی دروس 
بافت شناسی، آناتومی سروگردن، آناتومی تنه و آناتومی اندام انجام وظبفه 
می کنند. دو نفر دیگر از همکاران به عنوان مسئول برگزاری ژورنال کلوب 

به عنوان مسئول امور مکاری دارند و اخیراً نیز یکنفر از همکاران گروه ه
 هیات علمی مشغول فعالیت می باشد.

تهیه برنامه پایش ادواری وظایف آموزشی، پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق 
 گروه بر اساس منابع سیاست گذاری دانشکده

 سالیک 

 تصمیم گیری های گروه

 صورت ماهانه و زمان های ضروریتشکیل شورای گروه به 
کلیه تصمیم گیری های گروه اعم از آموزشی، پژوهشی ) تحصیالت 
تکمیلی( سیاست گذاری و نیاز سنجی در شورای گروه که معموالً بصورت 
ماهیانه و در مواقع ضروری بصورت فوق العاده تشکیل می شده انجام می 

 گیرد.

 ها حسب مورد در دو شورای مجزا . مقرر شده از این پس کلیه تصمیم گیری1
) آموزشی، پژوهشی( صورت پذیرد و در صورت لزوم تصمیم گیریهای کالن گروه 

 در شورای عمومی) ادغام دو شورای آموزشی و پژوهشی( انجام شود.

 دو سال

4-  دکتر صادقی  ارزشیابی  

 دکتر وا لیانی

 دکتر سلیمانی

  دکتر امیر پور

1/4/96  30/4/96   5 %  

5-  دکتر صادقی  مقایسه نتایج 

 دکتر وا لیانی

 دکتر سلیمانی

  دکتر امیر پور

1/5/96  1/7/96  100 %  5 %  

6-  دکتر صادقی تهیه مقاله 

 دکتر وا لیانی

 دکتر سلیمانی

  دکتر امیر پور

  ---- -- 



 توسعه توانمندیهای اعضای گروه

 هیات علمی برای دانش افزایی پیگیری فردی اعضای
 

اعزام اعضای هیات علمی بر اساس تخصص آنها به کنگره ها  . برنامه ریزی و1
 و فرصت های مطالعاتی مربوطه

 . معرفی به کارگاه های مرتبط با روند ارتقا سالیانه و دوره ای2

 دو سال

 منابع 

 . کاداور موجود حداکثر یک عدد در سال1
 . نرم افزارهای علوم تشریحی وجود دارد2
 بافت شناسی و پالستینیشن. آزمایشگاه  کشت سلول و 3
 در صد آموزش عملی را پوشش می دهد 60. موالژهای موجود حدود 4

 . عدم اطالع رسانی الزم برای اهدای جسد5
 

 عدد و هماهنگی بیشتر با مراجع ذی صالح  3. کاداور مورد نیاز در هر سال 1
 .  ارتقا و به روز رسانی نرم افزارهای علوم تشریحی2
ایش کمی وسایل مورد نیاز در آزمایشگاه های کشت سلول و بافت . ارتقا و افز3

 شناسی و پالستینیشن

 در صدی 80ی مورد نیاز به منظور افزایش کمی و کیفی ژها. ارتقا و خرید موال4

. تشکیل کمیته ای جهت تقویت و ترغیب اهدا جسد و اطالع رسانی مناسب در 5
 این خصوص

قابل پیش بینی نیست و 
تامین بودجه در صورت 

 انجام خواهد شد.

 

 

 

 

 (علوم پایه پزشکی عمومیی )آموزشحوزه برنامه 

 زمان تحقق هدف شرح هدف وضع موجود مورد

 اهداف آموزشی

با توجه به عنایت ویژه مدیر محترم گروه به کاربردی شدن 
محتوای آموزشی، در حال حاضر، در غالب دروس، اساتید در حال 

 مطالب ارائه شده هستند.بهینه سازی محتوای 
 
 

در راستای بازنگری در برنامه و محتوای آموزشی دوره علوم پایه پزشکی، تغییرات زیر 
 ر می رسد:ظمفید به ن

 در حیطه محتوای آموزشی: -1
 باشند، به نحوی که: clinically orientedو  appliedباید   محتوای آموزشی

 باشد.در فهم پاتوفیزیولوژی بیماری ها مفید 
تحقق توانمندی های »به بیان دیگر محتوای آموزشی باید به گونه ای باشد که در 

 الزم یا حداقل مفید باشد.« مورد انتظار از پزشک عمومی

 «:scientific resourcesمنابع علمی »در حیطه  -2
منابع معرفی شده از طرف وزارت متبوع کامل و جامع برای نیل به مورد قبل، متاسفانه 

می باشد و پیشنهاد می شود که در این خصوص در هیات بورد مربوطه بازنگری الزم ن
 .انجام شود

 در حیطه نحوه ارائه: -3

 قابل پیش بینی نیست
 



افزایش تعداد هیات علمی و تهیه نرم افزار های  برای ارائه محتوای کاربردی، به
 آموزشی جدید نیاز است.

 یآموزشاطالع رسانی و پایش برنامه 

موجود  lesson planو  course syllabusدروس،  اغلبدر 
بوده و در آغاز نیمسال آموزشی، در معرض دید دانشجویان قرار 

 .یردگمی می شود و ارائه درس نیز با توجه به آن انجام داده 
 

و  course syllabusدر صورت تحقق بازنگری محتوای آموزشی بازنویسی 
lesson plan .انجام خواهد شد 

 

به اجرای بند قبل بستگی دارد زیرا بدون 
داشتن فهرست کامل موارد آموزشی، ارائه  

course syllabus  وlesson 

plan  مناسب ممکن نیست. 

 برنامه های آموزش نظری

علی رغم عدم تناسب بین تعداد هیات علمی و دانشجو کیفیت 
 .آموزش نظری مورد قبول است

هیات علمی و دانشجو می توان به استفاده از  تناسب منطقی بیندر صورت تامین 
 شیوه های جایگزین اقدام نمود و آموزش نظری را ارتقا داد.

در صورت تامین مدرس کافی، حداکثر 
طی سه سال تحصیلی می توان شیوه 

 های آموزشی را تغییر داد.

 برنامه های آموزش عملی

راه  در درس عملی بافت شناسی، با توجه به همت همکاران در
اندازی سالن الکترونیکی مطالعه مقاطع بافت شناسی، وضعیت در 
حد قابل قبول است اما کثرت دانشجو، محدودیت فضای فیزیکی و 

 محدودیت الم های آموزشی، مانع ارتقاء کیفیت می باشد.
اما در دروس چهارگانه تشریح، به سبب کمبود جسد به عنوان ماده 

ی در چند نیمسال اخیر بوجود آموزشی اصلی، خلل آموزشی بارز
آمده است. در ضمن مدل های تشریحی نیز به حد کافی موجود 

، قطعات plastinationنیست. البته به لطف وجود بخش 
 تشریحی مفیدی در دسترس قرار گرفته است.

 

 گسترش فضای فیزیکی سالن الکترونیکی بافت شناسی و تهیه الم های مورد نیاز
 ه حداقل نیاز آموزشیتهیه جسد تا رسیدن ب

 تجهیز و بهداشتی نمودن سالن های تشریح
 تهیه مدل های تشریحی

 plastinatedتسریع روند تهیه قطعات 
 

در صورت تامین منابع مالی و رفع موانع 
ی در مدت یک نیمسال قابل تحقق نقانو
 است.
 

 کاربردی آموزش

در جهت تقویت آموخته های مورد نیاز برای دوره بالینی، در غالب 

و موارد بالینی  (clinical points)دروس، نکات بالینی 
(clinical case)  در کنار بحث اصلی ارائه می شود. در ضمن در

 physicalدرس عملی تشریح تنه،  مطالبی از 

examination ،surface anatomy  وradiological 

anatomy  به عنوان مواجهه زودرس بالینی(clinical pre-

exposure)  .ارائه می گردد 

در صورت تامین منابع انسانی/ مالی کافی می توان در دروس عملی به سمت طراحی 
 و اجرای برنامه های تقویت آموخته های کاربردی پیش رفت.

 

 مالی بستگی دارد. به تامین منابع انسانی
 

  آموزشکیفیت 

در حال حاضر با توجه به شرایط موجود و همت عالی اعضا گروه 
 آموزش از کیفیت قابل قبولی برخودار است.

 
 

تحقق توانمندی های مورد »اگر هدف نزدیک شدن به سامانه آموزشی متناسب با 
در نظر باشد، باید از بهبود رتبه در آزمون جامع )البته با روش « انتظار از پزشک عمومی

 چشم پوشید.فعلی(، 
 در دو صورت می توان انتظار بهبود رتبه را داشت:

. منابع معرفی شده از سوی وزارت متبوع تغییر یابد )به سمت منابع کاربردی و 1
 بالینی( 

متبوع  . در صورت عدم اصالح منابع، مجوز برگزاری آزمون جامع مستقل از وزارت2
 اخذ شود و نمرات آزمون تراز بندی شود.

 ش بینی نیست.قابل پی
 



 اخالق پزشکی

در دوره علوم پایه تنها می توان اخالق در حیطه آموزش را مدنظر 
قرار داد و با توجه به جو مناسب حاکم بر گروه، این حیطه از وضع 

 مناسبی برخوردار است.

عالوه بر ارتقا اخالق عمومی در دانشکده برگزاری کالس ها و کارگاه هایی در این 
 می شود. خصوص پیشنهاد

 

 قابل پیش بینی نیست.
 

 ارزشیابی دانشجویان 
در غالب دروس، آزمون های یک یا دو نوبته )میان ترم و پایان 

برگزار می شود و در برخی دروس نیز  OP scanترم( به شکل 
 صورت می گیرد. (Quiz)ارزیابی طی ترم 

  نسبت به بهبود کیفیت سواالت آزمون ها اقدام خواهد شد.
 

 هر نیمسال ممکن است.در 
 

  



 ) با در نظر گرفتن رشته های دندانپزشکی و داروسازی( (ی )پیراپزشکیآموزشحوزه برنامه 

 زمان تحقق هدف شرح هدف  وضع موجود مورد

 اهداف آموزشی

تخانه، دروس روی وزاسبر اساس منابع و سایر سر فصل های معرفی شده از 
 می شود. مربوطه به رشته های پیراپزشکی ارائه

با توجه به کثرت دروس رشته های پیراپزشکی و محدودیت تعداد مدرسین 
 گروه، توان محدودی برای اصالح اهداف آموزشی موجود است.

 

 قابل پیش بینی نمی باشد.
 

 یآموزشاطالع رسانی و پایش برنامه 

موجود بوده و در  lesson planو  course syllabusدر غالب دروس، 
آغاز نیمسال آموزشی، در معرض دید دانشجویان قرار داده می شود و ارائه درس 

 نیز با توجه به آن انجام می شود. 

در صورت تغییر منابع یا سر فصل های معرفی شده، به بازنویسی سیالبس 
 دوره و  طرح درس نیاز می باشد.

 

- 

 برنامه های آموزش نظری

شجو و نسبت غیرمناسب معلم/دانشجو، ارائه دروس نظری در به سبب کثرت دان
قالب های یادگیری فعال بسیار محدود و دست نیافتنی است و لذا بدون اصالح 

 این دو کمیت، هیچ اصالح قابل توجهی مقدور نیست.

در صورت افزایش تعداد مدرسین، می توان از شیوه های جایگزین استفاده 
 نمود.

کافی،  در صورت تامین مدرس
حداکثر طی سه سال تحصیلی می 
توان شیوه های آموزشی را تغییر 

 داد.

 برنامه های آموزش عملی

در درس عملی بافت شناسی، با توجه به همت همکاران در راه اندازی سالن 
الکترونیکی مطالعه مقاطع بافت شناسی، وضعیت در حد قابل قبول است اما 

و محدودیت الم های آموزشی، مانع  کثرت دانشجو، محدودیت فضای فیزیکی
 ارتقاء کیفیت می باشد.

اما در دروس تشریح، به سبب کمبود جسد به عنوان ماده آموزشی اصلی، خلل 
آموزشی بارزی در چند نیمسال اخیر بوجود آمده است. در ضمن مدل های 

تشریحی نیز به حد کافی موجود نیست. البته به لطف وجود بخش 

plastination ،.قطعات تشریحی مفیدی در دسترس قرار گرفته است 

گسترش فضای فیزیکی سالن الکترونیکی بافت شناسی و تهیه الم های 
 مورد نیاز

 تهیه جسد تا رسیدن به حداقل نیاز آموزشی
 تجهیز و بهداشتی نمودن سالن های تشریح

 تهیه مدل های تشریحی

 plastinatedتسریع روند تهیه قطعات 
 

ین منابع مالی و رفع در صورت تام
موانع قاونوی در مدت یک نیمسال 

 قابل تحقق است.
 

 کاربردی آموزش
در جهت تقویت آموخته های مورد نیاز در عرصه های عملیاتی، در برخی 

 دروس، مطالب کاربردی در کنار بحث اصلی ارائه می شود. 
 می توان به کاربردی تر نمودن محتوای آموزشی اقدام نمود.

 
محدودیت منابع انسانی/ مالی به 

 بستگی دارد

 اخالق پزشکی
در دوره علوم پایه تنها می توان اخالق در حیطه آموزش را مدنظر قرار داد و با 
 توجه به جو مناسب حاکم بر گروه، این حیطه از وضع مناسبی برخوردار است.

ی آموزد، از آنجا که دانشجو، اخالق را در عمل و از معلمین و کارکنان گروه م
 لذا باید سطح اخالق عملی در این بزرگواران به مراتب واالتر ارتقاء یابد.

 قابل پیش بینی نیست.
 

 ارزشیابی دانشجویان
در غالب دروس، آزمون های یک یا دو نوبته )میان ترم و پایان ترم( به شکل 

OP scan  برگزار می شود و در برخی دروس نیز ارزیابی طی ترم(Quiz) 
 می گیرد. صورت

 نسبت به بهبود کیفیت سواالت آزمون ها اقدام خواهد شد.
 

 در هر نیمسال ممکن است.
 

 

 

 

 



 (کارشناسی ارشدی )آموزشحوزه برنامه 

 زمان تحقق هدف شرح هدف  وضع موجود مورد

 تعداد دانشجو
 نفر 7میانگین در سال

 نفر( 16)در حال حاضرتعداد دانشجویان 

با تعداد اعضاء هیئت علمی و وزارت محترم بهداشت می باشد ) در این خصوص گروه تابع

 ("نفر 5 ساالنه "نظر گروه کاهش تعداد دانشجویانفضای اموزشی موجود ، 

 تا دو سال آینده

 اهداف آموزشی
تربیت افرادی جهت پیشبرد آموزش و پژوهش در رشته علوم 

 تشریحی

که قادر باشند آموزش تخصصی این رشته را به نحو احسن انجام داده  تربیت دانش آموختگانی

 و در زمینه پیشرفت جنبه های مختلف پژوهشی در رشته علوم تشریحی نیز توانمند باشند

 تا دو سال آینده

 یآموزشاطالع رسانی و پایش برنامه 

در بدو ورود جلسه ای در گروه برگزار و انتظارات گروه از 

مورد نیاز آنها، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی  حیث آموزشهای

 دهند، به اطالع آنها می رسد.که در گروه باید انجام 

 نیمرخ تحصیلی دوره به آنها ارائه می شود.

 در ابتدای هر ترم برنامه درسی توسط اساتید به آنها ارائه 

 می شود.

هم به صورت دیجیتالی قوانین آموزشی و پژوهشی مصوب وزارت بهداشت و مصوبه های گروه 

 از طریق سایت گروه و هم به صورت اعالم در بورد گروه اطالع رسانی شود.

در طول هر ترم اعضای درگیر در امر آموزش و یا پژوهش برنامه ریزی و طرحهای آموزشی 

خود را در اختیار آنان قرار داده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته آنها را مورد ارزیابی و 

 قرار دهندمدیریت 

 تا دو سال آینده

 برنامه های آموزش نظری
استاد محور و ه دو روش بدر حال حاضر آموزش نظری 

 دانشجو محور می باشد.

 تا دو سال آینده استفاده از روشهای نوین آموزشی از جمله آموزش در گروه کوچک در کالسهای درس 

 برنامه های آموزش عملی
 تدریس کالسهای عملی آشنایی با روش تشریح جسد و -1

مشاهده المهای میکروسکپی و آشنایی با روش تدریس  -2

 عملی

 ارتباط با پزشکی قانونی -1

 اموزش تشریح عملی به دانشجویان و رفع اشکال آنها-2

  H & Eتهیه المهای بافتی با رنگ امیزی  -3

 تا دو سال آینده

 دانشجویان آموزشکیفیت 
با توجه به تعداد قبولی و کسب رتبه های برتر ازمونهای 

PhD در حال حاضرکیفت اموزش گروه بسیار مطلوب است ،. 

 تا دو سال آینده ادامه روند موجود

 اخالق پزشکی و حرفه ای

در حال حاضر نحوه بر خورد با دانشجویان و اساتید در حین 

توسط اعضاء و همچنین احترام به جسد برگزاری کالسها 

 آموزش داده می شود.گروه محترم 

 

 آموزش موارد زیر:

 برخورد محترمانه با دانشجویان در کالسهای نظری و عملی  -1

 مسولیت پذیر و جدی بودن در امر آموزش و پژوهش -2

 حفظ منابع مالی و مصرفی مورد نیاز گروه در حین آموزش و پژوهش -3

 غیر علمی جسد حفظ حرمت جسد و پرهیز از تشریح -4

 تا دو سال آینده

 ارزشیابی دانشجویان

 

 برگزاری آزمونهای میان ترم و پایان ترم -1

 ارزیابی فعالیتهای کالسی -2

 

 برگزاری کوئیزهای منظم عالوه بر آزمونهای میان ترم و پایان ترم -1

آموزش کارشناسی ارشد توسط مدرسین دروس عملی آنها نظر خواهی از دانشجویانی که  -2

 داده می شود.

بررسی انجام صحیح تکالیف مورد در خواست گروه از جمله تهیه الم ، تشریح مناسب  -3

 جسد و ارائه مقاالت علمی مناسب

 تا دو سال آینده

 



 (دکتریی )آموزشحوزه برنامه 

 زمان تحقق هدف شرح هدف  وضع موجود مورد

 تعداد دانشجو
 نفر 6میانگین در سال

 نفر( 18)در حال حاضرتعداد دانشجویان 

در این خصوص گروه تابع وزارت محترم بهداشت می باشد )با تعداد اعضاء هیئت علمی و 

 ("نفر 5سال به ازای هر  "فضای اموزشی موجود ، نظر گروه کاهش تعداد دانشجویان

 تا دو سال آینده

 اهداف آموزشی
در رشته علوم تربیت افرادی جهت پیشبرد آموزش و پژوهش 

 تشریحی
که قادر باشند آموزش تخصصی این رشته را به نحو احسن انجام داده تربیت دانش آموختگانی 

 جنبه های مختلف پژوهشی در رشته علوم تشریحی نیز توانمند باشند بردو در زمینه پیش
 تا دو سال آینده

 یآموزشاطالع رسانی و پایش برنامه 

گروه برگزار و انتظارات گروه از حیث در بدو ورود جلسه ای در 
آموزشهای مورد نیاز آنها، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی که در گروه 

 باید انجام دهند، به اطالع آنها می رسد.
 نیمرخ تحصیلی دوره به آنها ارائه می شود.

 در ابتدای هر ترم برنامه درسی توسط اساتید به آنها ارائه می شود.

ژوهشی مصوب وزارت بهداشت و مصوبه های گروه هم به صورت قوانین آموزشی و پ
 دیجیتالی از طریق سایت گروه و هم به صورت اعالم در بورد گروه اطالع رسانی شود.

در طول هر ترم اعضای درگیر در امر آموزش و یا پژوهش برنامه ریزی و طرحهای آموزشی 
صورت گرفته آنها را مورد ارزیابی و خود را در اختیار آنان قرار داده و طبق برنامه ریزی 

 مدیریت قرار دهند

 تا دو سال آینده

 برنامه های آموزش نظری
در حال حاضر آموزش نظری به دو روش استاد محور و دانشجو 

 محور می باشد.
 تا دو سال آینده در کالسهای درس PBLاستفاده از تجربیات اساتید و روشهای نوین آموزشی از جمله 

 های آموزش عملیبرنامه 
 تشریح جسدو تدریس عملی -1

 تدریس کالسهای عملی بافت شناسی  -2

 ارتباط با پزشکی قانونی -1

 اموزش تشریح عملی به دانشجویان-2
 تهیه المهای بافتی با رنگ امیزیهای اختصاصی  -3

 تا دو سال آینده

 احیا نمودن آموزش آبشاری
جهت تشریح جسد برای دانشجویان  Ph.Dاستفاده از دانشجویان 

Msc  
 Mscجهت تشریح جسد برای دانشجویان  Ph.Dاستفاده از دانشجویان تقویت . 1
 . بکار گیری دانشجویان در طراحی وساخت موالژ و مدلهای اموزشی مورد نیاز گروه2

 در امور آموزشی گروه  teaching assistantهمکاری بصورت . 3

 تا دو سال آینده

 پزشکی و حرفه ای اخالق

در حال حاضر نحوه بر خورد با دانشجویان و اساتید در حین 
برگزاری کالسها و همچنین احترام به جسد توسط اعضاء محترم 

 گروه آموزش داده می شود.
 

 آموزش موارد زیر:

 برخورد محترمانه با دانشجویان در کالسهای نظری و عملی  -1
 آموزش و پژوهش مسولیت پذیر و جدی بودن در امر -2
 حفظ منابع مالی و مصرفی مورد نیاز گروه در حین آموزش و پژوهش -3
 حفظ حرمت جسد و پرهیز از تشریح غیر علمی جسد -4

الزام دانشجو جهت شرکت در کارگاه های اخالق در پژوهش های علوم پزشکی و نحوه  -5
 کار با حیوانات آزمایشگاهی

 تا دو سال آینده

 ویانارزشیابی دانشج

 
 برگزاری آزمونهای میان ترم و پایان ترم -1

 و کنفرانسهای درسی  ارزیابی فعالیتهای کالسی -2
 

 برگزاری کوئیزهای منظم عالوه بر آزمونهای میان ترم و پایان ترم -1
توسط دانشجویان دکتری تخصصی آموزش  دروس آنها نظر خواهی از دانشجویانی که -2

 داده شده اند

 الم های تهیه شده از مقاطع بافت شناسی و جنین شناسیارزیابی  -3
بررسی انجام صحیح تکالیف مورد در خواست گروه، تشریح مناسب جسد و ارائه مقاالت  -4

 علمی در جلسات هفتگی

 تا دو سال آینده



 

 حوزه هیات علمی

 زمان تحقق هدف شرح هدف  وضع موجود مورد

 تعداد و تنوع اعضای هیات علمی 

 16در حال حاضر تعداد اعضای هیات علمی گروه 
 نفر می باشد 

 

نفر عضو هیات علمی جدید نیاز است و  8برای دستیابی به حداقل الزم در گروه به 
در صورت تمایل مسئولین دانشکده به دستیابی به روش های یادگیری فعال  که در 
حوزه برنامه اموزش علوم پایه پزشکی عمومی مورد درخواست است باید نسبت هیات 

علمی به دانشجو به 
1

15
( افزایش %100حداقل صد در صد )  برسد در این صورت 

 هیات علمی مورد نیاز است.

 قابل پیش بینی نیست

 ی آموزشریزی برنامه

واحد نظری و  230در حال حاضر در هر ترم قریب 
عملی ) بدون در نظر گرفتن پایان نامه ها ( توسط 

 اعضای گروه تدریس می شود.
 

است تعداد واحد تدریسی اعضا از با توجه به وظایف شش گانه اعضا هیات علمی الزم 

برنامه ریزی شده است   93-94واحد که برای نیمسال اول سال تحصیلی  13حدود 

واحد تقلیل یابد تا اعضا بتوانند در حیطه های دیگر نیز به وظایف خود  6به حدود 
 بپردازند.

 قابل پیش بینی نیست

 پاسخگویی به جامعه

گروه با جامعه از تنها ارتباط مستقیم در حال حاضر  
طریق خدمت رسانی در مرکز باروری و ناباروی 
بیمارستان شهید بهشتی می باشد و سایر خدمات به 
طور غیر مستقیم در قالب طرح های تحقیقاتی انجام 

 می شود.
 

 درحال حاضر انجام می شود در آینده مشابه وضعیت فعلی ارائه خدمات ادامه خواهد یافت.

 ه ایو حرف اخالق پزشکی

از گذشته نیز در این گروه روش کار بر پایه حفظ 
ارزش های اخالقی بوده. چه در مورد برخورد با 
دانشجویان به عنوان فراگیرات و چه در حوزه 
پژوهش در حوزه درمان و پاراکلینیک این گروه هیچ 

و در بخش تشریح عملی احترام به فعالیتی ندارد 
 اجساد مورد تاکیید اعضا می باشد.

 

 درحال حاضر انجام می شود رزش های اخالقی مورد توجه و تاکید خواهد بود.ا در آینده نیز مشابه قبال

 کیفیت آزمون ها

در این گروه به اشکال مختلف آزمونها برگزار می 

شود و بر حسب مورد خود همکاران به تجزیه و 

 تحلیل نتایج آزمونها اقدام می نمایند.

 

وجود ندارد و چنانچه دانشکده در جهت افزایش کیفی آزمونها برنامه خاص و جدیدی 

 .برنامه ای ارائه نماید اعضای گروه استقبال می کند

 زمان ندارد



 ارزشیابی اعضای هیات علمی 
در حال حاضر ارزشیابی اعضا به صورت کلی توسط 

EDC .انجام می شود 
 

 نداردزمان  انجام خواهد شد. EDCدر آینده نیز ارزشیابی توسط 

 

 پژوهشحوزه 

 زمان تحقق هدف شرح هدف  وضع موجود مورد

 ی اعضای هیات علمیپژوهشفعالیت های 

الین های تحقیقاتی و فعالیت های پژوهشی اعضای 
 هیات علمی:

و  In vitroسلول های بنیادی و نوروژنز، مطالعات  .1
 مدل حیوانی

 Inسلول های بنیادی در ترمیم شبکیه، مطالعات  .2

vitro  مدل حیوانیو 

 In vitroسلول های بنیادی و کندروژنز، مطالعات  .3

 و مدل حیوانی

بررسی ژن های مهار کننده تومور و انواع ترکیبات  .4
  In vitroموثر تر آنها، مطالعات 

بارروری و ناباروری، جداسا زی گامت های مونث و  .5
 مذکر با کیفیت مناسب جهت درمان ناباروری

ترکیبات مختلف بر تومورها و آنژیوژنز و بررسی تاثیر  .6
 نیز روند فیزیولوژیک عضالت قلبی و اسکلتی

مطالعات مربوط به بیماری های قلبی، عروقی  .7
 )آترواسکلروز(

 توسعه و ارتقا رزین های مبوط به پالستینیشن .8

 . پژوهش در آموزش آناتومی9

 درمان بیماری های مربوط به سیستم عصبیفر اهم نمودن زمینه  .1

 درمان بیماری های شبکیه چشمن زمینه فر اهم نمود .2

 درمان آسیب های غضروفی و مفاصلفر اهم نمودن زمینه  .3

 پیش گیری و درمان انواع تومورهافر اهم نمودن زمینه  .4

 ارتقا کیفیت باروری آزمایشگاهی .5

جلوگیری از رگ سازی در تومور، ایجاد عروق جانبی برای پیش گیری از برخی  .6
 بیماری ها

 پیش گیری از ابتال و درمان به بیماری های قلبی، عروقیفر اهم نمودن زمینه  .7

 . ارتقا کیفیت نمونه های پالستینیشن جهت آموزش آناتومی8

 . ارتقا آموزش علوم تشریحی9    

 سیاست های گروه:
تالش جهت تصویب و تامین بودجه طرح های تحقیقاتی از منابع مختلف، با  .1

 کده و معاونت تحقیقات و فناوریهمکاری مسئولین دانش

تالش جهت تامین تجهیزات و دستگاه های مورد نظر برای دستیابی به اهداف  .2
 مورد نظر

 حمایت از کلیه مراحل تحقیقات .3

 برگزاری کارگاه های مختلف جهت پیشبرد تحقیقات .4
. ایجاد هماهنگی و همکاری در زمینه تحقیقات بین گروه ها و دانشکده ها و 5

 هادانشگاه 

 . تکمیل تجهیزات آزمایشگاه کشت سلول جهت میل به اهداف فوق الذکر6

 
 

تابع بودجه و شرایط انجام 
تحقیقات و نیروی انسانی می 

 باشد، 
)زمان دستیابی به هدف نهایی  

 غیر قابل پیش بینی است(

تالیف کتب درسی در زمینه های آناتومی،  .1 ی اعضای هیات علمیپژوهفعالیت های دانش 
 بافت شناسی، جنین شناسی و کشت سلول

برگزاری کنگره در زمینه آموزش علوم  .2
 تشریحی

 تدوین برنامه های مختلف درسی .3

  ادامه روند موجود و ارتقا آن ها
 

 به طور مداوم



برگزاری برنامه های ژورنال کلوپ در زمینه  .4
 های مختلف علوم تشریحی

 

 ی دانشجویان کارشناسی ارشدپژوهشفعالیت های 

. تعریف طرح های تحقیقاتی در قالب پایان نامه ها در 1
 زمینه الین های تحقیقاتی ذکر شده

. تالش و برنامه ریزی جهت تامین بودجه اولیه، مواد و 2
 امکانات انجام پایان نامه ها

 . حمایت از چاپ مقاالت در مجالت داخلی و بین المللی3

 . ادامه روند موجود1

ن تحصیالت تکمیلی در کارگاه های مختلف مربوط به . الزام شرکت دانشجویا2
 ( Real time PCRتحقیقات )فلوسایتومتری، ایمونو هیستوشیمی، ایمونو فلورسنت و 

 به طور مداوم

 ی دانشجویان  دکتریپژوهشفعالیت های 

. تعریف طرح های تحقیقاتی در قالب پایان نامه ها در 1
 زمینه الین های تحقیقاتی ذکر شده

تالش و برنامه ریزی جهت تامین بودجه اولیه، مواد و . 2
 امکانات انجام پایان نامه ها

 . حمایت از چاپ مقاالت در مجالت داخلی و بین المللی3

 . ادامه روند موجود1
. الزام شرکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در کارگاه های متلف مربوط به 2

 (Real time PCRایمونو فلورسنت و تحقیقات )فلوسایتومتری، ایمونو هیستوشیمی، 
 ماهه 6. برنامه ریزی جهت گزارش طرح تحقیقاتی 3 

 به طور مداوم

 پایان نامه 

دانشجویان کارشناسی ارشد در ترم سوم ملزم هستند 
پروپزال خود را کامل نموده و طی دو ترم بعد با حداقل 
 برسانند.یک مقاله پذیرفته شده پایان نامه خود را به اتمام 

در ترم سوم ملزم به انتخاب موضوع و  Ph.Dدانشجویان 
استاد راهنما و در ترم چهارم ملزم به تکمیل پروپزال می 
باشند و طی دو سال با حداقل دو مقاله بین المللی پذیرفته 

 شده دفاع نمایند.

 به طور مداوم ادامه روند موجود 

 فرصت مطالعاتی

. اطالع رسانی آئین نامه ها و مقررات مربوط به فرصت 1
 مطالعاتی 

. برنامه ریزی جهت اعطای فرصت مطالعاتی بر حسب 2
الین های تحقیقاتی اعضا اعم از فرصت های مطالعاتی 
داخلی )دانشگاه های کشور یا فرصت های مطالعاتی خارج 

 از کشور(

 به طور مداوم ادامه روند موجود

 نارهای علمیهمایش و سمی
 . شرکت در کنگره های علمی داخلی و خارجی1
. برگزاری جلسات ژورنال کالب ماهیانه توسط اعضای 2

 هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکیمیلی

 ادامه روند موجود
 برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار در زمینه های مختلف علوم تشریحی 

 

 

 

 



 شاخص مشتریان گروه 

 1404، فلوشیپ و فوق تخصص و برای افق  Ph.Dتعداد فعلی دانشجو، رزیدنت ، فوق لیسانس، 

 1404تعداد فعلی دانشجوی بین الملل آموزشی و پژوهشی و برای افق 

روز در  تعداد فراگیران رده

 سال

ساعات 

درگیری 

هیئت علمی 

در امور 

  آموزشی

ساعاد 

درگیری 

هیئت علمی 

امور  در

 پژوهشی

ساعات 

درگیری 

هیئت علمی 

در توسعه 

 سازمانی

ساعات 

درگیری 

هیئت علمی 

در توسعه 

 فردی

ساعات 

درگیری 

هیئت علمی 

در امور 

 اجرایی
 1404افق  وضعیت فعلی

 ترم دانشجو ترم دانشجو

 2 1 1 4 4 300 4 300 4 500 دانشجو

          10 رزیدنت

           فلوشیپ

فوق 

 تخصص

          

 1 1 1 1 1 300 3 300 3 200 لیسانس

فوق 

 لیسانس

5 4 360 4 360 1 1 1 1 1 

Ph.D 5 8 360 8 360 1 1 1 1 1 
 

 

 شاخص عملکردی گروه 

 1404تعداد فعلی برونداد پژوهشی و برای افق 

 1404برای افق تعداد فعلی تولیدات صنعتی ، قراردادهای مشترک با صنعت و ثبت اختراع و 

 1404جایگاه فعلی گروه در کشور و جهان از نظر آموزشی و پژوهشی و برای افق 

 



 تعداد رده

 

 

 

 

تعداد 

مقاالت 

 فارسی 

تعداد 

مقاالت 

انگلیسی 

در مجالت 

 2تیپ 

تعداد مقاالت 

انگلیسی در 

مجالت 

 1تیپ

(ISI,Pub 
med) 

H index 
 گروه

تعداد ثبت 

 اختراع گروه

تعداد 

مشارکت 

های با 

 صنعت

درآمدهای 

گروه از محل 

 مشترکات 

افق  فعلی
140
4 

افق  فعلی
140
4 

افق  فعلی
140
4 

افق  فعلی
140
4 

افق  فعلی
1404 

افق  فعلی
1404 

افق  فعلی
1404 

افق  فعلی
1404 

در  9 6 2 1 2 5/1 2 1 2 1 استاد

دست 

 اقدام

در  

دست 

 اقدام

   

     9 6 2 1 2 5/1 2 1 2 1 دانشیار

     9 6 2 1 2 5/1 2 1 2 1 استادیار

 

  



 شاخص نیروی انسانی گروه 

 1404تعداد فعلی افراد شاخص گروه و برای افق 

 ، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی Kتعداد فعلی افراد هیات علمی مربی، ضریب 

 سال( 30تا  25سال،  25تا  11سال،  10تا  1)  1404هرم فعلی سنی گروه و برای افق 

 1404تعداد فعلی اساتید خارجی پیوسته و برای افق 

 

تعداد  رده

هیئت 

 علمی 

 

 

تعداد پیش  رده علمی هرم سنی

بینی شده 

هیئت علمی 

 96برای سال 

تعداد پیش 

بینی شده 

هیئت علمی 

 99برای سال 

تعداد پیش 

بینی شده 

هیئت علمی 

برای سال 

1404 
30-
25 

25-
11 

10-1 

 8 7 5     2 استاد

 6 7 10  1 5 1 6 دانشیار

 7 7 10   7 3 10 استادیار

 

  



 علوم تشریحی گروه دوساله برنامهپایش  جدول گانت

ت
یری
مد
زه 
حو

 

 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

ارسااال صااورتجلسااات 
شاااااورا بااه ریاایااس 

 دانشکده

     *      *      *      * 

 انجام شده است 

نیازساانجی از اعضااای 
گروه  می  ل ع هیااات 
جهت توسعه توانمندی 

 های ایشان 

     *                  * 

 در دست اقدام است

نیازسااانجی و ارساااال 
جهاات  خواسااااات  در
تکمیاال کااادر هیااات 

 علمی 

      *            *      

 هستند نیاز است که در جذب هیات علمی این گروه در اولویت قرار گیرد Kبا توجه به اینکه پنج نفر از اعضای هیات علمی گروه مشمول ضریب 

و پیگیری نیازسااانجی 
جااهاات تااکااماایاال 

 ساالنه تجهیزات

      *            *      

 در مورد بخشی از نیازها اقدام شده و سایر نیازها در دست اقدام است 

 و برگزاری نیازساانجی
جلساااات مشاااتر  با 

 گروههای بالینی

     *      *      *      * 

 قرار است پیگیری بیشتری انجام شود.در گذشته بصورت محدود اقدام شده و از ترم آتی 

 

  



 

 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

ی عمومی
ش پزشک

برنامه آموز
 

بروزرسانی سیالبس و 
ارائه در سایت گروه 
 قبل شروع نیمسال

     *       *     *      * 

 اقدام شده است .

تدوین طرح درس و 
کاربردی نمودن 

   caseمحتوا و طرح 

                       * 

 درخواست برگزاری کارگاه جهت تدوین طرح درس شده است .

کارگاه سخنرانی در 
 گروه بزرگ

            *    *        

 درخواست برگزاری کارگاه سخنرانی در گروه بزرگ شده است.

ارزشیابی فعال نمودن 
 برنامه در گروه

% 10)نظرسنجی از 
 دانشجویان برتر(

    *     *       *     *   

 قرار است از ترم آینده  اجرا شود

تحلیل نتایج ارزشیابی 
بازخورد به  برنامه و 

 استاد و دانشجو

     *      *      *      * 

 از ترم آینده اجرا خواهد شد.

معاون معرفی 
به  آموزشی گروه

عنوان مسوول آزمون 
 ها

  *                      

 اقدام شده است .

گزارش بررسی آزمون 
ی آموزشها در شورای 
یا به استاد گروه  

 مربوطه

    *      *      *      *  

 از ترم آینده اقدام خواهند شد.

 

 

 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

زومآه منابر

ناشرکاش 

شدرای س
 

        *            *    



 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

ظرفیت پذیرش  اعالم
با توجه به  دانشجو

 امکانات

 اقدام شده است.

تدوین سیالبس و ارائه 
در سایت گروه قبل 
 شروع نیمسال

     *       *     *      * 

 در بعضی از دروس انجام شده و از ترم آینده در مورد همه آنها اقدام خواهد شد.

پرمحتوا نمودن جلسه 
معارفه و ارائه حقوق، 
سیاست ها، اخالق ، 

ی آموزشبرنامه های 
 یاندانشجوبرای 

 *            *           

 اقدام شده است.

برگزاری پیگیری 
 کارگاه  تدریس فعال

    *        *    *        

 درخواست برگزاری کارگاه شده است.
پیگیری برای ارتباط با 

در مورد  پزشکی قانونی
 تامین جسد

    *                    

 است.علیرغم پی گیری های متعدد گروه و دانشکده متاسفانه هنوز هیچ نتیجه ای حاصل نشده 

ادغام مسایل اخالقی 
در دروس تئوری و 
عملی برحسب ضرورت 
توسط اعضای هیات 

 علمی 

            *            

 برحسب مورد انجام شده است.

تاکید بر ارزشیابی 
 تکوینی در گروه

     *                   

 اقدام شده است.
نظر خواهی از 

دانشجویان پزشکی در 
 عملی تدریسمورد 
یان کارشناسی دانشجو
 هر نیمسال ارشد 

 
 
 
 

     *                   

 اقدام شده است.



 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

ارائه برنامه و گزارش 
ژورنال کالب هفتگی 
توسط هر یک از اساتید 

یان دانشجوراهنما با 
 تحت راهنمایی

*     *       *     *      * 

 اقدام شده است.

 فعال نمودن ارزشیابی
برنامه درسی در گروه 

پیشنهادات  کتبی )ارائه
در میان ترم  و انتقادات

 به گروه(

    *     *       *     *   

 اقدام شده است .

تحلیل نتایج ارزشیابی 
برنامه درسی و  فیدبک 

یان و دانشجوآن به 
 اعضای هیات علمی 

     *      *      *      * 

 اقدام شده است . 

  



 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

ش 
برنامه آموز

ی
دکتر

 

ظرفیت پذیرش  اعالم 
با توجه به  دانشجو

 امکانات

        *            *    

 اقدام شده است .

تدوین سیالبس و ارائه 
در سایت گروه قبل 

 نیمسالشروع 

     *       *     *      * 

 در بعضی از دروس انجام شده و ازترم آینده در مورد همه  آنها اقدام خواهد شد.
پرمحتوا نمودن جلسه 
معارفه و ارائه حقوق، 
سیاست ها، اخالق ، 

ی آموزشبرنامه های 
 یاندانشجوبرای 

 *            *           

 اقدام شده است .

برگزاری پیگیری 
 کارگاه  تدریس فعال

    *        *    *        

 شده است . درخواست برگزاری کارگاه 
پیگیری برای ارتباط 

در  با پزشکی قانونی

 مورد تامین جسد

    *                    

 است. علیرغم پیگیری های متعدد گروه و دانشکده متاسفانه هنوز هیچ نتیجه ای حاصل نشده

ادغام مسایل اخالقی 

در دروس تئوری و 

عملی برحسب 

ضرورت توسط 

 اعضای هیات علمی 

            *            

 بر حسب مورد انجام شده است.
تاکید بر ارزشیابی 

 تکوینی

     *                   

 اقدام شده است .
نظر خواهی از 

پزشکی  دانشجویان 

برای دروس عملی 

 شده توسطتدریس 

 یان دکتریدانشجو

     *                   

 

ارائه برنامه و گزارش 
ژورنال کالب هفتگی 

*     *       *     *      * 

 اقدام شده است .



 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

توسط هر یک از اساتید 
یان دانشجوراهنما با 

 تحت راهنمایی

فعال نمودن ارزشیابی 
برنامه درسی در گروه 

پیشنهادات و ارائه )
 (انتقادات به گروه

    *     *       *     *   

 اقدام شده است .

بررسی  فیدبک
پیشنهادات و انتقادات 

یان و دانشجوبه 
 اعضای هیات علمی 

     *      *      *      * 

 اقدام شده است . 

 

  



 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

ش 
برنامه آموز

پیراپزشکی
بروزرسانی سیالبس و  

ارائه در سایت گروه 
 قبل شروع نیمسال

     *       *     *      * 

 در ترم آتی اقدام خواهد شد. در مورد برخی از دروس انجام شده و در مورد سایر دروس

کارگاه پیگیری 
سخنرانی در گروه 

 بزرگ

*    *        *    *        

 درخواست برگزاری کارگاه شده است.

  



 

 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

ی
م
ل
ع
 
ت
ا
ی
ه
 
ه
ز
و
ح

 

ارائه درخواست و 
پیگیری جذب هیات 
 علمی جدید

     *       *     *      * 

 اقدام شده است .

برنامه ریزی کمیت 
ی آموزشساعات 

 اعضای هیات علمی 

     *       *     *      * 

 اقدام شده است .

انتخاب موضوعات 
پایان نامه ها در 

راستای حل مشکالت 
 جامعه

      *            *      

 در حد امکان انجام شده است.

خدمت رسانی در مرکز 
ناباروی باروری و 

بیمارستان شهید 
 بهشتی

      *            *      

 در حال انجام است .

مسوولیت کارگروه 
 سلول های بنیادی

      *            *      

 

استخراج اصول کار با 
جسد و قرار دادن در 

 یاندانشجومعرض دید 

          *              

 در دست اقدام است.

 

 

 

 

  



 

ش
وه
پژ

 

 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

تالیف  یک کتاب 
درسی در زمینه علوم 

 تشریح

                       * 

 در دست اقدام است.

گزارش توزیع عادالنه 
 پایان نامه ها 

      *            *      

 انجام شده است .
گزارش شش  پیگیری

ماهه پایان نامه برای 
 یان دکتریدانشجو

     *       *     *      * 

 در حال انجام است .

گزارش فعالیت های 
دانش پژوهی )تدوین و 
اجرای الگ بو ، 
 راهنمای مطالعه و...( 

          *            *  

 برگزاری آن کارگاه شده است.جهت کارگاه مورد نیاز درخواست 

 

  



 علوم تشریحی گروه دوساله برنامهپایش  جدول گانت

 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

ت
مدیری

 

صاادور ابالا اعضااای 
ی و آموزشاااشاااورای 
 ی  پژوهش

  

 

*                     

ارسااااااال گااازارش 
ی و آموزشاشاوراهای 
ی تشکیل شده پژوهش

مات  قدا و مهم ترین ا
 انجام شده 

  

 

  *      *      *      * 

ضای  سنجی از اع نیاز
گروه  می  ل ع هیااات 
جااهاات تااوساااااعااه 
 توانمندی های ایشان 

  

 

  *                  * 

نیازساانجی و ارسااال 
درخواسااااات جهاات 
تکمیاال کااادر هیااات 

 علمی 

      *            *      

نیازساانجی و پیگیری 
جااهاات تااکااماایاال 

 ساالنه تجهیزات

      *            *      

سنجی  و برگزاری نیاز
جلسااات مشااتر  با 

 گروههای بالینی

     *      *      *      * 

 

  



 

 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

ی عمومی
ش پزشک

برنامه آموز
 

بروزرسانی سیالبس و 
ارائه در سایت گروه 
 قبل شروع نیمسال

     *       *     *      * 

 *                        تدوین طرح درس

سخنرانی در کارگاه 
 گروه بزرگ

            *    *        

کاربردی نمودن 

  caseمحتوا و طرح 
 در قالب طرح درس

            *           * 

فعال نمودن ارزشیابی 
 برنامه در گروه

 )صندوق پیشنهادات(

    *     *       *     *   

تحلیل نتایج ارزشیابی 
برنامه و گزارش 
اساس اصالحات بر 
 آن

     *      *      *      * 

معرفی یکی از 
اعضای هیات علمی 
به عنوان مسوول 
 آزمون ها

  *                      

گزارش بررسی آزمون 
ی آموزشها در شورای 

گروه  پایان هر 
 نیمسال

    *      *      *      *  

ارائه عناوین اقدام 
پژوهی با موضوع 

  آموزشکیفیت 

    *                    

 



 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

ی ارشد
ش کارشناس

برنامه آموز
 

تقاضای کاهش ظرفیت 
با توجه  دانشجوپذیرش 

 به امکانات

        *            *    

تدوین سیالبس و ارائه 
در سایت گروه قبل 
 شروع نیمسال

     *       *     *      * 

پرمحتوا نمودن جلسه 
معارفه و ارائه حقوق، 
سیاست ها، اخالق ، 

ی آموزشبرنامه های 
 یاندانشجوبرای 

 *            *           

برگزاری کارگاه  
 تدریس فعال

    *        *    *        

پیگیری برای ارتباط با 
 پزشکی قانونی

    *                    

ادغام مسایل اخالقی 
در دروس تئوری و 
عملی برحسب ضرورت 
توسط اعضای هیات 

 علمی 

            *            

هدایت حداقل یک 
اخالق در علوم  پژوهش

 تشریح 

                  *      

برگزاری کوئیزهای 
منظم عالوه بر 

آزمونهای میان ترم و 
 پایان ترم
 

     *                   

نظر خواهی از 
دانشجویانی برای 
 تدریس 

     *                   



 سال دوم برنامه سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

یان کارشناسی دانشجو
 ارشد 

بررسی انجام صحیح 
تکالیف مورد درخواست 

 گروه 

     *                   

ارائه برنامه و گزارش 
هفتگی  ژورنال کالب

توسط هر یک از اساتید 
یان دانشجوراهنما با 
 راهنماییتحت 

*     *       *     *      * 

ارائه عناوین اقدام 
پژوهی با موضوع 

در  آموزشکیفیت 
 صورت امکان

    *                    

فعال نمودن ارزشیابی 
 در گروه درسی برنامه

)جلسه ارائه پیشنهادات 
و انتقادات با مدیر 

 گروه(

    *     *       *     *   

تحلیل نتایج ارزشیابی 
فیدبک  و درسی برنامه 
یان و دانشجوآن به 

 اعضای هیات علمی 

     *      *      *      * 

کنترل سوال آزمون ها 
توسط هسته آموزشی 
گروه و فیدبک به 
اعضای هیات علمی 
 قبل امتحان

  *                      

  



 برنامه سال دوم سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

ش 
برنامه آموز

ی
دکتر

 

تقاضای کاهش ظرفیت 
با توجه  دانشجوپذیرش 

 به امکانات

        *            *    

تدوین سیالبس و ارائه 
در سایت گروه قبل 
 شروع نیمسال

     *       *     *      * 

پرمحتوا نمودن جلسه 
معارفه و ارائه حقوق، 
سیاست ها، اخالق ، 

ی آموزشبرنامه های 
 یاندانشجوبرای 

 *            *           

برگزاری کارگاه  
 تدریس فعال

    *        *    *        

پیگیری برای ارتباط 

 با پزشکی قانونی

    *                    

ادغام مسایل اخالقی 

در دروس تئوری و 

عملی برحسب 

ضرورت توسط 

 اعضای هیات علمی 

            *            

برگزاری کوئیزهای 

عالوه بر  تناوبم

آزمونهای میان ترم و 

 پایان ترم

     *                   

نظر خواهی از 

برای  دانشجویان

 تدریس 

 دکترییان دانشجو

     *                   

بررسی انجام صحیح 

تکالیف مورد 

 درخواست گروه 

     *                   



 برنامه سال دوم سال  اول برنامه عنوان برنامه حوزه
 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

ارائه برنامه و گزارش 
ژورنال کالب هفتگی 
توسط هر یک از اساتید 

یان دانشجوراهنما با 
 تحت راهنمایی

*     *       *     *      * 

ارائه عناوین اقدام 
پژوهی با موضوع 

در  آموزشکیفیت 
 صورت امکان

    *                    

فعال نمودن ارزشیابی 
برنامه درسی در گروه 
)جلسه ارائه پیشنهادات 
و انتقادات با مدیر 

 گروه(

    *     *       *     *   

تحلیل نتایج ارزشیابی 
برنامه درسی و  فیدبک 

یان و دانشجوآن به 
 اعضای هیات علمی 

     *      *      *      * 

کنترل سوال آزمون ها 
توسط هسته آموزشی 
گروه و فیدبک به 
اعضای هیات علمی 
 قبل امتحان

     *      *      *      * 
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ش 
برنامه آموز
پیراپزشکی
 

بروزرسانی سیالبس و 
ارائه در سایت گروه 
 قبل شروع نیمسال

     *       *     *      * 

کارگاه سخنرانی در 
 گروه بزرگ

*    *        *    *        
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کاربردی نمودن 

  caseمحتوا و طرح 
 در قالب طرح درس

                        

بررسی آزمون ها در 
صورت لزوم )وجود 

 (دانشجواعتراض 

    *      *      *      *  

ارائه عناوین اقدام 
پژوهی با موضوع 

  آموزشکیفیت 

    *                    
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ی
م
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ت
ا
ی
ه
 
ه
ز
و
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ارائه درخواست و 
پیگیری جذب هیات 
 علمی جدید

     *       *     *      * 

گزارش کمیت ساعات 
ی اعضای هیات آموزش

 علمی 

     *       *     *      * 

گزارش انتخاب 
موضوعات پایان نامه ها 
در راستای حل مشکالت 

 جامعه

      *            *      

گزارش خدمت رسانی در 
مرکز باروری و ناباروی 
 بیمارستان شهید بهشتی

      *            *      

مسوولیت گزارش 
کارگروه سلول های 

 بنیادی

      *            *      

و پیوند  ر کشتگزارش
سلول های غضروف در 
کشور  برای آرتروز های 

 حاد ضربه ای

      *            *      

ساخت غضروف گزارش 
 از سلول های بنیادی 

      *            *      

تحقیقات علوم گزارش 
اعصاب در جهت تقویت 
حافظه، درمان فراموشی 
 های سالمندی و آلزایمر

      *            *      

تحقیقات گزارش 
رفلکس درمانی بااستفاده 
از مسوا  زدن با چوب 

 مسوا  مکه

      *            *      
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تحقیقات روی گزارش 
سلول های بنیادی برای 
 ساخت شبکه چشم

      *            *      

استخراج اصول کار با 
و قرار دادن در  جسد

 یاندانشجومعرض دید 

          *              

گزارش اعمااال اصاااول 
اخالقی در تدریس نظری 

 و عملی

            *            

گزارش شرکت فعال 
اعضای هیات علمی در 
برنامه های توسعه 
 توانمندی 

      *            *      

اطالع رسانی محرمانه 
نتایج ارزشیابی اعضای 
 هیات علمی 

     *       *     *      * 

قرار دادن صندوق 
یی در دانشجوپیشنهادات 

گروه و بررسی نظرات 
یان در شورای دانشجو

 گروه

   *     *       *     *    

ی آموزشمعاون ابالا 
به عنوان مسوول  گروه 
و آرمون  آموزشکیفیت 

 ها

   *                     
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ش
پژوه

  

پیگیری جهت تصویب 
و تامین بودجه طرح 

های تحقیقاتی از منابع 
مختلف، با همکاری 
مسئولین دانشکده و 
معاونت تحقیقات و 

 فناوری

            *            

تکمیل  پیگیری
تجهیزات آزمایشگاه 

کشت سلول جهت نیل 
 به اهداف

            *            

تالیف  یک کتاب 
درسی در زمینه علوم 

 تشریح

                       * 

الزام شرکت دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی در 
کارگاه های مختلف 
مربوط به تحقیقات 

)فلوسایتومتری، ایمونو 
هیستوشیمی، ایمونو 

 Realفلورسنت و 

time PCR تصویب )
نهایی پروپوزال  منوط 

به شرکت در 
کارگاههای مرتبط با 
موضوع پایان نامه 

 باشد؟

        *                

گزارش توزیع عادالنه 
 پایان نامه ها 

      *            *      

      *            *       گزارش مقاالت 
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 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور

گزارش هدایت پایان 
نامه ها در راستای 
 اولویت ها

      *            *      

راه اندازی و اجرای 
گزارش شش ماهه 
پایان نامه برای 

 یان دکتریدانشجو

     *       *     *      * 

گزارش فعالیت های 
دانش پژوهی )اقدام 
پژوهی، تدوین و اجرای 
الگ بو ، راهنمای 
 مطالعه و...( 

          *            *  

تشویق اعضای هیات 
یان دانشجوعلمی و 

برای شرکت در کنگره 
ها و همایش های 

 یپژوهشمرتبط با فیلد 

      *            *      

 

  



 

 

 

 

 


