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توسعه قابلیت ها و ظرفیت های بین المللی جهت جذب فراگیران خارجی و ایجاد روابط گسترده با  هدف کلی

 دانشگاه های خارج از کشور

برنامه ملی  با و کارآموزی ICMانطباق صددرصدی برنامه های آموزشی دانشجویان بین الملل دوره  هدف اختصاصی

 عمومیپزشکی 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

با  دانشجویان بین الملل و کارآموزی ICMدرصد تطابق برنامه های  1

 پزشکی عمومی ملیبرنامه 
 100% 50% درصد30

 سعیدی نیا( ناس آموزشی پزشکی عمومی)خانم کارشمسئول پایش برنامه: 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 

مقاطع  تنظیم برنامه کالسی ترم های مختلف دانشجویان

ICM  
 MDبراساس آئین نامه تحصیلی دانشجویان  و کارآموزی 

 MBBSو 

کارشناس آموزشی 

الملل )دکتر امور بین 

 سعیدی(

1/5/1401 

1/10/1401 

1/5/1402 

1/10/1402 

30/7/1401 

30/11/1401 

30/7/1402 

30/11/1402 

2 

در خصوص برنامه  آموزشی بالینی هماهنگی با گروه های 

برای دروس دانشجویان بین  ریزی طرح درس استاندارد

 )منطبق بر کوریکولوم آموزش ملی(الملل

کارشناس آموزشی 

بین الملل )دکتر امور 

 سعیدی(

1/6/1401 

1/10/1401 

1/6/1402 

1/10/1402 

30/7/1401 

30/11/1401 

30/7/1402 

30/11/1402 

3 

برنامه درسی   طرح مسائل و موضوعات مربوط به

دانشجویان بین الملل در شورای هماهنگی آموزش بین 

 الملل دانشگاه)شهاب(

کارشناس آموزشی 

امور بین الملل )دکتر 

 سعیدی
1/7/1401 30/12/1402 

4 
 وو کارآموزی   ICMاجرای برنامه های آموزشی مقطع 

  برنامه ها  پایش

کارشناس آموزشی 

امور بین الملل )دکتر 

 سعیدی
1/7/1401 30/12/1402 

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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وانمندی های علمی و وسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت فراگیران متعهد با باالترین تت هدف کلی

 عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی

ی تقویت نقاط بررسی میزان رعایت کمی و کیفی استانداردهای ملی پزشکی عمومی وارائه راهکار برا هدف اختصاصی

 )اجرای اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی(ضعفقوت و رفع نقاط 

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100% 100% % 60 عمومیدرصد اجرای استانداردهای ملی پزشکی  1

 دکتر حشمت قهدریجانیمسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
انجام ارزیابی درونی توسط کمیته ارزیابی درونی و 

 کارگروه های تخصصی 

معاون آموزشی پزشکی 

 کیان حشمت( دکتر )عمومی
1/7/1400 30/7/1401 

2 
گزارش گیری از فعالیتهای انجام شده در جلسات 

 کمیته اعتباربخشی )ماهانه(

معاون آموزشی پزشکی 

 عمومی)دکتر  کیان حشمت(
 1401مهر ماه  1400آبان ماه 

3 
تعیین نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مربو ط به 

 اجرای استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی

معاون آموزشی پزشکی 

 عمومی)دکتر  کیان حشمت(
 1401مهر ماه  1400آبان ماه 

4 
فع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مربو ط به اجرای ر

 استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی

آموزشی پزشکی معاون 

 عمومی)دکتر  کیان حشمت(
 1401مهر ماه  1400دی ماه 

5 
تکمیل و بارگذاری مستندات جمع آوری شده در 

 سامانه کشوری اعتباربخشی کشور

معاون آموزشی پزشکی 

 عمومی)دکتر  کیان حشمت(
 1401مهر ماه  1401تیرماه 

 

 تکمیل گردددرصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 

  



 

 EDO/AC-2/00کد:  دانشکده پزشکی

 1401 -1402سال:  برنامه عملیاتی

 سالیانهدوره پایش:  عمومیمعاونت آموزشی پزشکی 

 

3 
 

توسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت فراگیران متعهد با باالترین توانمندی های  هدف کلی

 علمی و عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی

 پزشکی عمومیانطباق صددرصدی برنامه کارآموزی با برنامه ملی  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100% 100% 70% درصد تطابق برنامه کارآموزی با برنامه ملی پزشکی عمومی 1

 مسئول پایش برنامه: معاون آموزش پزشکی عمومی )دکتر حشمت قهدریجانی(
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 ماه یکبار( 2کمیته برنامه ریزی درسی )جلسات ادامه تشکیل  1

کارشناس مسئول کمیته 

برنامه ریزی درسی )خانم 

 محمدی فر(

 1402اسفند  1401فروردین 

2 
برگزاری جلسه با مدیران گروه های بالینی در خصوص اجرای 

 ماه یکبار( 6کوریکولوم ملی پزشکی عمومی )هر 

کارشناس آموزشی 

 کارآموزی )آقای دهقانی(
 1402اسفند  1401فروردین 

3 
در ارائه دروس قدیمی برای  هماهنگی با گروه های آموزشی 

 دانشجویان مردودی تا زمان مقتضی

کارشناس آموزشی 

 کارآموزی )آقای دهقانی(
 1402اسفند  1401فروردین 

4 
در برنامه درسی دوره بالینی به صورت  Non-Coreارائه دروس 

 ترمی

کارشناس آموزشی 

 کارآموزی )آقای دهقانی(
 1402اسفند  1402فروردین 

 ارائه گزارش نهایی از اجرای برنامه جدید درسی 5
کارشناس آموزشی 

 کارآموزی )آقای دهقانی(
 1402اسفند  1402فروردین 

 

 ها این جدول تکمیل گردددرصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت 

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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ترین توانمندی های توسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت فراگیران متعهد با باال هدف کلی

 علمی و عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی

 برنامه ملی پزشک عمومیانطباق صددرصدی برنامه کارورزی با  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100% 80% 0 درصد تطابق برنامه کارورزی یا برنامه ملی  1

 مسئول پایش برنامه: کارشناس امور آموزشی )خانم سعیدی نیا(
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 

 بالینی مکاتبات و هماهنگی با گروه های آموزشیانجام 

ستر اجرایی نمودن کوریکولوم دروس بدر جهت ایجاد 

 ملی مرحله کارورزی

کارشناس امور آموزشی 

کارورزی )آقای اهلل 

 وردی(

 خردادابتدای 

 1401ماه 
 1401شهریور ماه 

2 
س کوریکولوم قدیم به سمت وتغییرات مرحله ای در

 جدیدس کوریکولوم ودر

کارشناس امور آموزشی 

کارورزی )آقای اهلل 

 وردی(

 خردادابتدای 

 1401ماه 
 1401شهریور ماه 

 تعیین بخش های انتخابی در مرحله کارورزی 3

کارشناس امور آموزشی 

کارورزی )آقای اهلل 

 وردی(

خرداد ابتدای 

 1401ماه 
 1401شهریور ماه 

4 
تکمیل فرم های مربوط به شماره دروس و درخواست 

 اخذ شماره دروس جدید از معاونت آموزشی دانشگاه 

کارشناس امور آموزشی 

کارورزی )آقای اهلل 

 وردی(

مهر ماه ابتدای 

1401 
 1401آذرماه 

5 
هماهنگی با نمایندگان کارورزان در جهت آغاز اجرایی 

 نمودن کوریکولوم جدید )ملی(

ور آموزشی کارشناس ام

کارورزی )آقای اهلل 

 وردی(

فروردین ابتدای 

 1402ماه 
 1402اسفند ماه 

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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انمندی های علمی و باالترین تووسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت فراگیران متعهد با ت هدف کلی

 عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی

 ید بالینیتوسط اسات طب ، کارآموزی و کارورزی در سامانهICMاری کلیه سؤاالت آزمون های بارگذ هدف اختصاصی

 جهت حفظ امنیت بارگذاری الکترونیک سواالت

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم اولپایان سال  ابتدای دوره
 70% 65% 0 در سامانه طب درصد سؤاالت بارگذاری شده 1

  وئیان(ل مسئول برگزاری امتحانات )آقای اجل مسئول پایش برنامه:
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 
ورود در الگوی الکترونیک و  جمع آوری سؤاالت،

 اری در سامانه طببارگذ
 بالینیاساتید 

ابتدای شهریور 

 1401ماه 
 1402اسفند ماه 

 ایجاد دفترچه و کنترل نهایی سؤاالت 2
مسئول برگزاری امتحانات 

 )آقای اجل لوئیان(

ابتدای شهریور 

 1401ماه 
 1402اسفند ماه 

 ارسال سؤاالت به رابط آزمون های دانشکده 3
مسئول برگزاری امتحانات 

 )آقای اجل لوئیان(

شهریور ابتدای 

 1401ماه 
 1402اسفند ماه 

4 
تأیید نهائی توسط رابط آزمون های دانشکده و ارسال 

 به مرکز آزمون های الکترونیک

مسئول برگزاری امتحانات 

 )آقای اجل لوئیان(

ابتدای شهریور 

 1401ماه 
 1402اسفند ماه 

5 
انتقال سؤاالت از سامانه طب به سامانه آزمون ها و 

 اجرای آن

 مرکز آزمون ITمسئول 

 )مهندس شکرالهی(

ابتدای شهریور 

 1401ماه 
 1402اسفند ماه 

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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انمندی های علمی و باالترین تووسعه و بهبود مستمر نظام جامع آموزشی به منظور تربیت فراگیران متعهد با ت هدف کلی

 عملی در زمینه علوم پایه و بالینی پزشکی

 5/0 به%  1کاهش افت تحصیلی دانشجویان مشروط از اجرای فرآیند نوین کمیته پیشرفت تحصیلی و هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 نیمسال درصد دانشجویان مشروط در هر 100برای  انجام فرآیند فوق الذکر 1

 )برحسب تعداد دانشجویان مشروط هر نیمسال که متغیر می باشد(
%30 %80 %100 

 مسئول پایش برنامه: کارشناس امور آموزشی )خانم سعیدی نیا(
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

 معرفی دانشجویان مشروط هر نیمسال به اساتید مشاور  1
کارشناس آموزش پزشکی 

 عمومی )خانم سعیدی نیا(

ابتدای هر 

 نیمسال 
 پایان هر نیمسال

2 
بار در هر  2تشکیل جلسات با مسئول اساتید مشاور )

 نیمسال(

کارشناس آموزش پزشکی 

 عمومی )خانم سعیدی نیا(

اردیبهشت 

1401 
 1402اسفند 

3 
پیگیری تکمیل فرمهای اختصاص یافته به دانشجویان و 

 اساتید مشاور

کارشناس آموزش پزشکی 

 عمومی )خانم سعیدی نیا(

ابتدای هر 

 نیمسال 
 پایان هر نبمسال

4 
با در هر  2تشکیل جلسات هسته پیشرفت تحصیلی )

 اساتید از نیمسال( جهت گزارش گیری

کارشناس آموزش پزشکی 

نیا(عمومی )خانم سعیدی   

ابتدای هر 

 نیمسال 
 پایان هر نبمسال

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا
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توسعه قابلیت ها و ظرفیت های بین المللی جهت جذب فراگیران خارجی و ایجاد روابط گسترده با  هدف کلی

 کشوردانشگاه های خارج از 

 %100دانشجوبان بین الملل به میزان بهبود فرآیند تسوبه حساب اصالح و  هدف اختصاصی

 عنوان شاخص
 میزان شاخص

 پایان سال دوم پایان سال اول ابتدای دوره

 100% 100% 10% فرم های تسویه حساب اصالح شدهدرصد  1

 )آقای دکتر سعیدی(کارشناس امور آموزشی واحد بین الملل مسئول پایش برنامه: 
 

 تاریخ پایان تاریخ شروع مسئول اجرا فعالیت

1 

بررسی فرم تسویه حساب دانشجویان عادی، تطبیق با موارد موردنیاز 

و حذف موارد غیر  دانشجویان بین المللدر فرآیند تسویه حساب 

 بر اساس چرخه ارتقای کیفیت فرآیند ضروری از فرم تسویه حساب

آموزشی  امور کارشناس

دانشجویان بین الملل 

 )آقای دکتر سعیدی(

خرداد ماه 

1401 
 1401اسفند ماه 

2 
صوبه مربوط به مجوز ح درخواست در شورای شهاب و اخذ مطر

 و اصالح روند فرآیند در صورت وجود مشکل تغییر فرم

کارشناس امور آموزشی 

دانشجویان بین الملل 

 )آقای دکتر سعیدی(

خرداد ماه 

1401 
 1401اسفند ماه 

3 
 حساباطالع رسانی و هماهنگی با واحدهای ذیربط در فرآیند تسویه 

 به منظور تسریع و بهبود انجام فرآیند

کارشناس امور آموزشی 

دانشجویان بین الملل 

 )آقای دکتر سعیدی(

 1401اسفند ماه  1401دی ماه 

 اصالح شدههای ه کارگیری فرم ب 4

کارشناس امور آموزشی 

دانشجویان بین الملل 

 )آقای دکتر سعیدی(

 1402اسفند ماه  1401دی ماه 

 

 درصورت عدم اجرا برنامه یا برخی از فعالیت ها این جدول تکمیل گردد

 اقدام جایگزین علت عدم اجرا

  
 

 


