
 

 بالینی رتقای کیفیت آموزشاربانمه عملیاتی 
ف استراژتیک   اهدا

GS01 : ارزیابی عملکرد یادگیری فراگیران 
GS02 :  ارزیابی عملکرد یاددهی اعضاء هیئت علمی 
GS03 :  ربگزاری کنفرانس اهس علمی مشترکارتقاء سطح آموزش فراگیران با 
GS04 : ی آموزشیارتقاء سطح آموزش  اعضای هیئت علمی با ربگزاری کارگاهها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 برنامه عملیاتی

 مرکزآموزشی درمانی پورسینا

 

 ب د  -ف ر -00/50

 

 کلی :ارتقاء کیفیت آموزش بالینی برنامه

 اختصاصی : ارزیابی عملکرد یادگیری فراگیران برنامه 

 22/3/1401:  تاریخ بازنگری آ م –ف ر -00/76   : برنامه کد 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 نام فعالیت     

 

 مسئول اجرا
 جرازمان ا

شیوه پایش 

 وارزشیابی
 توضیحات

A1 

 فرمهای تدون یا بازنگری

 یادگیری عملکرد ارزیابی

 فراگیران

 

-معاون آموزشی

 EDOدیرم

مشاهده  ابتدای هر سال تحصیلی

)فرم مستندات

عملکرد 

یادگیری دانش 

 وتوانمندی(

 

A2 

 تکمیل فرمهای ارزیابی
 و  سای بخشؤر

 مدیر گروه

مشاهده  ماه یک بار4هر

 مستندات

)فرمهای تکمیل 

 شده(

ازابتدای سال تحصیلی 

بار انجام می گیرد 2

 ماه یک بار(4)هر

A3 

جمع بندی نظرات اعضاء  

هیئت علمی در خصوص 

درقالب نمره  ارزیابی فراگیران

 به درصد

کارشناسان 

و مدیر   آموزش

EDO 

مشاهده  ماه 6در پایان 

 مستندات

)جدول جمع 

 بندی نتایج(

 

A4 

 

 

نتیجه ارزیابی عملکرد  بازخورد

 فراگیران به یادگیری 

 

مشاهده   معاون آموزشی

 مستندات

که نمره به فراگیری 

 %40ارزیابی آن پایین 

شود مکتوب اعالم 

 میگردد

 

 

 



 

  

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 برنامه عملیاتی

 مرکزآموزشی درمانی پورسینا

 

 ب د  -ف ر -00/50

 کلی :ارتقاء کیفیت آموزش بالینی برنامه

 ارتقاء سطح عملکرد اعضای هیئت علمی در زمینه یاددهیاختصاصی :  برنامه 

 22/3/1401:  تاریخ بازنگری آ م –ف ر -00/76   : برنامه کد 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 نام فعالیت     

 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا

شیوه پایش 

 وارزشیابی
 توضیحات

A1 

 ارزیابی فرمهای بازنگری

یاددهی اعضاء هیئت  عملکرد

 علمی

-معاون آموزشی

 EDOمدیر

 
مشاهده 

 مستندات
 

A2 

تکمیل فرمهای ارزیابی توسط 

 انترن ها و استاجرها در هر بخش

 و EDO کارشناس

 آموزشی کارشناس

در پایان هر دوره آموزشی 

 ماهانه

مشاهده 

  مستندات

پایان هر دوره در 

فرمها تکمیل آموزشی 

 می گردد

A3 

تکمیل فرم ارزیابی توسط 

 دستیار
 و EDO کارشناس

 آموزشی کارشناس
 بار در هر سال تحصیلی 2 

دوبار در هرسال تحصیلی  

ارزیابی انجام می گردد . 

بار در هر سال  2)

 تحصیلی(

A4 

در  پایش و آنالیز فرم فراگیران 

 خصوص ارزیابی  هیئت علمی
کارشناسان 

   آموزش

مشاهده  

 مستندات

نتیجه ارزیابی توسط 

به معاونت  EDOمدیر 

 آموزشی اعالم می گردد.

A5 

اطالع رسانی ارزیابی عملکرد 

هیئت یاددهی به هر عضو 

 علمی

مشاهده    آموزشی معاون

  مستندات

A6 

  آموزشی معاون ارزیابی مجدد  

 EDOو مدیر 

ماه در طی سال 6هر 

 تحصیلی

به منظور بررسی روند  

بهبود عملکرد عضو 

هیئت علمی شش ماه 

 بعد دوباره انجام می گیرد



 
 

 

  

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 برنامه عملیاتی

 پورسینامرکزآموزشی درمانی 

 

 ب د  -ف ر -00/50

 کلی :ارتقاء کیفیت آموزش بالینی برنامه

 ارتقاء سطح آموزش فراگیران با برگزاری کنفرانس هاس علمی مشترکاختصاصی :  برنامه 

 22/3/1401:  تاریخ بازنگری آ م –ف ر -00/76   : برنامه کد 

 

 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 نام فعالیت     

 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا

پایش  شیوه

 وارزشیابی
 توضیحات

A1 

محترم  رانیبا مد یهماهنگ

 نییجهت تع یآموزش یگروهها

 کنفرانس ها نیعناو

 معاون آموزشی

 
مشاهده 

 مستندات
 

A2 

 یبرگزار یبرا یمیتقو یزیبرنامه ر

  یعلم یکنفرانس ها
مسئول برنامه 

و  یآموزش یزیر

 EDOمسئول

مشاهده  

  مستندات

و  یاطالع رسان

 دیبا اسات یهماهنگ

 یبرگزار و  سخنران

به  کنفرانس مشترک

صورت مستمر صورت 

 میگیرد

A3 

و  EDOمسئول یابیو ارز شیپا

 معاونت آموزشی

مشاهده  

 مستندات

فرم نظر سنجی در 

زمان برگزاری 

توزیع کنفرانس 

 وتکمیل می گردد

A4 

و  EDOمسئول یاقدامات اصالح

 معاونت آموزشی

هرماه نظرسنجی  به   

بهبود وارتقا  منظور

سطح کنفرانسهای 

آموزشی بعدی مورد 

 بررسی قرار می گیرد.



 

  

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 برنامه عملیاتی

 مرکزآموزشی درمانی پورسینا

 

 ب د  -ف ر -00/50

 کلی :ارتقاء کیفیت آموزش بالینی برنامه

  با برگزاری کارگاهها اعضای هیئت علمی ارتقاء سطح آموزش اختصاصی :  برنامه 

 22/3/1401:  تاریخ بازنگری آ م –ف ر -00/76   : برنامه کد 

ت
الی

فع
د 

ک
 

 نام فعالیت     

 

 مسئول اجرا
 زمان اجرا

شیوه پایش 

 وارزشیابی
 توضیحات

A1 
موجود و PDP ویرایش فرم های

 تطبیق با استانداردهای آموزشی

-معاون آموزشی

 EDOمسئول 

 ابتدای هر سال
مشاهده 

 مستندات
 

A2 کارشناسان آموزش توزیع فرم و نیازسنجی آموزشی 

مشاهده  "

  مستندات

A3 

دانشگاه و EDCمکاتبه با آنالیز و

معاونت آموزشی برای برگزاری 

 کارگاه

 EDOمسئول 

مشاهده   "

  مستندات

A4 
پیگیری جهت برگزاری و 

 دریافت تقویم برگزاری
 EDOمسئول 

مشاهده  

 مستندات
 

A5 

 یبرا یمیتقو یزیبرنامه ر

 یکارگاهها و هماهنگ یبرگزار

 با مدرسان

 کارشناسان آموزش

مشاهده  

  مستندات

A6 
-معاون آموزشی کارگاهها یبرگزار

 EDOمسئول 

مشاهده  

 مستندات
 

A7 پایش وارزیابی 
-معاون آموزشی

 EDOمسئول 

پس از برگزاری 

جلسه 5حداقل 

 کارگاه

مشاهده 

  مستندات



 
 


