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 5931در سال  دانشگاه پایش های معاونت آموزشی فرایند

 :اولویتبه ترتیب   پایش قسمتهای مورد

 بهتفکیکباحضورتمامیاعضاءبالینیآموزشیهایگروه .أ

تکمیلیبهتفکیکباحضورتمامیاعضاءگروههایآموزشیپایهدارایدانشجویانتحصیالت .ب

 بهتفکیکبراساسگنجایشامیتاتردانشکدههردانشکدهدانشجویانگروهیاز .ج

 بدوندانشجویانتحصیالتتکمیلیدرهردانشکدهپایهآموزشیهایگروهتمامیمدیران .د

 هادانشکدهآموزشیمدیران .ه



 هاپایش از گرو ه ها و دانشکده  کلی مراحل

معاونتتوسطانتخابپسازشرکتکنندهدرپایشآموزشیتماممدیران ضروریاست:  5 مرحله

  .)برنامهموجود(قرارگیرندپایشهادرجریانجزئیاتبرنامهباتشکیلجلسهمشترکیآموزشیدانشگاه

معاونتصالحدیدضرورتوبراساسدانشگاهتعدادیازمدیرانآموزشی درهرپایش: 5 نکته

 آموزشیدانشگاهانتخابخواهندشد.

ونظرمعاونتاولویتبرحسببرایبازدیدیکیازگروههایآموزشییادانشکدهها :2 مرحله

 خواهدشد.انتخابآموزشیدانشگاهبامشورتگرفتنازمدیرانآموزشی

توسطمعاونموردنظردانشکدهپایشبهفراخورگروهیاآنمدیرانآموزشیحاضردر: 9مرحله 

آموزشیدانشگاهمشخصخواهندشد.
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پسازتعیینگروهیکهفتهجلسههماهنگیبینمعاونتآموزشیدانشگاهبامدیرانآموزشی: 4مرحله 

موردپایشبرگزارخواهدشد.

گروهآندرخصوصومهممواردمرتبطیکهفتهموظفخواهندبودظرفمدیرانمنتخب: 1مرحله 

نمایند.وریآجمعتهیهوجهتجلسههماهنگیباتوجهبهحیطهمسئولیتخودرایادانشکده

بهعبارتیکارضروریاستمواردتهیهشدهدرایندورازپایشهابیشترجنبهعملیاتیداشتهباشد.:2نکته

درخواستشود.موزشیتوسطمدیرانآمشخصیازگروهیادانشکده

درخصوصگروههایبالینیپایشدستیارانگروهدرمحلفیلدودرفرجهیکهفتهایقبلاز:9نکته

جلسههماهنگیوتوسطمعاونتبالینیدانشکدهپزشکیومدیرمحترمتحصیالتتکمیلیدانشگاهانجام

.خواهدشد

شامل:میتواندیادانشکدهآموزشیهایگروهدرخصوصومهممواردمرتبط:یاد آوری

مصوباتپایشقبلیگردآوری .1

 گروهجهتگزارشوآگاهیاطالعاتآموزشیتعیینبرخی .2

مشخصکردنوظیفهخاصآموزشیبهگروه .3

مشکالتگروهنمودنعنوان .4

سواالتازدانشجویانتحصیالتتکمیلیگروهدرخصوصنقاطضعفوقوتمشخصنمودن .1

)درموردگروههایبالینیتوسطمعاونتبالینیدانشکدهپزشکیودرموردگروآموزشیگروه

 هایپایهمعاونتآموزشیدانشکدهومرکزمطالعاتوتوسعه(
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 ازگروهمدیرانآموزشیستادودانشکدهخواستههایآموزشیتهیهوجمعآوری .6

 مواردونکاتمرتبطبابستههایتحولونوآوری .7

رتبطودارایاهمیتمختصآنگروهآموزشیسایرمواردم .8

مواردمرتبطومهمدرباهمراهآوردنتیمپایشکنندهاعضاءبینهماهنگیجلسهبرگزاری:6مرحله 

بررسیوضعیتگروهبهمنظورودستیاران)درخصوصگروههایبالینی(خصوصگروهآموزشی

پایشاصلیازشروعقبلآموزشیوهماهنگی

،تدویندعوتنامهجهتپایش،مشخصنمودنکارشناسانپایشتعیینمکانوزمانپایش: 7مرحله  

واطالعرسانیجهتانجامپایش.جهتتهیهصورتجلسه،تصاویروخبرجلسه

ازطریقدعوتنامهوتماستلفنی:4نکته ها ریاستدانشکده اطالعرسانیازطریقمعاونتآموزشیبه

پزشکیو طریقدانشکده پزشکیاز پایه همچنیناطالعرسانیبهگروههایبالینیو انجامخواهدشد،

اطالعرسانیبهسایرگروههایآموزشیازطریقدانشکدههایمربوطهخواهدبود.

بایدازطریقریاستدانشکدهپزشکیآموزشیبالینیاعالمبرنامهپایشبهگروههای در یادآوری:

.پزشکیعمومیدانشکدهپزشکیدرجریانقرارگیرندمسئولرئیسبیمارستانمربوطه،معاونبالینیو

:1نکته  حضور به جلسه، مکان و زمان مشخصنمودن بر تحصیالتدانشجویانضروریاستعالوه

دستیاران(تکمیلی در)بجز باید موارد برخی همچنین گردد. تاکید جلسه مکان در یکساعتزودتر

دعوتنامهبهگروهموردنظراعالمگرددتابرایجلسهآمادهوبههمراهداشتهباشند)دعوتنامهپیوستمی

 باشد(
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انتخابخواهدشد.اطالعرسانیبهدانشکدههاکارشناسانجلسهازبینکارشناسانمرکزمطالعات:6نکته 

ازطریقمعاونتآموزشیبهصورتکتبیومرکزمطالعاتوتوسعهبهصورتشفاهیانجامخواهدشد.

 ودرمعاونتآموزشیفراوانوبعضاازپیشتعییننشدهباتوجهبهحجمباالیکاروجلسات :یاد آوری

جهتجلوگیریازوباعنایتبهتجربهقبلیازدوراولپایشها،بهایندلیلپایشهاازاحتماللغوبرخی

بهدانشکدهپایشتاریخومکانتیمپایشکننده،توسطبرگزاریجلسههماهنگیپس،تنهابینظمیایجاد

اهدواینرونددرموردتمامیگروههایودانشکدههایبعدینیزانجامخوموردنظراعالمخواهدشد

.تدویننخواهدشدهابرنامهازقبلتعیینشدهبازدیدهابهعبارتیدرایندورازپایش.پذیرفت

)ترجیحاازهردستیارانودانشجویانتحصیالتتکمیلیبایدمنتخبسایردانشجویانگروهباشند:7نکته 

وتوسطمدیریااعضاءگروهمربوطهانتخابنگردند.سالیادورهیکنفر(

..........................................................................................................................

 

 

باپزشکیبرخیازمدیرانآموزشیستادبههمراهبرخیمدیرانآموزشیدانشکدهتیم پایش کننده:

مرتبطبهگروهآموزشیتوجه

اعضاءهیاتعلمیگروهمدیرو تیم پایش شونده:

یامحلگروهدانشکدهپزشکیرئیسدفتریابیمارستاندفتررئیسمکان: 

های  پایش گروهجزئیات 

 بالینی آموزشی
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 ساعت3حداقل زمان : 

 روش:

بهمدیرگروهاعالممیشودوپزشکیپایشازچندروزقبلازطرفدانشکدهومکانزمان .1

 .)فرمپیوست(مواردکلیپایشاطالعرسانیمیگردد

 گروهآموزشیموظفاستقبلازروزپایشمواردزیرراآمدهکند: .2

 گزارشمشکالتآموزشیگروه 

 گزارشنقاطضعفوقوتومهمترینچالشگروهآموزشی 

 مختصریازمهمترینعملکردهایآموزشیگروهازابتدایسالگزارش 

 هاینوآورانهآموزشیازابتدایسالدرگروهگزارشیازایجادفرایند 

 گزارشیازاقداماتانجامگرفتهدرزمینهتحققبستههایتحولونوآوریدرگروه 

 گزارشیازبرنامههایآتیآموزشیگروه 

درخصوصگروههایبالینیپایشدستیارانگروهدرمحلگروهتیاراندسبرگزاریجلسهبا .3

فیلدودرفرجهیکهفتهایقبلازجلسههماهنگیوتوسطمعاونتبالینیدانشکدهپزشکیو

 .میشودمدیرمحترمتحصیالتتکمیلیدانشگاهانجام



 
 
 
 

 دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه
 آموزشی معاونت        

 

6 
 

دانشگاهمواردموردپایشتیمپایشکنندهموظفاستبراساسجلسهایدرمعاونتآموزشی .4

 .راهماهنگکند

 :کهدراینجلسهمواردزیرمطرحشودبرگزاریجلسهباگروه .5

o دانشگاهآموزشیمشخصنمودنهدفپایشتوسطمعاون 

o گروهعنواننمودنمواردازپیشآمادهشدهازطرفمدیر 

o بادستیارانبراساسجلسهدستیارانعنواننمودنمسائلومشکالت 

o نظرهریکازاعضاءگروهاظهار 

o بررسیمصوباتپایشقبلی 

o دانشکدهودانشگاهازگروهبهخصوصبراساستحققمسوولینمشخصنمودنانتظارات

 و.....ایتحولونوآوریدرآموزشهبسته

o ازابتدایسالگروهدرآموزشیمهمرویدادهایاهموهانوآوریبهاشاره 

o نتیجهگیریبحثوبررسیو 

o ومصوباتثبتصورتجلسه 

ومدیرپزشکیدانشکدهرئیسبهرئیسدانشگاه،ازطرفمعاونتآموزشیارسالصورتجلسه .6

 موردنظرگروهآموزشی

عنواننمودنبرخیازمواردومصوباتپایشدرشورایآموزشیدانشگاهتوسطمدیران .7

دانشگاهبرحسبمورد
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بامربوطهبرخیازمدیرانآموزشیستادبههمراهبرخیمدیرانآموزشیدانشکدهتیم پایش کننده:

مرتبطبهگروهآموزشیتوجه

دانشجویانتحصیالتتکمیلیسهنفرازمدیرواعضاءهیاتعلمیگروهو تیم پایش شونده:

یامحلگروهدانشکدهرئیسدفترمکان:

ساعت2حداقلگروهودانشجویانتحصیالتتکمیلیساعتجلسهبا1:ساعتشامل3حداقل زمان : 

 جلسهبااساتیدگروه

 روش:

بهمدیرگروهاعالممیشودومواردکلیپایشازچندروزقبلازطرفدانشکدهومکانزمان .1

 .پیوست()فرمپایشاطالعرسانیمیگردد

بهعنواننمایندهجهتشرکتدرپایشبهگروهدانشجویانتحصیالتتکمیلیسهنفرازحضور .2

دانشجویانتحصیالتتکمیلیانتخابخود

 گروهآموزشیموظفاستقبلازروزپایشمواردزیرراآمدهکند: .3

 گزارشمشکالتآموزشیگروه 

آموزشی پایه  جزئیات پایش گروه های

 دارای دانشجویان تحصیالت تکمیلی
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 آموزشیگزارشنقاطضعفوقوتومهمترینچالشگروه 

 گزارشمختصریازمهمترینعملکردهایآموزشیگروهازابتدایسال 

 هاینوآورانهآموزشیازابتدایسالدرگروهگزارشیازایجادفرایند 

 گزارشیازاقداماتانجامگرفتهدرزمینهتحققبستههایتحولونوآوریدرگروه 

 گزارشیازبرنامههایآتیآموزشیگروه 

شکنندهموظفاستبراساسجلسهایدرمعاونتآموزشیدانشگاهمواردموردپایشتیمپای .4

 .راهماهنگکند

 دراینجلسهمواردزیرمطرحشود:کهگروهدانشجویانتحصیالتتکمیلیبرگزاریجلسهبا .5

 مربوطهمشخصنمودنهدفپایشتوسطمعاونآموزشیدانشگاهورییسدانشکده 

 دانشجویانعفوقوتآموزشیگروهوحتیدانشکدهازطرفمطرحشدننقاطض

 تحصیالتتکمیلی

 دانشجویانتحصیالتتکمیلیازدانشکدهمعاونآموزشیسواالت 

 بحثونتیجهگیری 

 ثبتصورتجلسه 

 :کهدراینجلسهمواردزیرمطرحشودبرگزاریجلسهباگروه .6
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o دانشگاهآموزشیمشخصنمودنهدفپایشتوسطمعاون 

o عنواننمودنمواردازپیشآمادهشدهازطرفمدیرگروه 

o دانشجویانبراساسجلسهبادانشجویانتحصیالتتکمیلیعنواننمودنمسائلومشکالت

 ازطرفتیمپایشکنندهتحصیالتتکمیلی

o اظهارنظرهریکازاعضاءگروه 

o بررسیمصوباتپایشقبلی 

o ودانشگاهازگروهبهخصوصبراساستحققمشخصنمودنانتظاراتمسوولیندانشکده

 بستههایتحولونوآوریدرآموزشو.....

o ازابتدایسالگروهدرآموزشیمهمرویدادهایاهموهانوآوریبهاشاره 

o بحثوبررسیونتیجهگیری 

o ثبتصورتجلسهومصوبات 

ومدیرمربوطهدانشکدهرئیسبهرئیسدانشگاه،ازطرفمعاونتآموزشیارسالصورتجلسه .7

 موردنظرگروهآموزشی

عنواننمودنبرخیازمواردومصوباتپایشدرشورایآموزشیدانشگاهتوسطمدیران .8

دانشگاهبرحسبمورد




جزئیات پایش گروه های آموزشی پایه 

دانشجویان تحصیالت بدون دارای 

 تکمیلی
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بامربوطهبرخیازمدیرانآموزشیستادبههمراهبرخیمدیرانآموزشیدانشکدهتیم پایش کننده:

مرتبطآموزشیهایبهگروهتوجه

هایآموزشیگروهانمدیر تیم پایش شونده:

دانشکدهرئیسدفترمکان:

3حداقل زمان : 

 روش:

گروهاعالممیشودوانبهمدیردانشکدهرییسپایشازچندروزقبلازطرفومکانزمان .1

 .)فرمپیوست(مواردکلیپایشاطالعرسانیمیگردد

 قبلازروزپایشمواردزیرراآمدهکند:هستندآموزشیموظفهایگروهمدیران .2

 گزارشمشکالتآموزشیگروه 

 گزارشنقاطضعفوقوتومهمترینچالشگروهآموزشی 

 یگروهازابتدایسالگزارشمختصریازمهمترینعملکردهایآموزش 

 هاینوآورانهآموزشیازابتدایسالدرگروهگزارشیازایجادفرایند 

 گزارشیازاقداماتانجامگرفتهدرزمینهتحققبستههایتحولونوآوریدرگروه 
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 گزارشیازبرنامههایآتیآموزشیگروه 

شیدانشگاهمواردموردپایشتیمپایشکنندهموظفاستبراساسجلسهایدرمعاونتآموز .3

 .راهماهنگکند

 :کهدراینجلسهمواردزیرمطرحشودبرگزاریجلسهباگروه .4

o دانشگاهآموزشیمشخصنمودنهدفپایشتوسطمعاون 

o عنواننمودنمواردازپیشآمادهشدهازطرفمدیرگروه 

o بررسیمصوباتپایشقبلی 

o مشخصنمودنانتظاراتمسوولیندانشکدهودانشگاهازگروهبهخصوصبراساستحقق

 بستههایتحولونوآوریدرآموزشو.....

o ازابتدایسالگروهدرآموزشیمهمرویدادهایاهموهانوآوریبهاشاره 

o بحثوبررسیونتیجهگیری 

o ثبتصورتجلسهومصوبات 

ومدیرمربوطهدانشکدهرئیسبهرئیسدانشگاه،ازطرفمعاونتآموزشیارسالصورتجلسه .5

 موردنظرگروهآموزشی

عنواننمودنبرخیازمواردومصوباتپایشدرشورایآموزشیدانشگاهتوسطمدیران .6

دانشگاهبرحسبمورد
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مدیرانآموزشیدانشگاهبرخیبههمراهمسئوالنآموزشیدانشکدهبرخی:تیم پایش کننده

آمفیتئاترهردانشکدهمکان:

 ساعت3 زمان :

 روش:

شودمیبهدانشکدهاعالمقبلازجلسهزمان .1

)صرفامواردآموزشیمیرساندزمانومکانجلسهوموضوعرابهاطالعدانشجویان،دانشکده .2

 درجلسهمطرحشود(

توضیحاتیدرخصوصهدفازدانشگاهآموزشیمعاونودانشکدهرییسجلسهابتدایدر .3

 دهندمیبرگزاریجلسهارائه

یبمشکالتبهترت)لیست(وبراساسنوبتازقبلتعیینشدهباهماهنگیدانشکدهدانشجویان .4

 میکنندزشیخودرادرپشتتریبونبیانآمو

 دانشکدهمیباشدمسئولیننظمجلسهبرعهده .5

 میباشندمستمعطولجلسهاکثردرمدیرانآموزشیمسئوالنو .6

جلسه با جزئیات 

 :دانشکده ها دانشجویان
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درصورتصالحدیدمعاونآموزشیدانشگاهپاسخراهرمدیربهمواردمربوطبهحوزهخود .7

 خواهدداد

ازتوسطمدیرانستادیمهمتریننقاطضعفوقوتآموزشیدانشکدهوگروههایآموزشی .8

 الخواهدشددانشجویانسو

موردهاودانشکدهنکاتعنوانشدهومشکالتفهرستشدهودرجلسهپایشگروهمهمترین .9

 قرارخواهدگرفتاستفاده

دانشکدهوریاستدانشگاهازطرفمعاونمسئولینهاواطالعتمامیگروهصورتجلسهبه .11

آموزشیدانشگاهخواهدرسید

....................................................................................................................................





دانشگاهبرخیازمدیرانآموزشی:پایش کننده تیم

رئیسدانشکده،معاونآموزشی)درخصوصدانشکدهپزشکیمعاونپایهوبالینیوتیم پایش شونده:

دانشکده،کارشناسمسئولتکمیلیتحصیالتدفترتوسعهآموزش،مسئولمسئولپزشکیعمومی(،

آموزشدانشکده

دانشکدهدفترریاست :مکان

پایش مدیران جزئیات 

 ها دانشکدهآموزشی 
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 ساعت3 زمان :

 :روش

بهدانشکدهاعالممیشودمعاونتتوسطقبلچندروزاززمانپایش .1

 دهکند:امواردزیرراآمقبلازروزپایشتیمپایششوندهموظفاست .2

 دانشکدهمشکالتآموزشیگزارش 

 دانشکدهآموزشیومهمترینچالشنقاطضعفوقوتگزارش 

 دانشکدهازابتدایسالآموزشیعملکردگزارش 

 دفترتوسعهآموزش،مسئولمسئولیندانشکده)رئیسدانشکده،معاونآموزشی،گزارش

ازازعملکردخوددانشکده،کارشناسمسئولآموزشدانشکده(تکمیلیتحصیالتمسئول

 ابتدایسال

 هاینوآورانهآموزشیازابتدایسالگزارشیازایجادفرایند 

 هایآموزشیجاریوپرتکرارازابتدایسالگزارشیازاصالحفرایند 

 گزارشیازاقداماتانجامگرفتهدرزمینهتحققبستههایتحولونوآوری 

 گزارشیازبرنامههایآتیآموزشیدانشکده 

اطالعاتوآماردانشجویان،اعضاءهیاتعلمیوامکاناتدانشکدهازمسوولینگزارش:7نکته 

 .دراینپایشموردنظرنمیباشدوتاریخچهو....آموزشیدانشکده

موظفاستبراساسجلسهایدرمعاونتآموزشیازحضوردردانشکدهقیلتیمپایشکننده .3

 هماهنگیهایالزمرابعملآورد.دانشگاه
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 کهدرجلسهالزماستمواردزیربعنوانحداقلهامطرحگردد:برگزاریجلسه .4

o دانشکدهمدیرانازپیشآمادهشدهازطرفعنوانشدنموارد 

o درصورتبرگزارشدهبادانشجویانعنوانشدنمسائلومشکالتدانشجویانبراساسجلسه(

 جلسهبادانشجویان(

o دانشگاهآموزشیمعاونتآموزشیمدیرانطرفازشدهآمادهپیشازمواردشدنعنوان 

 بحثوبررسیونتیجهگیری .5

باخوددرمرتبطمدیرعدیجهتپایشاختصاصیهرمدیردانشگاهازمشخصشدنزمانب .6

دانشکده

 ثبتصورتجلسه .7

 ستادارسالصورتجلسهبهرئیسدانشگاه،دانشکدهومدیرانآموزشی .8

عنواننمودنبرخیازمواردومصوباتپایشدرشورایآموزشیدانشگاهتوسطمدیران .9

 دانشگاهبرحسبمورد



بسمهتعالی



 ریاست محترم دانشکده ................، جناب آقای/ سرکار خانم دکتر .............

 موضوع: پایش گروههای آموزشی بالینی دانشکده توسط تیم معاونت آموزشی دانشگاه

باسالمواحترام،
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.........راسساعت..........درمحل..............بههمراهتمامیاعضاءوسهدرتاریخخواهشمنداستبهاطالعمدیرگروه........آندانشکدهرسانیدهشودکه

حضوربهمرسانند.ضمناخواهشمنداستمواردونکاتزیرازطرفحضرتعالیوگروهتیمهمراهنفرازدستیارانگروهجهتجلسهبامعاونتآموزشیو

مربوطهبهدقتموردتوجهقرارگیرد:

کهنفردستیارانگروهبهعنوانمنتخبدستیارانوبهانتخابآنهایکساعتزودتروراسساعت.......درمحلجلسهبرگزارخواهدشدجلسهباسه-1

خواهشمنداستمدیرمحترمگروهدراینخصوصهماهنگیالزمرابعملآورد.

گرفتهشدهاست.زمانجلسهبادستیارانیکساعتوباگروهآموزشیدوساعتدرنظر-2

برایحضوردرجلسهتوسطخوددستیارانگروهانجامپذیردمنتخبانتخابسهنفردستیار-3

درجلسهبههمراهداشتهباشد:تهیهومواردزیرراگزارشخواهشمنداستمدیرمحترمگروه-4

 گزارشمشکالتآموزشیگروه 

 گزارشنقاطضعفوقوتومهمترینچالشگروه 

 گزارشمختصریازمهمترینعملکردهایآموزشیگروهازابتدایسال 

 آموزشیازابتدایسالدرگروهایندهایفرواصالحهاینوآورانهگزارشیازایجادفرایند 

 گزارشیازاقداماتانجامگرفتهدرزمینهتحققبستههایتحولونوآوریدرگروه 

 روهگزارشیازبرنامههایآتیآموزشیگ

  دکتر فرید نجفی

 معاون آموزشی دانشگاه

 رونوشت:

آموزشیدانشکدهمحترممعاون

ریاستمحترمبیمارستان

 مدیرمحترمگروه........


