
  معاونت آموزش تخصصي و فوق تخصصي  ٩٣هاي ويژه سال  عملكرد

  برنامه ریزی برای اجرای کوریکولوم های آموزشی گروههای بالینی

 ارسال آخرین کوریکولوم تدوین شده از سوی دبیرخانه شورای اموزش پزشکی به گروههای آموزشی •

 بازدید از گروههای بالینی مطابق برنامه زمانبندی •

 جلسه هم اندیشی در خصوص اهمیت کوریکولوم آموزشی در شورای آموزشی دانشکدهبرگزاری  •

  راه اندازی و تاسیس رشته های جدید فوق تخصص

 ICMفوق تخصص  راه اندازی و تاسیس رشته  جدید •

  ریه کودکان تخصص فوق جدید  رشته تاسیس و اندازی راه •
 اعصاب کودکان تخصص فوق جدید  رشته تاسیس و اندازی راه •

  فلوشیپ جدید  رشته تاسیس و اندازی راه

 فلوشیپ الکتروفیزیولوژی جدید  رشته تاسیس و اندازی راه •

 اکوکاردیوگرافی فلوشیپ جدید  رشته تاسیس و اندازی راه •

  برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات الزم راه اندازی رشته های جدید

 خصصی رادیوتراپیت برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات الزم راه اندازی رشته جدید •

 طب هسته ای برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات الزم راه اندازی رشته جدید •

 بیهوشی کودکان برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات الزم راه اندازی رشته جدید •

 کنترل عفونتهای بیمارستانی برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات الزم راه اندازی رشته جدید •

 انکولوژی کودکان الزم راه اندازی رشته جدید برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات •

 بیماریهای عفونی کودکان برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات الزم راه اندازی رشته جدید •

 گوارش کودکان برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات الزم راه اندازی رشته جدید •

 

  1394ارتقا سال اقدامات الزم و برنامه ریزی دقیق جهت باال بردن کیفیت سواالت آزمون 

   1393هماهنگی و همکاری های الزم با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی جهت آنالیز و بررسی سواالت ازمون ارتقا  •

 پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکزبه  1393ارسال بلوپرینت آزمون ارتقا  سال  •

 پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکزارسال اسکن فرم شناسنامه سواالت به  •



 کلیه اسکنصورتجلسه اعتراضات  و  اسکن ، 1393کلید سواالت ، نمرات آزمون ارتقا  اسکندفترچه سواالت ،  اسکنارسال  •
 پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکزبه  مرسوله از سوی دستیاران  اعتراضات

 1393در خصوص آنالیز سواالت و تحلیل آزمون ارتقا  پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکزتشکیل جلسات متعدد با  •

 و مطالعات مرکزحضور معاون محترم آموزشی دانشگاه ، ریاست محترم دانشکده پزشکی و مدیر  با متعدد جلسات تشکیل •
 1393 ارتقا آزمون تحلیل و سواالت آنالیزدر خصوص  پزشکی آموزش توسعه

  1394تشکیل کمیته ارتقا کیفیت سواالت آزمون  •

  تهیه بلوپرینت پیشنهادی دبیرخانه شورای آموزش تخصصی و پزشکی

 و ارسال آن به گروههای بالینی جهت یکسان سازی در گروههای بالینی پیشنهادی بلوپرینت تهیه •

 بهمن ماه سالجاریتا پایان  1394مکاتبه با گروههای بالینی جهت تکمیل بلوپرینت آزمون ارتقا  •

  جمع آوری و بروز رسانی تمامی مستندات اموزشی در تک تک گروههای بالینی 

 OSCEآزمون  مستندات تمامی رسانی بروز و بندی جمع •

 Mini ‐ CEX مستندات تمامی رسانی بروز و بندی جمع •

 DOPS مستندات تمامی رسانی بروز و بندی جمع •

 CPDیا  CSR مستندات تمامی رسانی بروز و بندی جمع •

 ازمونهای کتبی میان دوره ای مستندات تمامی رسانی بروز و بندی جمع •

  1393صورتجلسات طراحی سواالت ازمون ارتقا مستندات تمامی رسانی بروز و بندی جمع •

  1393بلوپرینت های ازمون ارتقا  مستندات تمامی رسانی بروز و بندی جمع •

 نمرات ارزیابی های درون بخشی دستیاران  مستندات تمامی رسانی بروز و بندی جمع •

 LOG BOOK مستندات تمامی رسانی بروز و بندی جمع •

  تجلیل از نفرات برتر بورد تخصصی و فوق تخصصی و استقبال از دستیاران جدیدالورود

 نفرات برتر از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی% 10اخذ لیست  •

 تهیه بنر و اطالع رسانی به مراکز آموزشی •

 انجام مقدمات برگزاری مراسم تجلیل •

 تهیه سکه و گل نقره برای برگزیدگان •

 تهیه کلیپ برای دستیاران برتر  •

 جدیدالورود دستیاران برایآذربایجان جهت آشنایی با آذربایجان و مکانهای تاریخی تبریز  کلیپ تهیه •

 الورودجدید  دستیاران برای پکیج شامل کوریکولوم ، آئین نامه و فلش  تهیه •



 برگزاری جلسه برای اخذ مجوز انجام تعهدات خدمت نفرات برتر ازمون بورد تخصصی در گروههای اموزشی مربوطه •

 مکاتبه با دبیرخانه شورای اموزش تخصصی و پزشکی در خصوص جذب نفرات برتر •

 

 

 

  

  

 


