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 90گزارش  عملکرد دانشکده پزشکی در سال 

  وضعیت موجود 

 یگروه آموزشی پایه در دوره های آموزشی پزشکی عمومی ، دکتر 8گروه آموزشی بالینی و  21 بادانشکده پزشکی تبریز 

  .باشد می  مشغول فعالیت نفر عضو هیئت علمی  365و  Ph.Dتخصصی ، فلوشیپ و فوق تخصصی پزشکی ، کارشناسی ارشد و 

   1390دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل دانشکده پزشکی در سال : جدول 

  90تعداد دانشجویان فارغ التحصیل درسال 90تعداد دانشجویان در حال تحصیل درسال مقطع

  نفر 105 نفر926 دانشجویان پزشکی 

  نفر 105 نفر490  تخصصی 

  نفر 4 نفر13  فلوشیپ

  نفر 10 نفر23  فوق تخصصی 

  نفر 26 نفر134  کارشناسی ارشد 

Ph.D  44نفر 3 نفر  

ساله و نقشه جامع سالمت کشوری و برنامه راهبردی دانشگاه  20در راستای اهداف چشم انداز  90پزشکی در سال دانشکده 

  .بخش نامه های آموزشی ، پژوهشی و درمانی بشرح زیر فعالیت نموده است  وو پیرو وظایف محوله طبق قوانین 

    



 
 

 : حیطه مدیریتی 

 دانشگاه پژوهشی  طرح های رتبه بندی آموزشی و درهمکاری با دانشگاه  -

 دانشکده  SPتدوین  -

 ایجاد معاونت امور هیئت علمی  -

 ایجاد واحد امتحانات  -

 در دانشکده پزشکی ایجاد دفتر استعدادهای درخشان  -

 همکاری در ایجاد مرکز تحقیقاتی اعصاب و ایمونولوژی  -

 برنامه فعالیت های گروههای آموزشی طرح دوره و درسی و های ثبت کلیه طرح با بازبینی سایت دانشکده پزشکی  -

 ایجاد گروههای مجازی اخالق پزشکی ، طب سنتی و تاریخ پزشکی  -

  EDOاندهی به فرایند ارزشیابی در ایجاد کمیته ارزشیابی استاد و سام -

 جهت بررسی فرایند های دانش پژوهی اساتید دانشکده  EDCایجاد کمیته دانش پژوهی و همکاری با  -

 ایجاد کمیته های ادغام دروس ، کمیته ارزشیابی درونی و  صالحیت بالینی کارورزان  -

 دانشکده EDOمعرفی یکی از اعضاء هیئت علمی بعنوان مدیر  -

 برنامه ریزی جهت تاسیس حیوانخانه  -

 پزشکی خانواده  MPHراه اندازی  -

 تفکیک گروه بیوشیمی از گروه ژنتیک  -

 :هماهنگی الزم جهت بازدید اعضاء بورد وزارتخانه برای ایجاد و تائید گروههای آموزشی زیر  -

o  انپزشکیپزشکی اجتماعی ، طب اورژانس ، داخلی ، جراحی عمومی ، زنان و رو: پزشکی عمومی 

o  بیوتکنولوژیپزشکی مولکولی : گروههای آموزشی دانشکده علوم نوین پزشکی ،  
o  فلوشیپ نازائی گروه زنان  
o  فلوشیب انکولوژی گروه زنان  
o  تسکین درد گروه بیهوشی فلوشیپ 

o  گروه جراحی ( تروما فلوشیپ( 

o  روانپزشکی کودک و نوجوان 

o  فلوشیپ نفرولوژی  
   



 
 

  

  

  :زیر   برگزاری و شرکت در جلسات

   تعداد نام جلسات

  ساعته 2جلسه  25  دانشکده  SPتدوین 
  ساعته 2جلسه  8  ارزشیابی استاد 

  ساعته 3جلسه  3  ترفیع پایه 
  ساعته 2جلسه  20  کمیته ارتقاء
  ساعته 30/1جلسه  9  دانش پژوهی

 ساعته 2جلسه  13  شورای آموزشی 

 ساعته 2جلسه  8  شورای تحصیالت تکمیلی 

  ساعته 30/1جلسه  10  شورای نظام نوین  
  ساعته 2جلسه  21  هیئت ممیزه دانشگاه

  ساعته 30/3جلسه  26  هیئت رئیسه دانشگاه 
  ساعته 2جلسه  5 کمیته دانش پژوهی دانشگاه 

    



 
 

  امور هیأت علمی 

  راه اندازی بخش معاونت امور هیأت علمی در وب سایت دانشکده -

 )مورد 286(ترفیع اساتیدبررسی نهایی مدارک  -

 )مورد  67( بررسی نهایی مدارک ارتقا مرتبه اساتید -

 گروههای آموزشی برای بهره برداریتدوین فرایند دانش پژوهی و ارسال به مدیران محترم  -

 مورد فعالیت دانش پژوهی 54اد با است 19بررسی پرونده دانش پژوهی  -

  مورد 10حدود به خدمت متعهد یار استادقرارداد خدمتی با  -

 نفر متقاضی فراخوان استخدامی هیأت علمی  46بررسی پرونده   -

   



 
 

  حیطه آموزشی
  

  آموزش پزشکی عمومی ) الف 

  برای اساتید و برنامه ریزی جهت آزمون   PMPبرگزاری کارگاه  ،ایجاد کمیته ارزیابی صالحیت بالینی کارآموزی و  کارورزی  -

   90ارزشیابی درونی گروههای آموزشی از اواسط سال آغاز  -

  ارسدانشجویان دانشگاه بین المللی ریزی و آموزش  برنامه -

 برنامه ریزی و آموزش دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز -

 تمام گروههای آموزشی در های انترنی  Log Bookتهیه و اجرا  -

 عمومیاضافه کردن دروس اخالق پزشکی در برنامه دوره پزشکی  -

 90برای  رشته های پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی و پره انترنی پزشکی در سال پایه اجراء آزمونهای جامع علوم  -

 ....ایجاد کمیته مشورتی دانشجوئی و برگزاری جلسات مالقات دانشجویان با مسئولین و  -

  MD Programتکمیل سایت آموزش پزشکی و ایجاد سایت  -

 و دخالت دادن نمرات آن در آزمون نهائی برگزاری امتحانات میان ترم براساس کوریکولوم های وزارتخانه  -

 90برگزاری کالسهای تقویتی و انجام آزمون آزمایشی امتحان جامع علوم پایه در سال  -

 زشی آنالیز نتایج آزمونهای میان ترم ، پایان ترم ، علوم پایه در ارائه فیدبک به گروههای آمو -

 90اجراء ترم تابستانی علوم پایه و فیزیوپاتولوژی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال  -

 هماهنگی برای اجراء طرح ادغام  -

 90در سال تبریزموفقیت برتر دانشکده پزشکی در آزمون جامع علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی  -

 تدوین کوریکولوم فارماکولوژی بالینی  -

 خذ شهریه از دانشجویان مازاداومصوب نمودن  -

 شرکت فعال در کمیته اساتید مشاور ستاد شاهد و ایثارگر -

 ارتقاء برنامه جلسات اساتید مشاور با تدوین فرمها و طرحهای جدید  -

 دانشجویان نمرات برتر در آزمونهای داخلی و کشوری  و تشویقاعطای جوایز  -

 ساس طرح درسینظارت گروههای آموزشی علوم پایه برای تدریس برا -



 
 

 

 

 

 وب سایت دانشکده در تدوین رسالت و اهداف دوره پزشکی عمومی و بارگذاری آن  -

 حوزه استانداردهای پایه پزشکی عمومی  7جمع بندی و تهیه مستندات مربوط به  -

 ضروریبراساس بسته های آموزشی )  Skill lab (بازنگری و ارتقای برنامه و مدرسین کارگاههای مهارتهای بالینی -

 Skill labتجهیز  و تکمیل وسایل  -

 اجرای برنامه های آموزشی واحد مهارتهای بالینی برای کادر درمانی و آموزشی دانشگاه و شهرستان های تابعه  -

 آغاز تحلیل آزمونهای میان ترم و پایان ترم  -

 دریافت شهریه از دانشجویان انتقالی خارج از کشور -

 شگاه ، اساتید راهنما و کمیته نقل و انتقال دانشجویان شرکت در جلسات شورای آموزشی دان -

 هماهنگی جهت معرفی مدرس از دانشکده پزشکی به سایر دانشکده ها -

 بازنگری برنامه ضروری آموزش دوره پزشکی عمومی و بارگذاری آن در سایت دانشکده -

 )توالی ( برگزاری کالسهای تئوری همزمان در بخشهای بالینی و اجراء  -

 مربوطهحضور دانشجویان در اورژانس قلب و عروق در دوره کارآموزی بخش به  الزام -

الزام به حضور دانشجویان در بخش توراکس بعنوان بخشی از دوره جراحی عمومی و ارائه دروس نظری این مبحث همزمان با  -

 آموزش عملی در بخش 

 )نصب در بولتن آموزشی و توضیح شفاهی(  الزام گروهها در خصوص اطالع رسانی برنامه های ضروری به دانشجویان -

 بررسی و تائید گواهی پزشکی دانشجویان در جلسات کمیسیون پزشکی دانشکده  -

 بررسی پرونده های نقل و انتقال دانشجویی -

 پس از انجام آزمون نهایی جهت ورود به دوره کارورزی  Skill labالزامی نمودن اخذ گواهی از  -

  ر واحد مهارتهای بالینی جهت تمرین هرچه بیشتر دانشجویان فعال نمودن شیفت بعد از ظه -

 

   



 
 

 

 

  معاونت تخصصی و فوق تخصصی) ب 

 برگزاری آزمونهای میان دوره ای و ارتقاء   -

 و اعالم نتایج به موقع به وزارتخانه  90برگزاری امتحانات گواهینامه دانشگاههای شمالغرب کشور درسال  -

 آنالیز آزمونها با نرم افزار مربوطه و ارائه فیدبک به تمام گروههای آموزشی و مقایسه با سالهای قبل  -

 ساماندهی طراحی سواالت و تعیین مسئول آزمونها در گروههای آموزشی تخصصی  -

 )ع(هماهنگی جهت ایجاد و راه اندازی بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا  -

 بررسی نقل و انتقاالت دستیاران  -

  CDاطالع رسانی عمومی مقررات آموزشی به دستیاران از طریق  -

 رزیدنتی و بررسی آن Log bookتکثیر منظم  -

 تهیه نرم افزار مربوط به صدور احکام دستیاران تخصصی و فوق تخصصی   -

 بازنویسی سایت انگلیسی معاونت  تخصصی وفوق تخصصی -

 یزات مورد نیاز گروههای آموزشی کارشناسی وبررسی تجه -

 ایز به رتبه های برتر در مقطع تخصصی و فوق تخصصیوتجلیل و اهدای ج -

    



 
 

 

 تحصیالت تکمیلی مقطع ) ج 

 Ph.Dراه اندازی الکترونیکی حضور و غیاب دانشجویان  -

 ایجاد جمع آوری فرم بارآموزشی اساتید علوم پایه -

 89نسبت به سال % 20تکمیلی افزایش پذیرش دانشجو در مقطع تحصیالت  -

نسبت به سال % 20مجدد با افزایش  91-92اعالم ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع تحصیالت تکمیلی  برای سالتحصیلی  -

90-89 

 جمع آوری و اولویت بندی نیاز های تجهیزات پزشکی گروههای علوم پایه  -

 90در سال  Ph.Dنفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده در مقطع  13قبولی  -

  



 
 

 

  حیطه توسعه آموزشی

همکاری در ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی و ارائه مشاوره در حیطه  – 1

  های مختلف آموزشی 

و ارزشیابی  WFMFبرگزاری جلسات توجیهی برای اعضای هیات علمی اکثر گروههای آموزشی در مورد استانداردهای   –الف 

  ) جلسه  18( درونی 

  انجام مصاحبه های کیفی از دانشجویان از لحاظ ارزیابی فعالیتها ، کیفیت ، محیط و امکانات آموزشی  –ب 

  مشارکت فعال در فرایند ارزشیابی برنامه دوره پزشکی عمومی  –ج 

  انجام ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و فرآیند های آن   – 2

  از دانشجویان گروههای علوم پایه مورد 1773و از دانشجویان پزشکی مورد  1041مورد از دستیاران ،  2830 –الف 

مورد ارسال شده که موارد  1854کالً ( ارزشیابی مستمر اعضای هیات علمی از دیدگاه مدیران، همکاران و مسئوولین دانشکده  –ب 

مورد رئیس  105روه ، مورد مدیر گ 99مورد معاون آموزشی ،  65مکاران ، مورد از ه 422: پاسخ داده شده به تفکیک شامل 

  بیمارستان 

  )مورد  235( فیدبک دادن نتایج ارزشیابی به اعضای هیات علمی  –ج

  همکاری و فعالیت در زمینه دانش پژوهی  – 3

  مورد در زمینه فعالیتها ، طرح درسی و طرح دوره  20حدوداً ارائه مشاوره  –الف 

  دانشگاه و گروههای آموزشی  EDCتهیه و تدوین اولویتهای دانش پژوهی و انعکاس آن به  –ب 

  تدوین فرم های طرح درسی و طرح دوره استاندارد  –ج 

  در کمیته ارزشیابی استاد )  فرم  7( تهیه و تدوین و نهایی کردن فرمهای ارزشیابی استاد همراه با راهنمای فرمها  –4

  تک تک اعضاء  ردن مستندات آموزشی گروهها و اعضای هیات علمی و ایجاد فایل آموزشی الکترونیکی برای الکترونیکی ک – 5

  

   



 
 

 

    حیطه پژوهشی

  جهت ارتقاء پایان نامه ها

 معاونین پژوهشی گروهها در جلسات شورای پژوهشی به منظور تسریع روند تصویب پروپوزالهادادن شرکت  -1

 گروههای آموزشی بسیاری از  دانشجو دراجرا  دفاع از پروپوزال توسط  -2

 PhDاعطای پژوهانه به دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی و  -3

 بازنگری آیین نامه پایان نامه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز -4

  ارتقاء وضعیت پژوهشی دانشکده پزشکی   برای

 امه ها ایجاد تسهیالت الزم برای دانشجویان جهت تولید مقاله از پایان ن -1

 کیل البراتوار زبان -2

 ) پژوهه(بروز رسانی پایگاه ثبت اطالعات محققین  -3

 امور محوله جدیددانشگاه علوم پزشکی تبریز به دانشکده پزشکی 

عقد قرارداد و انجام کلیه مسایل مالی و اداری مربوط به طرح و پایان  ،دانشکده پزشکی  درتصویب طرح های تحقیقاتی  .1

 )با توجه به تفویض اختیار معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (  90از سال  نامه ها 

با توجه به تفویض اختیار معاونت ( 90از سال دانشکده پزشکی  درانجام کلیه امور کنگره ها ی داخل و خارج از کشور  .2

 )تحقیقات و فناوری دانشگاه 

  1390دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال کسب رتبه دوم پژوهشی دانشکده پزشکی درجشنواره پژوهشی *

درجشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی پزشکی کسب ده رتبه پژوهشی توسط اعضای محترم هیات علمی دانشکده ** 
 در زمینه  پژوهشگر برتر،  گرنت برترو محققین برتر دانشگاه از لحاظ چاپ مقاالت سطح یک  1390تبریز سال 

  1390درجشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال دانشکده پزشکی توسط  ITکسب رتبه برتر ***



 
 

  جدول آمار فعالیتها در حوزه پژوهش
  
  حوزه معاونت پژوهشی

  292 تعداد جلسات دفاع ازپایان نامه ها
  352 تعداد پروپزال پایان نامه تصویب شده و صدور برگ تصویب

  39 وتحصیالت تکمیلیتعداد طرح های تحقیقاتی بررسی شده بالینی
  464 )بالینی و تکمیلی(تعداد پروپوزالها و درخواستهای مطروحه در جلسات شوراها

  www.irct.ir  33ثبت مطالعات کلینیکال تریال در سایت
  292 بررسی نگارشی پایان نامه ها

  20 تعداد عقد قرارداد انجام طرح پژوهشی مصوب
  254 داخلی و خارجیتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

  202 تعداد خالصه مقاالت همایشهای داخل کشور
  60 تعداد خالصه مقاالت همایشهای خارج کشور
  126  )با و بدون ارایه مقاله(تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده در همایشهای خارج از کشور
  307  )بدون ارایه مقالهبا و(تعداد اعضای هیات علمی شرکت کننده در همایشهای داخل از کشور

RDCC 
  کارگاه 11 جستجوی منابع الکترونیکی

  کارگاه 4 )ویژه مرکز تحقیقات اعصاب(جستجوی پیشرفته
  کارگاه 3 مقاله نویسی فارسی

  کارگاه 1 )1سطح(روشهای آماری و اشنایی با نرم افزارهای آماری
  کارگاه ststa(  2( 1روشهای آماری سطح 

  کارگاه 3 مقاالتاصول داوری
  کارگاه 2 مقاله نویسی پیشرفته به زبان انگلیسی

  یک کارگاه مقاله نویسی انگلیسی
  یک کارگاه نرم افزار رفرنس منیجر

  کارگاه 2 سرقت علمی
  یک کارگاه آشنایی با بیوانفورماتیک

  کارگاه 9 )ویژه  دستیاری(روش تحقیق مقدماتی
  یک کارگاه طراحی پرایمر
End Note یک کارگاه  

  یک کارگاه روش شناسی پژوهش های پزشکی
  کارگاه 4 پروپوزال نویسی

  یک کارگاه روش تحقیق مقدماتی
  یک کارگاه مطالعات کار آزمایی بالینی

English for Academic pourposes یک کارگاه  
  یک کارگاه مطالعات کیفی

  1249 تعداد کل شرکت کنندگان در کارگاههای فوق
  کتابخانه

  225 ورود اطالعات برگه های تصویبی پایاننامه ها در پایگاه کتابخانه
  237  ورود اطالعات پایاننامه های تکمیلی ارائه شده توسط فارغ التحصیالن کلیه مقاطع و انجام امور فنی مربوطه

  جلد 201 خرید کتاب برای استفاده در کتابخانه
  جلد 250 آماده سازی کتابفهرست نویسی، ورود اطالعات و

  



 
 

 

  دانشجویی حیطه

 استعدادهای درخشان در دانشکده پزشکیفعالیت دفتر  -

 برگزاری ساعات فرهنگی برای دانشجویان  -

 نفر در دو سالن مجزا با امکانات  گرم کننده  340ایجاد سلف سرویس در ساختمان دانشکده با ظرفیت  -
 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  
  



 
 

 
  )ع (تجهیز پاویونهای دانشجویی در مرکز آموزشی و درمانی امام رضا  -

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ایجاد بوفه دانشکده در محل مناسب -
   



 
 

  
 ی دانشجویی در سایر مراکز  تجهیز پاویونها -
 صدور احکام جدید حقوقی و پرداخت آن به کلیه دستیاران و انترنها  -
 همکاری با تشکلهای دانشجوئی در برگزاری مراسم های و چاپ نشریه  -
 برگزاری جشن روپوش سفید  -

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 برگزاری مراسم سوگند فارغ التحصیالن  -

 
 استقبال دانشجویان جدید الورود دستیاری و پزشکی عمومی  مراسمبرگزاری  -
 برگزاری انتخابات دانشجویی -
 برگزاری جلسات هم فکری با دانشجویان  -
 ایجاد رختکن جدید دانشجویان و نصب کمدها جهت رفاه دانشجویان  -
  اصالح ساختار کتابخانه دانشکده برای مطالعه بهینه دانشجویان -

   



 
 

 

  90مشکالت موجود در سال 

 عدم تخصیص بودجه الزم جهت امور جاری دانشکده -

 گروههای پایه و بالینی عدم تخصیص بودجه تجهیزات پزشکی برای -

 کمبود نیروی انسانی در تمامی حوزه ها -

 تعداد دانشجوبه نسبت کمبود فضا های فیزیکی  -

 و گواهینامه دستیاری ءعدم توجه کافی برخی گروههای اموزشی در اجرای امتحانات ارتقا -

 یسعدم استفاده کامل از سرفصل ها و رفرانس ها ی اعالم شده در کوریکولوم ها در تدر  -

 عدم حضور فعال برخی اساتید در ساعات مقرر در محیط اموزشی  -

 نآموزشی ناشی از آعدم رعایت قوانین مالی توسط اساتید در مراکز اموزشی و تبعات  -

 ژوهشی توسط اساتید جهت دریافت ترفیع پایه  عدم کسب امتیاز الزم پ -

 شکده و سازمان سنجش کشورعدم تعادل بین ظرفیت اعالم شده برای پذیرش دانشجو از طرف دان -

   


