
برنامه عملیاتی دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی ١٤٠١

هدف اصلی : ارتقای کیفی و کمی آموزش علوم پایه و بالینی
گزارش 
پیشرفت 

برنامه  بودجه  نحوه پایش  زمان پایان  زمان شروع 
مسئول 

پیگیری  فعالیت های الزم  هدف اختصاصی ردیف
___ جلسات برگزار 

شده و 
صورتجلسات

١٤٠١/١٢/٣٠ ١٤٠١/١/١ مدیر دفتر 
توسعه آموزش  هماهنگی الزم با گروه های آموزشی و آزاد سازی 

زمان رابطین EDO در گروه های آموزشی برگزاری حداقل ١٢ جلسه در دفتر توسعه آموز ش 1
تغییرات ایجاد شده 
در ظاهر سایت و 

اطالعات 
بارگزاری شده 

١٤٠١/٠٦/٣٠ ١٤٠١/١/١ مدیر دفتر 
توسعه آموزش 

هماهنگی با مسئول روابط عمومی و مسئول واحد 
IT

اصالح ساختار و بروز رسانی محتوای سایت 
دانشکده  2

صورتجلسه 
تغییرات پیشنهادی 
و موافقت شورای 
آموزشی دانشکده 

١٤٠١/٠٩/٣٠ ١٤٠١/١/١ نمایندگان گروه 
های آموزشی 

در دفتر توسعه 
طرح در جلسات هفتگی گروه های آموزشی و 

دریافت گزارشات تغییرات به صورت فصلی از 
طرف دفتر توسعه 

بررسی کوریکولوم های گروه آموزشی و در 
صورت لزوم تغییر ٢٠ درصدی با استفاده از 

اختیارات دانشکده  3
بارگزاری فرم ها 
در سایت و تکمیل 

فرم ها توسط 
دانشجویان 

١٤٠١/٠٣/٣٠ ١٤٠١/١/١ مسئولین الگ 
بوک در گروه 
های آموزشی برگزاری جلسات مشترک با گروه ها و ارتباط با 

شرکت انیکو 

الکترونیکی و اجرایی کردن الگ بوک های دانشکده 
در چهار گروه بینایی سنجی شنوایی شناسی و 

اعضای مصنوعی و گفتار درمانی در مقطع 
کارشناسی  4

میزان استفاده از 
امکانات سامانه 

١٤٠١/١٢/٣٠ ١٤٠١/٠٤/١ مسئولین الگ 
بوک در گروه 
های آموزشی   معرفی و راه اندازی سایر امکانات سامانه برای 

گروه های آموزشی 

توسعه میزان بهره وری گروه های آموزشی از الگ 
بوک الکترنیکی درخصوص گروه هایی که در حال 

استفاده از سامانه میباشند در دو گروه فیزیوتراپی 
کاردرمانی  مقطع کارشناسی  5

بارگذاری فرم ها 
در سایت 

١٤٠١/٠٨/٣٠ ١٤٠١/٠٤/٠١ مسئولین الگ 
بوک در گروه 
های آموزشی برگزاری جلسات مشترک با گروه های آموزشی 

الکترونیکی و اجرایی کردن الگ بوک های دانشکده 
در مقاطع تحصیالت تکمیلی  6

پوروپوزال های 
ثبت شده و مقاالت 

ارائه شده 

١٤٠١/١٢/٣٠ ١٤٠١/١/١ مسئول کمیته 
پژوهش در 

آموزش 

معرفی حداقل دو طرح از طرف اعضای هیات 
علمی که در حال حاضر دانشجوی آموزش پزشکی 

می باشند 
دریافت دو مقاله پژوهش در آموزش از طرف 

اعضای هیات علمی دانشکده  بهبود انجام فعالیت های پژوهش در آموزش  7
گزارشات دریافت 

شده و تصمیمات 
شورای آموزشی 

دانشکده 

 ١٤٠١/٠٦/٣٠
١٤٠١/١٢/١٠

 ١٤٠١/٠٥/١
١٤٠/١١/٢٠

١

مدیر دفتر 
توسعه آموزش 

دریافت گزارشات ترمی از طرف کارشناسان اداره 
آموزش  بررسی وضعیت افت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان  8



برنامه عملیاتی دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی ١٤٠١
کارگاه های 
برگزار شده 

١٤٠١/١٠/٣٠ ١٤٠١/٠٧/١ مدیر دفتر 
توسعه آموزش 

برگزاری دو کارگاه اخالق حرفه ای و ارتباطات 
در بین دانشجویان ، برگزرای کارگاه اخالق حرفه 

ای برای اساتید  توسعه اخالق حرفه ای  9
مستندات جلسه و 

گزارشات مربوطه 
 ١٤٠١/٠٧/٣٠
١٤٠١/١١/٣٠

١٤٠/٠٧/٠١
 ١

١٤٠١/١١/١

مدیر دفتر 
توسعه آموزش 

برگزاری دوجلسه در سال  پیگیری برنامه های کمیته برنامه ریزی درسی  10
تعداد طرح های 

ارسالی
١٤٠١/٠٨/٣٠ ١٤٠١/٠٢/١ مدیر دفتر 

توسعه آموزش  ارسال نامه به صورت فصلی و دریافت نتایج  گردآوری و تدوین مستندات جشنواره مطهری  11
تعداد افراد معرفی 

شده به دانشگاه
١٤٠١/٠٨/٣٠ ١٤٠١/٠٢/١ مدیر دفتر 

توسعه آموزش  ارسال نامه به صورت فصلی و دریافت نتایج  گرد آوری و تدوین مستندات جشنواره وثوق  12
تعداد محتواهای 

تولید شده
١٤٠١/١٢/٠١ ١٤٠/٠٣/٠١

١
مدیر دفتر 

توسعه آموزش 
تولید حداقل دو طرح از طرف دانشجویان و اساتید 

دانشکده 
بهره برداری از اتاق تولید محتوا و دریافت 

محصوالت آموزشی گروه های آموزشی  13
مستندات جلسات 
اساتید مشاور و 

گزارشات ارسالی 
به دفترتوسعه 

آموزش 

١٤٠١/١٢/٣٠ ١٤٠١/٠٢/١ مدیر دفتر 
توسعه آموزش 

دریافت گزارشات فصلی از مسئول اساتید مشاور 
دریافت مستندات کمیته اساتید مشاور و طرح و 

بررسی در دفتر توسعه آموزش  14
کارگاه های 
برگزار شده 

١٤٠١/١٢/٢٩ ١٤٠٠/١٢/١ مدیر دفتر 
توسعه آموزش 

نیاز سنجی قبل از شروع سال و برگزاری کارگاه 
ها در فواصل زمانی مختلف  نیاز سنجی و برگزاری کارگاه های توانمند سازی  15

گزارش کمیته 
آزمون 

 ١٤٠١/٠٦/٣٠
١٤٠١/١٢/١٠

 ١٤٠١/٠٥/١
١٤٠/١١/٢٠

١

مدیر دفتر 
توسعه آموزش  بررسی آزمون های برگزار شده در دانشکده و 

ارسال بازخورد به اساتید  بهبود کیفیت آزمونهای برگزار شده در دانشکده  16
گزارش آزمون 

های آنالیز شده و 
ونامه های ارسال 

شده 

 ١٤٠١/٠٦/٣٠
١٤٠١/١٢/١٠

 ١٤٠١/٠٥/١
١٤٠/١١/٢٠

١

مدیر دفتر 
توسعه آموزش 

به صورت ترمی و ارسال نتایج تحلیل به اساتید 
طی نامه  تحلیل آزمون های تستی دانشکده  17

تعداد طرح ها  و 
مقاالت ارائه شده

١٤٠١/١٢/٢٠ ١٤٠/٠٢/٠١
١

مدیر دفتر 
توسعه آموزش  بهبود انجام فعالیت های پژوهش در آموزش   18

تعداد طرح دوره 
های ارسال شده به 

دفتر توسعه 
آموزش 

١٤٠١/٠٦/٣٠

١٤٠١/١٠/٣٠

١٤٠/٠٦/١٥
١

١٤٠/١٠/١٥
١

مدیر دفتر 
توسعه آموزش 

ارسال نامه و دریافت طرح دوره اساتید  جمع آوری طرح دوره ها دانشکده  19
مکاتبات انجام شده 
و گزارشات ارسال 

شده 

١٤٠١/١١/٣٠ ١٤٠/٠٣/١٥
١

مدیر دفتر 
توسعه آموزش 

بررسی مشکالت دانشجویان  در استفاده از سامانه 
، ارسال درصد مشارکت دانشجویان به معاون 

آموزشی ، ارسال گزارش نمرات اساتیدی که کمتر 
از حد نصاب در سیستم ارزشیابی نمره کسب کرده 

اند ، ارسال اخطار و تشکیل کمیته جهت بررسی  مدیریت سامانه ارزشیابی دانشجو از استاد  20



برنامه عملیاتی دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی ١٤٠١
دالیل کسب نمره ضعیف در نمره ارزشیابی استاد ، 
تجلیل از اساتید نمونه دانشکده در حیطه ارزشیابی 

گزارشات دریافت 
شده و جلسات 

برگزار شده توسط 
دانشجویان

١٤٠١/١١/٠١ ١٤٠/٠٣/٠١
١

مدیر دفتر 
توسعه آموزش 

هماهنگی الزم با شورای صنفی ایجاد اتاق فکر دانشجویی  21


