
برخی از برنامه هاي راهبردي  
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

EDOدرحوزه 
دکترحمید حجتی

معاونت علوم پزشکی واحدعلی ابادکتول



ساله اینده 4برنامه  اخیر سال1 96-92 92قبل موضوع 

دکتر حجتی دانشیار 98سال 
دکتر اخوندزاده دانشیار99سال
دکتر حکمتی پور استادیار 98سال

دانشیار تمام وقت بازنشسته1جذب 
استادتمام نیمه وقت 1جذب 

نفر از مربیان دانشجوي دکتري شوند4
استادیار جدید2جذب 

استادیار1 استادیار2 فاقد استادیار ارتقا اساتید

کارگاه طراحی سوال
کارگاه روش هاي نوین تدریس

کارگاه ارزشیابی بالینی
EDOکارگاه هاي مربوط به 

کارگاه توانمندسازي  2در هر ترم 
.براي اساتید برگزار گردد

0 درس کارگاه طرح فاقد برگزاري 
کارگاه

کارگاه  
توانمندسازي 

اساتید

دریافت کد شناسه کارگاه از مرکز آموزش مداوم یا معاونت علوم پزشکی سازمان
واحد و برگزاري کارگاه با این مرکز EDOراه اندازي مرکز 

ساعت در هفته32الزامی نمودن حضور فیزیکی اساتید
الزامی نمودن حضور فیزیکی مدیران گروه

آموزشی
ارتقاء اساتید

راهکار



ساله اینده 4برنامه  اخیر سال1 96-92 92قبل موضوع 

مشخص کردن یک مسئول براي این ساختار ایجادساختار  
استادمشاور

96درسال

عضو هیئت  هر
علمی یک ورودي را 

زیر نظرگرفت

فاقد 
استادمشاورد

استادمشاور 
تحصیلی

ساعت درهفته خارج از برنامه کالسی می باشند 2تمامی اساتید ملزم به حضور فیزیکی و تعیین وقت مشاوره 
ساعت را در نظر بگیرد و در ارتقاء ساالنه مدنظر قرار دهد 2معاونت آموزشی حتما باید در برنامه حضور فیزیکی و ابالغ اساتید این 

اتاق براي اعضاي هیئت علمی جدید1
تاق براي ریاست پژوهش 1

ساختار   این
در سال  

ایجاد96

مدیران گروه اتاق1
اتاق هیئت علمی1
تاق اساتید مدعو1

فاقد اتاق اتاق اعضاي 
هیئت علمی 

تجهیز اتاق به زنگ 
تجهیز مرکز ازمون به وسایل به مرور

ایجاد 96در سال
شد

اتاق ازمون اسکی 8 فاقد مرکز مرکز ازمون 
اسکی 

آموزشی
استادمشاور، اتاق اساتید 



ساله اینده 4برنامه  اخیر سال1 96-92 92قبل موضوع 

مشخص کردن مسئول و ایجاد چارت
EDOایجاد کمیته هاي مربوط به 

طراحی سایت
EDOایجاد یک اتاق براي مرکز 
ایجاد کمیته اعتبار بخشی

EDCسال تبدیل به 4درپایان

فاقد فاقد چارت مرکز  فاقد EDOمرکز 

ایجاد این مرکز یکی از اولویت هاي ارزشیابی هاي رشته هاي علوم پزشکی می باشد
شکل بگیرد 96متاسفانه واحد در این قسمت فعال نبوده است باید ساختار رسمی ان تا قبل سال 

.طراحی سایت و کمیته هاي مربوط انجام گیرد
واحد طبق بخشنامه حق التدریس  1براي هرکدام از افراد شاغل در این کمیته ها 

)ادغام با سایر مسئولیت ها جهت کاهش هزینه(حق الزحمه باید پرداخت شودEDOبراي مسئول 

آموزشی
EDOمرکزتوسعه آموزش پزشکی


