نام واحد  :ارزشیابی آموزشی

هدف کلی  :ارزشیابی جامع فعالیت های آموزشی استادان بر اساس اسناد باال دستی وزارتی
هدف اختصاصی  :ارزشیابی آموزشی استادان در  %100دانشکده ها تا سال 1398
روش کار  :جمع آوری اطالعات ارزشیابی
تاریخ تدوین

ردیف

برنامه عملیاتی واحد  :ارزشیابی آموزشی

کد سند :
مسئول انجام کار

منابع مورد نیاز

زمان شروع

1

ارزشیابی و نظر خواهی از دفاتر توسعه دانشکده ها در باره شیوه نامه
جدید دانشگاهی ارزشیابی آموزشی استادان

دکتر نادرفام

آیین نامه
جدید
وزارتخانه

98/01/20

98/02/15

2

بارگذاری فرم های جدید ارزشیابی آموزشی استادان از دانشجویان  ،و
مدیران و اسناد ارائه شده بر اساس شیوه نامه جدید ارزشیابی آموزشی

آقای قمی

"

98/01/15

98/01/30

فرم های ارزشیابی

3

گرفتن نسخه پشتیبان سیستم سما از آموزش کل دانشگاه

"

98/02/01
98/08/01

98/02/05
98/08/05

نامه های ارسالی به
آموزش کل

مشاهده

"

98/02/05
98/08/05

98/02/10
98/08/10

نامه داخلی

مشاهده

"

98/02/10
98/08/10

98/02/15
98/08/15

نرم افزار فاران

مشاهده

"

98/02/15
98/08/15

98/02/20
98/08/20

نامه به دانشکده ها

مشاهده

7

نظارت بر روند ارزشیابی آموزشی استادان در دانشکده ها

دکتر نادرفام

"

98/01/01

98/12/29

مکاتبه

مشاهده

8

نظارت بر تحلیل نتایج ارزشیابی آموزشی استادان در دانشکده ها

دکتر نادرفام

"

98/01/01

98/12/29

نامه گزارش

مشاهده

9

نظارت بر ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی آموزشی به اعضای هیات علمی

دکتر نادرفام

"

98/01/01

98/12/29

نامه گزارش

مشاهده

4
5
6

فعالیت

تاریخ بازنگری :

آقای قمی

بارگذاری اطالعات سیستم سما در سیستم فاران

مهندس
احمدیان

تنظیمات اولیه ارزشیابی در آخر هر ترم قبل از امتحانات

آقای قمی

اعالم کنترول اطالعات و شروع ارزشیابی آموزشی به دانشکده ها

آقای قمی

1

زمان پایان

شاخص های ارزیابی

نحوه جمع آوری داده ها

درخواست اعالم نظر
دفاتر توسعه

مشاهده

مشاهده

میزان پیشرفت برنامه

نام واحد  :ارزشیابی آموزشی

هدف کلی  :ارزشیابی جامع فعالیت های آموزشی استادان بر اساس اسناد باال دستی وزارتی
هدف اختصاصی  :ارزشیابی فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده ها تا سال 1398
روش کار  :جمع آوری اطالعات و مستندات در رابطه با ارزشیابی آموزشی
تاریخ تدوین

ردیف

برنامه عملیاتی واحد  :ارزشیابی آموزشی

زمان شروع

زمان پایان

شاخص های ارزیابی

نحوه جمع آوری داده ها

1

نظارت و تایید چک لیست بررسی مستندات فعالیت های آموزشی استادان

دکتر نادرفام

98/01/15

98/03/15

درخواست چک لیست ها

مشاهده

2

نظر خواهی از دفاتر توسعه دانشکده ها در باره ارزشیابی مستندات

دکتر نادرفام

98/03/15

98/06/15

مکاتبه ها با دانشکده ها

مشاهده

3

تصویب چک لیست ها در شورای آموزش دانشگاه

EDCمدیر

98/07/15

98/09/15

صورتجلسه

مشاهده

دکتر نادرفام

98/03/15

98/12/25

صورتجلسه با دفتر توسعه
دانشکده

مشاهده

دکتر نادرفام

98/12/01

98/12/29

تحلیل ها

مشاهده

4
5

فعالیت

کد سند :

نظارت بر انجام ارزشیابی فعالیت های آموزشی استادان توسط دفاتر توسعه در
مورد بررسی مستندات ارائه شده از جانب استادان
تحلیل نتایج حاصل شده از ارزشیابی مدارک فعالیت آموزشی استادان

مسئول انجام کار

منابع مورد نیاز

تاریخ بازنگری :

6
7

2

میزان پیشرفت برنامه

نام واحد  :ارزشیابی آموزشی

هدف کلی  :ارزشیابی و گزارش فعالیت های کالن آموزشی دانشگاه
هدف اختصاصی  :انجام ارزشیابلی بیرونی  %50گروههای آموزش تا آخر سال 1398
روش کار  :ارزشیابی از طریق چک لیست و ابزار جمع آوری اطالعات
تاریخ تدوین

کد سند :

برنامه عملیاتی واحد  :ارزشیابی آموزشی

ردیف

فعالیت

مسئول انجام کار

منابع مورد نیاز

زمان شروع

1

تدوین نشانگرها و معیارهای ارزشیابی درونی گروههای آموزشی

دکتر نادرفام

2

تدوین ابزارهای جمع آوری اطالعات

دکتر نادرفام

طرح ابزار های جمع آوری اطالعات در شورای داخلی ارزشیابی برای ویرایش و

دکتر نادرفام

3

تایید نهایی
طرح در شورای آموزش دانشگاه برای تایید

edcمدیر

ابالغ به گروه های آموزشی منتخب و داوطلب

دکتر نادرفام

6

تشکیل تیم ارزشیاب

دکتر نادرفام

7

تنظیم تقویم ارزشیابی

8

حضور در گروه و انجام ارزشیابی بیرونی

9

استخراج نتایج ارزشیابی و اعالم به مراکز ذیصالح

4
5

دکتر نادرفام
دکتر نادرفام
دکتر نادرفام

3

زمان پایان

شاخص های ارزیابی

تاریخ بازنگری :

نحوه جمع آوری داده ها

اسناد باال
دستی
وزارتخانه

98/01/15

98/02/15

وجود دفترچه ها

مشاهده

"

98/02/15

98/04/15

وجود دفترچه ها

مشاهده

"

98/04/15

98/06/15

صورتجلسه ها

مشاهده

"

98/06/20

98/07/15

مصوبه شورا

مشاهده

"

98/07/15

98/07/30

نامه ارسال از طریق
اتوماسیون اداری

مشاهده

"

98/07/01

98/07/30

ابالغ های افراد

مشاهده

"

98/07/01

98/07/30

نامه ارسالی به
دانشکده ها

مشاهده

"

98/08/01

98/12/29

صورتجلسه ها و
گزارش کلی

مشاهده

"

99/01/15

99/02/15

گزارش ها

مشاهده

میزان پیشرفت برنامه

نام واحد  :ارزشیابی آموزشی

هدف کلی  :ارزشیابی جامع فعالیت های آموزشی استادان بر اساس اسناد باال دستی وزارتی
هدف اختصاصی  :تحلیل  100درصد آزمون های دانشکده ها تا پایان سال 1398
روش کار  :بررسی از طریق نرم افزار تحلیل آزمون
تاریخ تدوین

ردیف

برنامه عملیاتی واحد  :ارزشیابی آموزشی

فعالیت

تاریخ بازنگری :

کد سند :

مسئول انجام

منابع مورد نیاز

زمان شروع

زمان پایان

شاخص های ارزیابی

نحوه جمع آوری داده ها

کار

اعالم به دانشکده ها برای تحلیل تمامی امتحانات کتبی

دکتر نادرفام

98/01/30 98/01/15

نامه

مشاهده

بروز رسانی نرم افزار تحلیل آزمون بر اساس پاسخنامه های جدید

دکتر نادرفام

98/12/28 98/10/15

ماموریت

مشاهده

2

درخواست گزارش فعالیت های کمیته تحلیل آزمون دانشکده ها

دکتر نادرفام

98/11/30 98/09/15

نامه

مشاهده

3

درخواست گزارش تحلیل های صورت گرفته در دانشکده در آخر هر ترم

دکتر نادرفام

98/12/15 98/05/15

نامه

مشاهده

5

درخواست گزارش کلی بازخورد های ارائه شده به گروه ها و استادان در
آخر هر ترم
تحلیل کلی فعالیت های کمیته های آزمون دانشکده ها به صورت ترمی

دکتر نادرفام

نامه

مشاهده

دکتر نادرفام

98/12/25 98/11/15

تحلیل های انجام شده

مشاهده

6

ارائه بازخورد کلی به مدیران ذیربط به صورت ترمی

دکتر نادرفام

98/12/28 98/12/25

برنامه

مشاهده

1

4

98/12/15 98/05/15

7

4

میزان پیشرفت برنامه

نام واحد  :ارزشیابی آموزشی

هدف کلی  :ارزشیابی جامع فعالیت های آموزشی استادان بر اساس اسناد باال دستی وزارتی
هدف اختصاصی  :بررسی آزمون های نظری و عملی و مهارتی گروه های آموزشی حداقل در  %30گروه های آموزشی تا سال 1398
روش کار  :جمع آوری اطالعات
تاریخ تدوین

برنامه عملیاتی واحد  :واحد ارزشیابی آموزشی
فعالیت

ردیف

تاریخ بازنگری :

کد سند :
مسئول انجام کار

منابع مورد نیاز

زمان شروع

زمان پایان

شاخص های ارزیابی

نحوه جمع آوری داده ها

درخواست گزارش مربوط به آزمون های عملی دانشکده ها از مسئول بسته
edcمدیر

98/03/15 98/02/15

گزارش ها

مشاهده

2

پیگیری اجرای دستور العمل آزمون های عملی

edcمدیر

98/06/15 98/03/15

دستور العمل

مشاهده

3

پیگیری تشکیل کمیته آزمون دانشگاه

edcمدیر

98/06/15 98/03/15

صورتجلسه

مشاهده

4

پیگیری تشکیل کمیته های آزمون دانشکده ها

edcمدیر

98/06/15 98/03/30

نامه

مشاهده

5

نظارت بر انجام روش های مصوب برای آزمون های دروس عملی و مهارتی

دکتر نادرفام

98/12/15 98/04/15

صورت جلسه

مشاهده

6

تدوین چک لیست های ارزشیابی آزمون های عملی

دکتر نادرفام

98/04/30 98/04/01

چک لیست

مشاهده

7

اعالم به دانشکده ها

دکتر نادرفام

98/05/15 98/05/01

نامه

مشاهده

8

ارزشیابی آزمون های عملی و مهارتی دانشکده ها

دکتر نادرفام

98/12/15 98/05/30

ارزشیابی ها

مشاهده

9

ارائه باز خورد به مدیران ذیربط

دکتر نادرفام

98/12/25 98/12/15

بازخورد ها

مشاهده

1

تحول آزمون ها

5

میزان پیشرفت برنامه

نام واحد  :ارزشیابی آموزشی

هدف کلی  :تصویب ساختار تشکیالتی و تحکیم موقعیت دفاتر توسعه آموزش
هدف اختصاصی  :ارزشیابی عملکرد شش ماهه دفاتر توسعه دانشکده ها در هر سال در طول برنامه
روش کار  :ارزشیابی از طریق چک لیست مدون
تاریخ تدوین

کد سند :

برنامه عملیاتی واحد  :ارزشیابی آموزشی

منابع مورد نیاز

ردیف

فعالیت

مسئول انجام کار

1

باز بینی چک لیست ارزیابی عملکرد دفاتر توسعه

دکتر نادرفام

98/02/31 98/01/15

2

طرح در شورای آموزشی دانشگاه
ارسال چک لیست تدوین شده به دفاتر توسعه

EDCمدیر

98/03/20 98/03/01

دکتر نادرفام

98/04/1

98/04/15

3

تدوین برنامه حضور در دفاتر

دکتر نادرفام

98/05/15 98/05/01

برنامه

4

ارسال برنامه حضور در دفاتر توسعه به دانشکده ها

دکتر نادرفام

98/12/20 98/05/15

برنامه

مشاهده

5

حضور در دفاتر و تکمیل چک لیستها طبق برنامه اعالم شده

دکتر نادرفام

98/12/20 98/06/15

برنامه

مشاهده

6

ارسال پسخوراند به دانشکده ها و دفاتر توسعه

دکتر نادرفام

98/12/15 98/07/30

مکاتبات

مشاهده

7

تحلیل نتایج ارزشیابی دفاتر توسعه

دکتر نادرفام

98/12/20 98/07/30

گزارش تحلیل

مشاهده

8

ارسال نتایج تحلیل به مسئولین ذیربط و طرح در جلسه هم اندیشی
دفاتر توسعه

دکتر نادرفام

98/12/25 98/12/20

گزارش تحلیل

6

زمان شروع

زمان پایان

تاریخ بازنگری :

شاخص های ارزیابی

نحوه جمع آوری داده ها

وجود دفترچه ها

مشاهده

صورت جلسه

مشاهده

نامه های ارسالی

مشاهده
مشاهده

مشاهده

میزان پیشرفت برنامه

نام واحد :ارزشیابی آموزشی

هدف کلی  :تدوین برنامه برگزاری طرح ضیافت اندیشه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
هدف اختصاصی  :برگزاری کارگاههای طرح ضیافت اندیشه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
روش کار  :هماهنگی اجرای کارگاهها با همکاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
تاریخ تدوین

برنامه عملیاتی واحد  :واحد ارزشیابی
فعالیت

ردیف

کد سند :
مسئول انجام کار

منابع مورد نیاز

تاریخ بازنگری :

زمان شروع

زمان پایان

شاخص های ارزیابی

نحوه جمع آوری داده ها

1

تهیه پیش نویس درخواست تامین اعتبار کارگاههای ضیافت اندیشه از
ریاست دانشگاه و دریافت ابالغ اعتباراز دانشگاه

حبیب اله قمی

98/01/15

98/02/15

ارسال نامه

مشاهده

2

اطالع رسانی برنامه کلی برگزاری کارگاهها به استادان از طریق معاونین
محترم آموزشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

حبیب اله قمی

98/02/15

98/12/29

ارسال نامه

3

ثبت نام استادان به کارگاهها

98/01/20

98/12/29

تعداد ثبت نامه
کنندگان

حبیب اله قمی

تنظیم درخواستهای خرید بلیط هواپیما واسکان مدرسین کارگاهها  ،وسایل

مشاهده
مشاهده
مشاهده

حبیب اله قمی

98/01/20

98/12/29

درخواست خرید

5

هماهنگی و نوشتن برنامه اجرای کارگاهها و آماده کردن پکیجها

حبیب اله قمی

98/01/15

98/12/29

نامه درخواست

مشاهده

6

برگزاری کارگاههای ضیافت اندیشه

حبیب اله قمی

98/01/20

98/12/29

برنامه

مشاهده

7

تهیه گواهی های مربوط به کارگاه

حبیب اله قمی

98/01/20

98/12/29

گواهی ها

مشاهده

4

پذیرایی ،و غیره

7

میزان پیشرفت برنامه

نام واحد  :ارزشیابی آموزشی

هدف کلی  :تصویب ساختار تشکیالتی و تحکیم موقعیت دفاتر توسعه آموزش
هدف اختصاصی  :تدوین ساختار تشکیالتی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها تا آخر سال 1398
روش کار  :جمع آوری اطالعات از طریق چک لیست
تاریخ تدوین

برنامه عملیاتی واحد  :ارزشیابی آموزشی

فعالیت

ردیف

کد سند :

مسئول انجام کار

شاخص های ارزیابی

نحوه جمع آوری داده ها

98/03/30 98/01/15

صورت جلسه

مشاهده

شورای هم
اندیشی دفاتر
شورای هم
اندیشی دفاتر
edcمدیر

98/04/30 98/03/01

وجود آیین نامه

98/04/30 98/03/01

وجود ساختار تشکیالت

98/06/30 98/05/01

صورت جلسه

مشاهده

98/09/30 98/06/30

نامه

مشاهده

98/12/30 98/10/01

گزارش

مشاهده

1

تشکیل جلسه هم اندیشی با دفاتر توسعه دانشکده جهت پیشنهاد
ساختار تشکیالتی

2

تدوین آیین نامه اجرایی داخلی انتساب مسئول دفتر توسعه آموزش

3

تدوین ساختار تشکیالتی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها

4

طرح و تصویب در شورای دانشگاه

5

ابالغ به دانشکده ها

دکتر نادرفام

6

پیگیری برای رعایت ساختار تشکیالتی دفاتر توسعه و آیین نامه ها

دکتر نادرفام

منابع مورد نیاز

edcمدیر

8

زمان شروع

زمان پایان

تاریخ بازنگری :

مشاهده
مشاهده

میزان پیشرفت برنامه

نام واحد  :ارزشیابی آموزشی

هدف کلی  :عملکرد بر اساس شرح وظایف مصوب ارزشیابی بر اساس اسناد باال دستی
هدف اختصاصی  :تبیین شرح وظایف مصوب واحد ارزشیابی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش
روش کار  :جمع آوری اطالعات
تاریخ تدوین

ردیف

برنامه عملیاتی واحد  :ارزشیابی آموزشی

فعالیت

کد سند :

مسئول انجام کار

1

استخراج شرح وظایف روشن واحد ارزشیابی از مصوبه های وزارتخانه

2

مشخص نمودن حیطه هر کدام از وظایف مصوب

دکتر نادرفام
دکتر نادرفام

3

ابالغ به دانشکده ها و دفاتر توسعه برای فعالیت در حیطه های هدف

دکتر نادرفام

منابع مورد نیاز

9

زمان شروع

زمان پایان

تاریخ بازنگری :

شاخص های ارزیابی

نحوه جمع آوری داده ها

98/03/30 98/01/15

شرح وظایف

98/03/30 98/03/01

تعیین حیطه های مصوب
کاری

مشاهده
مشاهده

98/04/30 98/04/01

نامه

مشاهده

میزان پیشرفت برنامه

نام واحد  :ارزشیابی آموزشی

هدف کلی  :عملکرد بر اساس شرح وظایف مصوب ارزشیابی بر اساس اسناد باال دستی
هدف اختصاصی  :تطبیق ماموریت های محوله به واحد ارزشیابی با شرح وظایف مصوب باال دستی
روش کار  :جمع آوری اطالعات
تاریخ تدوین

ردیف

برنامه عملیاتی واحد  :ارزشیابی آموزشی

فعالیت

کد سند :

مسئول انجام کار

منابع مورد نیاز

دکتر نادرفام

1

استخراج وظایف محوله در قالب برنامه راهبردی دانشگاه

2

مشخص نمودن حیطه های مرتبط با وظایف محوله

دکتر نادرفام

3

ابالغ حیطه مربوط به واحد ارزشیابی در رابطه با برنامه راهبردی
دانشگاه به دفاتر توسعه آموزش

دکتر نادرفام

10

زمان شروع

زمان پایان

تاریخ بازنگری :

شاخص های ارزیابی

نحوه جمع آوری داده ها

98/03/30 98/03/01

برنامه راهبردی مصوب
دانشگاه و واحد

مشاهده

98/04/30 98/04/01

حیطه های مصوب

مشاهده

98/05/30 98/05/01

نامه

مشاهده

میزان پیشرفت برنامه

نام واحد  :ارزشیابی آموزشی

هدف کلی  :ارتقاء نظام آزمون ها و ارزیابی ها
هدف اختصاصی  :پیگیری آیین نامه جامع نظام ارزیابی فراگیران در سطح دانشگاه
روش کار  :تشکیل جلسه هم اندیشی و تدوین آیین نامه
تاریخ تدوین

ردیف

برنامه عملیاتی واحد  :ارزشیابی آموزشی

فعالیت

تاریخ بازنگری :

کد سند :

مسئول انجام

منابع مورد نیاز

زمان شروع

زمان پایان

شاخص های ارزیابی

نحوه جمع آوری داده ها

کار

پیگیری اجرای آیین نامه نظام جامع ارزیابی فراگیران در دانشگاه

دکتر نادرفام

98/06/15 98/03/15

پیش نویس آیین نامه

مشاهده

اخذ گزارش عملکرد کمیته های آزمون دانشکده ها

مدیر مرکز
مطالعات

98/09/30 98/06/16

مدارک و نامه تایید

مشاهده

3

تعیین اهداف راهبردی کمیته آزمون دانشگاه

مدیر مرکز
مطالعات

98/11/15 98/09/30

صورتجلسه

مشاهده

4

طرح و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه

مدیر مرکز
مطالعات

98/12/15 98/11/25

صورتجلسه

مشاهده

ابالغ به دانشکده ها برای تدوین شیوه نامه های نظام جامع ارزیابی
فراگیران
دریافت شیوه نامه ها از دانشکده ها

مدیر مرکز
مطالعات
دکتر نادرفام

98/12/28 98/12/15

نامه ارسال شده به
دانشکده ها

مشاهده

98/02/15 98/01/15

نامه و شیوه نامه دریافتی

مشاهده

تصویب شیوه نامه های نظام جامع ارزیابی فراگیران دانشکده ها

دکتر نادرفام

98/03/15 98/02/15

صورتجلسه

مشاهده

1
2

5
6
7

11

میزان پیشرفت برنامه

نام واحد  :ارزشیابی آموزشی

هدف کلی  :ارتقاء نظام آزمون ها و ارزیابی ها
هدف اختصاصی  :نظارت بر تدوین شیوه نامه نظام جامع ارزیابی فراگیران در دانشکده ها
روش کار  :مشاهده شیوه نامه ها  ،صورتجلسه ها و تصویب در شورای توسعه آموزش دانشگاه
تاریخ تدوین

ردیف

برنامه عملیاتی واحد  :ارزشیابی آموزشی

فعالیت

تاریخ بازنگری :

کد سند :

مسئول انجام

منابع مورد نیاز

زمان شروع

زمان پایان

شاخص های ارزیابی

نحوه جمع آوری داده ها

کار

1
2

3

درخواست گزارش کار ماهانه طبق شیوه نامه ها در دانشکده ها

دکتر نادرفام

نظارت بر اجرای شیوه نامه نظام جامه ارزیابی مصوب شورای آموزشی

دکتر نادرفام

98/03/15 98/01/15
98/04/15 98/03/15

دانشکده ها
ارزشیابی آموزشی از لحاظ اجرای شیوه نامه های نظام جامع ارزیابی
فراگیران در دانشکده ها

دکتر نادرفام

98/04/30

12

تا آخر
برنامه

مکاتبات

مشاهده

وجود شیوه نامه ها

مشاهده

نتایج ارزشیابی ها

مشاهده

میزان پیشرفت برنامه

نام واحد  :ارزشیابی آموزشی

هدف کلی  :ارزشیابی جامع فعالیت های آموزشی استادان بر اساس اسناد باال دستی وزارتی
هدف اختصاصی  :ارزشیابی بالینی آموزشی استادان در  %100دانشکده ها تا سال 1398
روش کار  :جمع آوری اطالعات ارزشیابی
تاریخ تدوین

ردیف

برنامه عملیاتی واحد  :ارزشیابی آموزشی

فعالیت

تاریخ بازنگری :

کد سند :

مسئول انجام

منابع مورد نیاز

زمان شروع

زمان پایان

شاخص های ارزیابی

نحوه جمع آوری داده ها

کار

آموزش کارشناسان یا منشی گروه های آموزشی بالینی در بیمارستان ها

آیین نامه
ارتقاء و
شیوه نامه
ارزشیابی
دانشگاه

98/01/20 97/12/27

دعوتنامه آموزش

مشاهده

2

بار گذاری فرم های بالینی فراگیران در سیستم فاران

آقای قمی

"

98/01/15 98/01/05

فرم ها

مشاهد

3

بارگذاری فرم های دستیاران در سیستم فاران

آقای قمی

"

98/01/15 98/01/05

فرم ها

مشاهد

4

نظارت بر انجام ارزشیابی بالینی در بیمارستان ها

آقای قمی

"

98/12/29 98/01/01

نامه

مشاهد

5

گزارش سه ماه از روند اجرای ارزشیابی بالینی در بیمارستان ها

"

98/12/29 98/01/01

6

نظارت بر تحلیل نتایج ارزشیابی بالینی بیمارستان ها

"

98/12/29 98/01/01

1

دکتر نادرفام

دکتر
نادرفام
دکتر
نادرفام

7

13

نامه گزارش

مشاهد

نامه و گزارش ارزشیابی

مشاهد

میزان پیشرفت برنامه

