جدول برنامه عملیاتی در گروه
هدف اختصاصی : 1-1تامین منابع آموزشی

هدف کلی : 1ارتقای حوزه آموزش

زمان اجرای فعالیت
ردیف

1

2

3

4

0

فهرست فعالیت ها

مسوول اجرا

پیگیری برای تامین و جذب  2نفر هیات علمی دکتر رشیدی

مسوول پایش
دکتر والیانی

زمان شروع

زمان پایان

79/3/1

79/12/27

پیش بینی میزان

پیش بینی میزان

پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

سال 79

سال 79

%05

%05

ضریب K
پیگیری برای تامین موالژ

دکتر دشتی

دکتر بهرامیان

79/3/1

79/12/27

%05

%05

پیگیری برای تامین  2جسد

دکتر ربیعی

دکتر نیکبخت

79/3/1

79/12/27

%05

%05

پیگیری برای تامین  25عدد میکروسکوپ

دکتر هاشمی

دکتر رضوی

79/3/1

79/12/27

%05

%05

پیگیری برای تامین  2سری کامل الم بافت شناسی

دکتر رشیدی

دکترمردانی

79/3/1

79/12/27

%05

%05

شاخص میزان تحقق هدف :تامین موارد فوق

نحوه جمع آوری داده ها :تعداد موارد پیگیری

جدول برنامه عملیاتی در گروه
هدف اختصاصی : 1-2کارگاه های توانمند سازی اعضای هیات علمی

هدف کلی  : 1ارتقای حوزه آموزش

زمان اجرای فعالیت
ردیف

فهرست فعالیت ها
برگزاری کارگاه طرح درس

مسوول اجرا

مسوول پایش

دکتر ابوترابی

دکتر والیانی

زمان شروع

زمان پایان

79/3/1

79/6/35

پیش بینی میزان

پیش بینی میزان

پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

سال 79

سال 79

% 155

--

1
برگزاری کارگاه روش تدریس در گروه کوچک

دکتر ابوترابی

دکتر والیانی

79/9/1

79/12/27

% 155

--

2
برگزاری کارگاه بیوانفورماتیک

دکتر ابوترابی

دکتر والیانی

79/1/10

79/6/35

--

3

شاخص میزان تحقق هدف :برگزاری همه کارگاهها

نحوه جمع آوری داده ها :تعیین میزان رضایت اساتید از کارگاه ها

% 155

جدول برنامه عملیاتی در گروه
هدف اختصاصی  :1-3ارزیابی برنامه آموزشی تحصیالت تکمیلی و

هدف کلی : 1ارتقای حوزه آموزش

برنامه ریزی برای رفع نقاط ضعف
زمان اجرای فعالیت
ردیف

1

فهرست فعالیت ها

پرسش و پاسخ در هر ترم برای بررسی وضع موجود با

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/1/10

79/12/27

پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

سال 79

سال 79

% 05

% 155

اساتید و دانشجویان به تفکیک
بررسی پیشنهادات در قالب نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها

2

مسوول اجرا

مسوول پایش

زمان شروع

زمان پایان

پیش بینی میزان

پیش بینی میزان

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/1/10

79/12/27

% 05

% 155

و تهدیدها
ثبت پیشنهادات از نظر دانشجویان و اساتید

3

اولویت بندی و امکان سنجی پیشنهادات و اجرای
موارد امکان پذیر
برگزاری جلسه مجدد با دانشجویان و اساتید برای

4

ارائه فیدبک و پیگیری موارد اجرا شده
تدوین گزارش در هر ترم و ارائه به معاونت تحصیالت

0

تکمیلی

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/1/10

79/12/27

% 05

% 155

نحوه جمع آوری داده ها :تعداد موارد پیگیری

شاخص میزان تحقق هدف :برطرف کردن مشکالت فوق

جدول برنامه عملیاتی در گروه
هدف اختصاصی  :1-4برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر حضور فیزیکی

هدف کلی :1ارتقای حوزه آموزش

دانشجویان Ph.D
زمان اجرای فعالیت
ردیف

1

2

3

4

فهرست فعالیت ها

پیش بینی میزان

پیش بینی میزان

پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

سال 79

سال 79
--

مسوول اجرا

مسوول پایش

ابالغ اعضاء کمیته

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/4/1

تشکیل کمیته نظارت ،تعیین وظایف و ابالغ به اعضا

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/4/10

79/4/35

بررسی آئین نامه ها و دستور العمل ها

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/0/1

79/0/35

% 155

تنظیم برنامه ترمی دانشجویان مقیم بر اساس

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/6/1

79/6/10

% 155

زمان شروع

زمان پایان
79/4/14

% 155

% 155

--

--

--

آبین نامه ها و دستور العمل ها و ابالغ به آنان
دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/6/19

79/11/7

% 05

% 05

0

برنامه ریزی برای مقیم شدن دانشجویان در سالن
موالز و آزمابشگاه بافت شناسی و نظارت بر اجرای
برنامه مقیمی دانشجویان

6

تدوین گزارش ترمی و ارائه بازخورد به معاون

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/11/1

79/11/1

% 05

تحصیالت تکمیلی

شاخص میزان تحقق هدف :ارائه گزارش ترمی حضور دانشجویان

نحوه جمع آوری داده ها :بررسی مستندات

% 05

جدول برنامه عملیاتی در گروه
هدف کلی : 2ارتقای حوزه آموزش ( دوره علوم پایه پزشکی عمومی)

هدف اختصاصی  : 2-1تدوین شناسنامه دروس کلیه دروس علوم تشریحی
رشته پزشکی ( شیوه نوین)
زمان اجرای فعالیت

مسوول اجرا

مسوول پایش

ردیف

فهرست فعالیت ها

1

اطالع رسانی و هماهنگی بین اساتید دروس

دکتر رشیدی

دکتر والیانی

79/3/1

2

تدوین شناسنامه دروس توسط اساتید

دکتر رشیدی

دکتر والیانی

79/3/1

79/6/35

3

پیگیری و جمع آوری شناسنامه دروس توسط مسئول

دکتر رشیدی

دکتر والیانی

79/3/1

79/6/35

پیش بینی میزان

پیش بینی میزان

پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

سال 79

سال 79
% 45

زمان شروع

زمان پایان
79/6/35

% 65

% 65

% 45

% 65

% 45

درس
4

رفع اشکال ،ویرایش و ارائه شناسنامه دروس به

دکتر رشیدی

دکتر والیانی

79/3/1

79/6/35

% 65

% 45

مسئول سایت گروه
0

بارگذاری در سایت و اطالع رسانی به دانشجویان

دکتر رشیدی

دکتر والیانی

79/3/1

79/6/35

% 65

% 45

شاخص میزان تحقق هدف :تدوین و بارگذاری کلیه شناسنامه های دروس علوم تشریحی
در سایت گروه

نحوه جمع آوری داده ها :مراجعه به سایت گروه

جدول برنامه عملیاتی در گروه
هدف کلی : 2ارتقای حوزه آموزش ( دوره علوم پایه پزشکی عمومی)

هدف اختصاصی : 2-2تدوین طرح درس کلیه دروس علوم تشریحی رشته پزشکی
( شیوه نوین)
زمان اجرای فعالیت

ردیف

فهرست فعالیت ها
اطالع رسانی و هماهنگی بین اساتید دروس

مسوول اجرا

مسوول پایش

دکتر مردانی

دکتر اسفندیاری

زمان شروع

زمان پایان

79/9/1

79/6/35

پیش بینی میزان

پیش بینی میزان

پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

سال 79

سال 79

% 65

% 45

1

تدوین طرح دروس توسط اساتید

دکتر مردانی

دکتر اسفندیاری

79/9/1

79/6/35

% 65

% 45

2

پیگیری و جمع آوری طرح دروس توسط مسئول درس

دکتر مردانی

دکتر اسفندیاری

79/9/1

79/6/35

% 65

% 45

3

رفع اشکال ،ویرایش و ارائه طرح دروس به مسئول
4

سایت گروه

بارگذاری در سایت و اطالع رسانی به دانشجویان
0

دکتر مردانی

دکتر اسفندیاری

79/9/1

79/6/35

% 65

% 45

دکتر مردانی

دکتر اسفندیاری

79/9/1

79/6/35

% 65

% 45

نحوه جمع آوری داده ها :مراجعه به سایت گروه

شاخص میزان تحقق هدف :تدوین و بارگذاری کلیه طرح دروس علوم تشریحی در سایت گروه
جدول برنامه عملیاتی در گروه

هدف اختصاصی  :2-3کمیته نظارت و تطبیق برنامه ملی دروس علوم تشریحی

هدف کلی : 2ارتقای حوزه آموزشی

دانشجویان پزشکی ( شیوه نوین )
زمان اجرای فعالیت
ردیف

1

فهرست فعالیت ها
ابالغ اعضاء و تشکیل کمیته

مسوول اجرا

مسوول پایش

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

زمان شروع

زمان پایان

79/3/1

79/3/35

پیش بینی میزان

پیش بینی میزان

پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

سال 79

سال 79

% 155

--

برگزاری کمیته هر چند وقت یکبار

2

3

4

بررسی و تطبیق شناسنامه دروس با کوریکولوم

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/6/1

79/6/35

% 05

% 05

ملی
بررسی و تطبیق طرح درس با کوریکولوم ملی

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/9/1

79/15/35

% 05

% 05

انجام ارزشیابی درس در آخرین جلسه کالس

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/15/20

79/15/35

% 05

% 05

0

ارسال به  EDOدانشکده

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/11/15

79/11/25

% 05

% 05

جدول برنامه عملیاتی در گروه
هدف اختصاصی  :2-3کمیته نظارت و تطبیق برنامه ملی دروس علوم تشریحی

هدف کلی : 2ارتقای حوزه آموزشی

دانشجویان پزشکی ( شیوه نوین )
زمان اجرای فعالیت
ردیف

6

9

مسوول اجرا

مسوول پایش

فهرست فعالیت ها
دریافت نتایج و انعکاس به مسئولین درس

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/12/25

پیگیری رفع اشکاالت برای نیمسال بعدی

دکتر والیانی

دکتر نیکبخت

79/12/25

شاخص میزان تحقق هدف :افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان به میزان % 07

پیش بینی میزان

پیش بینی میزان

پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

سال 79

سال 79
% 05

% 05

زمان شروع

زمان پایان
79/12/25

% 05

79/12/27

% 05

نحوه جمع آوری داده ها :مقایسه نتایج

جدول برنامه عملیاتی در گروه
هدف کلی : 2ارتقای حوزه آموزش دوره تحصیالت تکمیلی ()Ph.D

هدف اختصاصی  : 2-4کارگاه های توانمند سازی دانشجویان ) (Ph.Dگروه
زمان اجرای فعالیت

ردیف

فهرست فعالیت ها
کارگاه روش تدریس مقدماتی

مسوول اجرا

مسوول پایش

دکتر امیرپور

دکتر والیانی

زمان شروع

زمان پایان

79/9/1

79/12/27

پیش بینی میزان

پیش بینی میزان

پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

سال 79

سال 79

% 155

--

1
کارگاه روش تحقیق مقدماتی

دکتر قاسمی

دکتر مصطفوی

79/9/1

79/6/35

% 05

% 05

2
کارگاه مقاله نویسی

دکتر قاسمی

دکتر مصطفوی

79/9/10

79/12/27

--

% 155

3
کارگاه Plagiarism

دکتر قاسمی

دکتر مصطفوی

79/9/10

79/12/27

--

% 155

4

کارگاه ایمنی در آزمایشگاه )(Biosafety

دکتر امیرپور

دکتر والیانی

79/1/10

79/6/35

--

% 155

0

کارگاه نرم افزار Image J

دکتر صالحی

دکتر بهرامیان

79/3/1

79/12/27

% 05

% 05

6

نحوه جمع آوری داده ها :مستندات

شاخص میزان تحقق هدف :برگزاری  6کارگاه

جدول برنامه عملیاتی در گروه
هدف اختصاصی : 3-1تدوین یک طرح دانش پژوهی در آموزش پزشکی عمومی

هدف کلی : 3ارتقای حوزه پژوهشی

زمان اجرای فعالیت
مسوول اجرا

مسوول پایش

ردیف

فهرست فعالیت ها

1

مرور متون و پیشنهاد عناوین

دکتر صادقی

دکتر گلشن

2

تهیه پروپوزال

دکتر صادقی

3

تصویب طرح در شورای گروه

دکتر صادقی

4

اجرای طرح و ارائه گزارش

دکتر صادقی

زمان شروع

زمان پایان

79/3/1

79/12/27

پیش بینی میزان

پیش بینی میزان

پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

سال 79

سال 79

% 155

--

ایرانپور
دکتر گلشن

79/3/1

79/12/27

% 155

--

ایرانپور
دکتر گلشن

79/3/1

79/12/27

% 155

--

ایرانپور

دکتر گلشن
ایرانپور

79/3/1

79/12/27

--

% 155

0

تهیه مقاله

دکتر صادقی

دکتر گلشن

79/3/1

79/12/27

--

ایرانپور

شاخص میزان تحقق هدف :ارائه و ارسال به مجله

نحوه جمع آوری داده ها :چاپ مقاله در مجله

% 155

جدول برنامه عملیاتی در گروه
هدف اختصاصی  :3-2گرد آوری و تالیف یک درسنامه علوم تشریحی برای رشته پزشکی

هدف کلی : 3ارتقای حوزه پژوهشی

زمان اجرای فعالیت
ردیف

فهرست فعالیت ها
اطالع رسانی دستور العمل نگارش درسنامه و

1

مسوول اجرا

مسوول پایش

دکتر سلیمانی

دکتر ابوترابی

زمان شروع
79/3/1

زمان پایان
79/9/35

پیش بینی میزان

پیش بینی میزان

پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

سال 79

سال 79

% 155

--

هماهنگی مسئول درس با سایر اساتید
نگارش درسنامه بر اساس ضوابط موجود و مصوب

دکتر سلیمانی

دکتر ابوترابی

79/9/35

79/12/27

% 155

2
طرح و تصویب در شورای گروه و ارائه به دفتر آموزش
3

پزشکی ) (EDOدانشکده
ارائه به مرکز آموزش پزشکی  EDCدانشگاه و طرح و

4

دکتر سلیمانی

دکتر ابوترابی

79/1/10

79/2/10

--

% 155

دکتر سلیمانی

دکتر ابوترابی

79/2/25

79/4/25

--

% 155

تصویب در شورای آموزشی دانشگاه
ارسال به شورای نشر معاونت پژوهشی دانشگاه

دکتر سلیمانی

دکتر ابوترابی

79/0/1

79/0/15

--

% 155

0
6

چاپ ( کاغذی  /الکترونیک)

دکتر سلیمانی

دکتر ابوترابی

9

اطالع رسانی به دانشجویان از طریق سایت گروه و ...

دکتر سلیمانی

دکتر ابوترابی

79/0/25

79/12/27

--

% 155

شاخص میزان تحقق هدف :چاپ یک مقاله در مجله آموزش پزشکی

نحوه جمع آوری داده ها :مشاهده در سایت مجله

جدول برنامه عملیاتی در گروه
هدف اختصاصی  : 3-3همکاری در پایان نامه ها

هدف کلی : 3ارتقای حوزه پژوهشی

زمان اجرای فعالیت
ردیف

فهرست فعالیت ها
اطالع رسانی و اعالم عناوین پایان نامه ها

مسوول اجرا

مسوول پایش

دکتر ابوترابی

دکتر امیرپور

زمان شروع

زمان پایان

79/3/1

79/6/35

پیش بینی میزان

پیش بینی میزان

پیشرفت فعالیت

پیشرفت فعالیت

سال 79

سال 79

% 155

--

1
تهیه پروپوزال

دکتر ابوترابی

دکتر امیرپور

79/9/1

79/15/35

% 155

--

2
تصویب پایان نامه در شورای گروه

دکتر ابوترابی

دکتر امیرپور

79/11/1

79/12/27

% 155

--

3
اجرای پایان نامه و ارائه گزارش

دکتر ابوترابی

دکتر امیرپور

79/1/10

79/9/35

--

% 155

4
تهیه مقاله

دکتر ابوترابی

دکتر امیرپور

79/9/1

79/12/27

--

% 155

0

شاخص میزان تحقق هدف :ارائه پایان نامه و ارسال به مجله

نحوه جمع آوری داده ها :بررسی تعداد پایان نامه ها

