
 (1در حوزه مدیریت  ) پاتولوژیجدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

   ارتقاء حوزه مدیریت هدف کلی:

 ارتقای هیات علمی گروه از نظر کمی و کیفی  هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم اولسال 

دعوت از اساتید با تجربه در  1

سایر فیلدها ی مورد نیاز از 

 دانشگاههای کشور 

آموزشی  معاون  مدیر گروه 

   گروه

 آقای آخر سال  95شهریور 

 رتدک

از  منبتی

دانشکده 

علوم 

پزشکی 

شیراز 

مبحث 

مولکوالر 

پاتولوژی 

 را

 باحضور

اسپانسرخ

  صوصی

 تاریخ در

دیماه 30

 1لغایت 

بهمن ماه 

برگزار 

1)نمودند

00%) 

 

شرکت اساتید جدید در دروه  2

های کوتاه مدت در فیلدهای 

مورد نیاز در دانشگاههای دیگر 

 کشور 

معاون هیئت  مدیر گروه 

  علمی گروه 

 دکتر پایان دو سال  95شهریور 

  حیدرپور

به مدت 

دو هفته 

مبحث 

پاتولوژی 

لنفوم را 

  شیراز در

 گذراندند

(%100) 

 

معاون هیئت  مدیر گروه  جذب نیروهای جدید  3

  علمی گروه

جذب  یکسالپایان  95شهریور 

 پگاه دکتر
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هدایت 

 نیروی

 کا ضریب

 بمدت که

 ماه 6

 مسوولین

  دانشگاه

دانشکده

 در گروه و

 بودند گیر

(100%) 

گذراندن دوره های فلوشیپ  4

رسمی در فیلدهای مورد نیاز 

 توسط اساتید گروه 

معاون هیئت  مدیر گروه 

  علمی گروه

 با موافقت  پایان دو سال                                                                                                                  95شهریور 

 گذراندن

 دوره ی

  شیپ فلو

با  ریه

سرکار 

خانم دکتر 

پروین 

 محزونی

 تا از

 96 بستان

(20%) 

 

ستفاده از اساتید حق التدریس در ا 6

 فیلد آموزشی کلینیکال 

آموزشی معاون  مدیر گروه 

  گروه

محدکتر  یکسالپایان   95تیر ماه 

 هانی سن

 بصورت

نیروی 

حق 

التدریسی 

تا انتهای 

 95سال 

همکاری 

5نمودند)

0%) 

 

اضافه کردن بخش آموزش  7

کلینیکال بیمارستان سید الشهدا به 

 فیلد های آموزش کلینیکال گروه 

 با یکسالپایان  95اسفند ماه  مدیر گروه  عضو هیات علمی 

 مسوولیت

 آقای  فنی 

 دکتر

 طالبی

 بخش

 Formatted: Right



 کلینیکال

 راه امید

دازی ان

گردید  و  

درآموز

ش 

کلینیکال 

دستیاران 

فعال 

100است)

)% 

 رضایت دستیاران و نتایج امتحانات ارتقاء و بورد تخصصی شاخص میزان تحقق هدف: 

 کوتاه مدت، تعداد جذب هیات علمی، تعداد دوره های فلوشیپدر دوره های شرکت کرده تعداد استاد مدعو، تعداد اساتید جدید 

 ه تد با سالهای گذشرمقایسه نتایج امتحانات ارتقاء بونحوه جمع آوری داده ها:



 (2) در حوزه مدیریت  جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 ارتقای حوزه مدیریت   هدف کلی:

 قانونی پزشکی همکاری بااضافه کردن آموزش اتوپسی به برنامه دستیاران  هدف اختصاصی : 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

برگزاری جلسه هماهنگی با  1

مسئولین پزشکی قانونی و جلب 

 رضایت آنان 

معاون آموزشی   مدیر گروه 

  گروه

با پزشک  یکسال پایان -

قانونی 

الزهرا 

صحبت 

شد ودر 

حال 

پیگیری 

10)است

)% 

 

مشخص کردن یکی از اساتید  2

پاتولوژی جهت همکاری و 

 همراهی دستیاران در این فیلد 

معاون آموزشی   مدیر گروه 

  گروه

در حال   یکسال پایان -

)پیگیری

0%) 

 

اضافه کردن روتیشن کوتاه مدت  3

دستیاران پاتولوژی در پزشکی 

 قانونی 

معاون آموزشی   مدیر گروه 

  گروه

حال در  یکسال پایان -

)پیگیری

0%) 

 

 آموزشی معاون مدیرگروه اجرای دوره 

 گروه

در حال  پایان یکسال -

)پیگیری

0%) 

 

 و اساتید نظر از دوره ارزیابی 

 دستیاران
 معاون مدیر گروه

 گروه آموزشی

پایان  -

 یکسال

در حال 

)پیگیری

0%) 

 

ایجاد اصالحات و تغییرات بر  

 اساس ارزشیابی انجام شده

 معاون مدیرگروه

 گروه آموزشی

از زمان 

شروع 

 دوره

در حال  مستمر

)پیگیری

0%) 

 

        

  رضایت مندی دستیاران از آموزش در این فیلدشاخص میزان تحقق هدف:

 بازخورد رزیدنتها و استاد مربوطه  نحوه جمع آوری داده ها:

 

 

  



 

 

 (3) در حوزه مدیریت  جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 ارتقای حوزه مدیریت   :کلیهدف 

 از نمونه های تهیه شده تهیه بایگانی اسالید ها و فایل اکسل آموزشی هدف اختصاصی :

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

هماهنگی با اتند های کلیه  1

بیمارستانها جهت انتخاب نمونه 

 پاتولوژی آموزشی 

معاون آموزشی   مدیر گروه 

  گروه

قسمتی  از  یکسال   95مرداد ماه 

نمونه های 

آموزشی 

فایل شده و 

 همچنان در 

 حال انجام

می 

 (%30باشد)

 

هماهنگی با کلیه رزیدنتها  2

جهت همراهی با اتند مربوطه 

جهت انتخاب نمونه پاتولوژی 

 آموزشی 

 آموزشی معاون مدیر گروه 

 گروه

در حال  یکسال   95مرداد ماه 

 (%30)انجام

 

اسالید با  10تهیه حداقل  3

 کیفیت مناسب از هر نمونه 

 آموزشی معاون مدیر گروه 

 گروه

حال  در یکسال 95مرداد ماه 

 (%30انجام)

 

جمع آوری نمونه ها در یک  4

 فایل آموزشی 

 آموزشی معاون مدیر گروه 

  گروه

در حال  یکسال  95مرداد ماه 

 (%30انجام)

 

وارد کردن مشخصات نمونه ها  5

 در شیت اکسل 

 آموزشی معاون مدیر گروه 

  گروه

  (%0) یکسال 95مرداد ماه 

برنامه در سایت  وارد نمودن 6

 گروه

 آموزشی معاون مدیر گروه 

 گروه

  (%0) یکسال  95مرداد ماه 

 و رضایتمندی آنانپاتولوژی آناتومیکال  : افزایش توانمندی دستیاران در تشخیص درست اسالید های شاخص میزان تحقق هدف

  رزیدنت ها نسبت به سالهای گذشتهُ  OSCEَ   افزایش نمرات امتحاننحوه جمع آوری داده ها:

  



 

 (4) در حوزه مدیریت برنامه عملیاتی در گروه آموزشی پاتولوژی جدول

  حوزه مدیریتارتقاء هدف کلی:

   ارتقاء خدمت رسانی در حوزه آناتومیکال به بیماران و استاندارد سازی گزارشهای پاتولوژی:هدف اختصاصی 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع
 پایانزمان 

 فعالیت درصد پیشرفت

سال  سال اول

 دوم

در دروه ی  یکی از اساتید شرکت 

 پاتولوژی ریهکوتاه مدت در فیلد

معاون هیئت  مدیر گروه 

 علمی گروه

در قسمت فلو  پایان دو سال  95شهریور 

ن آ شیپ به

اشاره 

 (%20د)گردی

 

جدید نیروی  سه تالش در جذب 

شده اولین فراخوان اعالم در 

وجذب  جهت جذب هیئت علمی

 نیروهای هیئت علمی ضریب کا 

معاون هیئت  مدیر گروه 

  علمی گروه

جهت جذب   پایان دو سال                                                                                                                  95شهریور 

نیروی جدید 

است ودرخ

لی از شده و

طرف 

وزارتخانه 

ظرفیتی 

تخصیص داده 

 نشده

جذب یک 

نیروی ضریب 

کا هیئت 

 (%30علمی)

 

فلوشیپ رسمی  یگذراندن دوره  

 مولکوالر پاتولوژی  فیلددر 

  توسط یکی از اساتید گروه

معاون هیئت    مدیر گروه 

  علمی گروه

نیروی مورد   پایان دو سال                                                                                                                  95شهریور 

نظر انتخاب و 

مسوول با

دوره شیراز 

هم هماهنگ 

شده در حال 

پیگیری 

 (%10)است

 

  حوه جمع آوری داده ها بیماران ن رضایت دستیاران وشاخص میزان تحقق هدف: 

 مقایسه نتایج امتحانات ارتقاء بورد با سالهای گذشته نحوه جمع آوری داده ها:



 (1جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی پاتولوژی  )در حوزه  آموزش 

 دستیاران سال آخر حوزه آموزش  ارتقاهدف کلی:

 درامتحان بورد تخصصیافزایش آمادگی دستیاران متقاضی شرکت  :هدف اختصاصی 

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

تشیکل جلسه با دستیاران  1

جهت مشخص نمودن 

 اولویت های آموزشی 

 معاون

 آموزشی

 گروه

هماهنگی جلسه  یکسال  پایان  11/5/95  مدیرگروه

در تابستان 

تشکیل 95

کالسهای گردیدو

رزیدنتی بر 

اساس 

دستیاران نیاز

برگزار 

 (%100شد)

 

تشکیل جلسه با اعضاء هیات  2

علمی و مشخص نمودن 

رئوس مطالب تعلق گرفته به 

 هر فرد از نظر فیلد کلینیکال

 معاون

 آموزشی

 گروه

 هماهنگی جلسه یکسال  پایان 11/5/95 مدیرگروه

 تابستان در

 تشکیل95

و کالسهای گردید

اعضای هیئت 

علمی مشخص 

 (%100گردید)

 

برنامه ریزی جهت  دوره ی  3

سواالت بورد ده ساله ی 

شروع  اخیر   در طول سال

 کالسها دی ماه  تا پایان

 خرداد ماه هر سال تحصیلی

 معاون

 آموزشی

 گروه

عملی  سواالت  یکسال  پایان 16/5/95 مدیرگروه

 اخیر ده ساله

میکروب و 

ایمونوهماتولوژی 

با دستیاران سال 

آخر ریویو 

 (%100) گردید

 

ه در سایت موارد نمودن برنا 4

 گروه 

 معاون

 آموزشی

 گروه

 مدیرگروه

 

  (100%) مستمر 19/5/95

 نتیجه ی امتحان بورد تخصصیارتقای : شاخص میزان تحقق هدف

  امتحان بورد تخصصی با سالهای گذشتهمقایسه درصد قبولی نحوه جمع آوری داده ها:

  



 

 

 

 (2جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی پاتولوژی  )در حوزه  آموزش 

 4و3و2و1ارتقا توانمندی علمی دستیاران سال  :هدف کلی

 ارتقا توانایی علمی دستیاران به تفکیک سال ورودی :هدف اختصاصی 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
پایش مسوول 

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

تقسیم بندی کالسهای جنرال  1

کلیه ی سطوح برای اتندهای 

 مربوطه

 آموزشی معاون

 گروه

هر سال  پایان 95مرداد  مدیرگروه

 بصورت مستمر

تقسیم بندی  

در انجام شد 

روزهای 

یکشنبه 

کالسهای 

سه  کلینیکال و

شنبه کالسهای 

آناتومیکال 

تشکیل 

 (%90گردید)

 

تقسیم بندی مطالب برای  2

دستیاران به تفکیک هر سال 

ورودی جهت مشارکت در 

 تشکیل و ارائه ی کالسها 

 آموزشی معاون

 گروه

هر سال   پایان 95 شهریور مدیرگروه

 بصورت مستمر

CASبصورت

E STUDY 

ماهیانه شرکت 

 (%100)کردند 

 

 سایت در همبرنا نمودن وارد 3

 گروه

 آموزشی معاون

 گروه

وارد  مستمر - 95 مرداد مدیرگروه

 (%100)شد
 

  : افزایش سطح علمی دستیارانشاخص میزان تحقق هدف

  برگزاری آزمونهای دوره ای در انتهای هر ماهنحوه جمع آوری داده ها:

 

  



 

 

 

 

 (3حوزه  آموزش جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی پاتولوژی  )در 

 :ارتقاء سطح آموزشی در سطح دانشجویی هدف کلی

 وواحدهای مرتبط با گروه آسیب شناسی در رشته های پیرا پزشکی) ICMارتقا سطح آموزشی دانشجویان پزشکی )آسیب عمومی وهدف اختصاصی :

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 فعالیت صد پیشرفتدر

 سال دوم سال اول

بازبینی کلی مسوولین درسها  1

و تغییر مسوولین بر اساس 

توانمندی اتند و بازخورد 

 دانشجویان

معاون 

آموزشی 

 گروه

نیازی به تغییر   یکسال پایان  95شهریور  مدیر گروه              

مسوولین دروس 

و یا اساتید نبود 

بجز اینکه تدریس 

تعدادی از 

دروس به اساتید 

جدید الورود 

 سپرده شد

 

فیدبک مشکالت و نقاط   2

استخراج شده از ضعف 

 ارزشیابی به اساتید

فیدبکی  EDCاز  یکسال پایان  95 شهریور گروه مدیر گروه مدیر

به اساتید دریافت 

 نشد

 

ایجاد طرح درس و طرح  3

کالسهای  دوره برای کلیه ی

در دانشجویی و بارگزاری 

 سایت گروه

معاون 

آموزشی 

 گروه

ساالنه  95شهریور  مدیر گروه

بصورت 

 مستمر

طرح دوره جهت 

دروس ارائه شده 

به دانشجویان 

پزشکی و تعدادی 

از دروس 

دانشجویان پیرا 

 پزشکی به همراه

طرح درس 

تعدادی از کالسها 

نوشته شده و در 

سایت گروه 

بارگزاری 

 (%50گردیده)

 

نیروهای حق  پیگیری جذب 4 

 حداقل به تعدادالتدریسی 

 نفریک 

معاون هیئت   گروه مدیر

 علمی گروه

قرارداد باآقای  تا زمان ممکن 94مهر 

 تدکتر هانی باب

السهای تشکیل ک

 

Formatted: Right



کلینیکال 

رزیدنتی و 

 (%90)دانشجویی

 

 

 :بازخورد دانشجوییشاخص میزان تحقق هدف

 پرسشنامه ی ارزیابی استاد که توسط دانشجو پر می شود و نمرات پاتولوژی امتحانات جامع دوران طب عمومی نحوه جمع آوری داده ها:

 

  



 (1جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی پاتولوژی )در حوزه  پژوهش 

 انجام پایان نامه های دستیاری کیفیت زمان بندیارتقا هدف کلی:

 بر مراحل اصلی انجام پایان نامههدف اختصاصی :نظارت زمان بندی شده 

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

اعالم زمانبندی در نگارش و  1

پیشبرد پروپوزال دستیاران در 

 جلسه پژوهشی

معاون 

 پژوهشی

در جلسه  97شهریور  95مهر  مدیرگروه 

 95مرداد ماه 

زمانبندی 

مراحل انجام 

پروپوزال و 

پیشبرد ان به 

کلیه دستیاران 

اطالع داده 

 (%100شد. )

 

انتخاب موضوع پایان نامه  2

دستیاران سال یک تا مرداد 

 سال یک

نماینده پژوهشی  دستیاران

دستیاران و 

 معاون پژوهشی

اساتید راهنما  97شهریور  95مهر 

و حوزه  پایان 

نامه کلیه 

دستیاران سال 

اول مشخص 

شده 

 (%100است)

 

تصویب پروپوزال دستیاران  3

 سال دو تا اسفند سال دو

نماینده پژوهشی  دستیاران

دستیاران و 

 معاون پژوهشی

دستیار  7از  97شهریور  95مهر 

 4سال دو ، 

دستیار 

پروپوزال خود 

را ارائه نموده 

 (%60اند.)

 

تا  4سال دفاع از تز دستیاران  4

 4اسفند سال 

معاون پژوهشی  دستیاران

 و مدیر گروه

چون طبق  97شهریور  95مهر 

قانون جدید 

دفاع به شرط 

ساب میت 

مقاله می باشد 

مهلت 

دستیاران تا 

خرداد سال 

چهار تمدید 

 شد

 



 در زمان بندی نمودن وارد 

 گروه سایت
ناظر دستیار

بر اجرای 

برنامه به 

انتخاب 

معاون 

پژوهشی 

 گروه

معاون 

پژوهشی 

 گروه

ساالنه  95مهر 

بصورت 

 مستمر

در سایت گروه 

بارگزاری 

 (%100)گردید

 

نظارت بر اجرای پایان  

 نامه ها طبق زمان بندی

معاون 

پژوهشی 

 گروه

 ساالنه 95مهر  مدیر گروه

 بصورت

 مستمر

(100%)  

        

 زمان مقرردر صد پایان نامه های انجام شده در شاخص میزان تحقق هدف: 

 :پیگیری وضعیت پیشبرد پایان نامه ها توسط معاون پژوهشی و نماینده پژوهشی دستیاراننحوه جمع آوری داده ها

  



 

 

 (2جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی پاتولوژی )حوزه پژوهش 

 :افزایش انجام فعالیتهای پژوهشی کاربردی بالینیهدف کلی

 بین گروهی با مشارکت گروههای بالینیشرکت در پژوهشهای هدف اختصاصی :

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

طرح موضوعات پژوهشی  1

 با کاربرد بالینی

اعضا هیئت 

 علمی

دو مورد  پایان دو سال 95مرداد  مدیرگروه 

مطرح شده 

 (%70است)

 

ارسال پروپوزال طرحهای  2

به تعداد  مطرح شده

 یک عدد در سال حداقل

اعضا هیئت 

 علمی

پروپوزال هر  پایان دوسال 95مرداد  مدیرگروه

دو طرح 

ارسال شده 

 (%100)است

 

اجرای طرحها در صورت  3

تصویب توسط معاونت 

  پژوهشی

اعضا هیئت 

 علمی

پایان زمان   95مهر  مدیرگروه

 اجرای طرح

یکی از 

در طرحها

 مرحله ی

تصویب 

است نهایی 

و طرح دیگر 

در مرحله 

ارائه 

پروپوزال 

 (%0)است

 

 : پیشبرد هر یک از مراحل در زمان مقررشاخص میزان تحقق هدف

 پیگیری وضعیت پیشبرد طرحها توسط معاون پژوهشی نحوه جمع آوری داده ها:

 

 

 

  



 

 

 

 

 (3عملیاتی در گروه آموزشی پاتولوژی )حوزه پژوهشجدول برنامه 

 مشارکت دستیاران در فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی به منظور ارتقا روحیه پژوهشهدف کلی:

 تشویق دستیاران برای مشارکت در نگارش گزارشهای موردیهدف اختصاصی :

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش 

 و ارزشیابی
 زمان پایان شروعزمان 

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

توجیه دستیاران در  1

مشارکت در فعالیتهای 

 پژوهشی

معاون 

 پژوهشی

در جلسه  97شهریور  95مهر  مدیرگروه 

مرداد ماه 

توجیه 

صورت 

گرفته 

 (%100)است

 

تخصیص امتیاز برای  2

دستیاران دارای گزارش 

 موردی

معاون 

 پژوهشی

به صورت  97شهریور  95مهر  مدیرگروه

بخشی از 

نمره درون 

بخشی 

تخصیص 

داده شده 

 (%100)است

 

 توسط هر دستیار در طول دوره ی دستیاری گزارش موردی یک  ارائه حداقل  شاخص میزان تحقق هدف: 

 نوشته شده با مشارکت دستیاراندر صد موارد گزارش موردی  پیگیری توسط نماینده پژوهشی دستیاراننحوه جمع آوری داده ها:

 

 


