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 باسمه تعالی

برنامه عملیاتی گروه آسیب شناسی دانشکده 

 پزشکی

و رعایت  یاتیبرنامه عمل شیو پا نینامه تدو وهیشبر اساس دستورالعمل ها و 

 یاعضا ٪011ر بودن جامعیت و هم راستایی با برنامه عملیاتی معاونت ها و درگی

 در تدوین و اجرا و پایش فعالیت های برنامه عملیاتی گروه یعلم اتیه
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 اعضای هیات علمی گروه آسیب شناسی

دکتر مریم  ،دکتر آذر نعیمی  ،نعمت الهیدکتر پردیس   ،دکتر میترا حیدرپور ،دکتر فرشته محمدی زاده،دکتر محمدحسین صانعی،  دکتر آذر برادران، دکتر مژگان مختاری،دکتر اردشیر طالبی،دکتر پروین رجبی،دکتر پروین محزونی

 دکتر مریم سلطان ،دکتر بهنوش محمدی ،دکتر شهناز اسکندری  ،دکتر پگاه هدایت ،درخشان

 

 دستیاران گروه پاتولوژی در حال حاضر

 وایش دکتری، حشمت لدای کتردی، تیدکتر فرشته آ، پور کیسارا ن دکتری، شبان مینس دکتر، منصف سهینف دکتری، گلشن ایلع دکتر، فوده نایت دکتری، السادات علمدار دهیسع دکتری، صفار یعل دکتر، نیقیصد ایرو دکتری، نیدکتر الهام ام

 نیرحسیامتر دک، انیاله بخش فاطمهدکتر یی، آقابابا هیمرض دکتر ،ارشد( اری)دست ییمحبوبه وفا دکتر ی،فرناز نصر دکتر، ملک محمد میمر دکتری، قاسم هیراض دکتری، عاطفه عرفان دکتری، نگار صفر دکتری، ساناز رز دکتر، رادفر

 یتیه عناشکوف دکتر ی،فائزه صابر دکتر ی،زهرا باطن دکتر ی،پرتو نصر دکتر ی،ساالر نصر دکتر ی،اقدام نیحس دکتر ی،نارک طاهرهدکتر ی، بلداج یمردان الههدکتر ی، سجاد عبدالله محمددکتر ی، اریخدا منصورهدکتر ی، پزشک

 یمائده کورنگ بهشت دکتر ی،عطاآباد
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 برنامه عملیاتی در حیطه مدیریتی
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 : ارتقای حیطه مدیریت0هدف کلی

 یو توانمند ساز یآموزش مداوم بصورت مجازی  و لیتکمی مهارت یدوره هاو اجرای  ارتقا  :0-0هدف اختصاصی 

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

بطور کمی با عدد یا درصد )حجم فعالیت بطور دقیق 

 مشخص شود(

 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0911 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0011 

 زمان پایان زمان شروع

0 
آموزش و   یلیتکمی مهارت یدر خصوص دوره هاگروه  یازسنجین

 یو توانمند ساز یمداوم بصورت مجاز

 - دکتر درخشان - دکتر مختاری

 دکتر اسکندری
  %011 01/5/11 01/9/11 گروه ریمد

  %011 05/6/11 01/5/11 مدیر گروه  دکتر اسکندری - دکتر مختاری گروهآموزشی بررسی موضوع در شورای  0

 الزم  هماهنگیو  یریگیپ 9
 - دکتر درخشان - دکتر مختاری

 دکتر اسکندری
  %011 0/00/11 05/6/11 گروه ریمد

0 
ی  و لیتکمی مهارت یدوره ها در یعلم اتیه یشرکت اعضا

 یو توانمند ساز یآموزش مداوم بصورت مجاز

ی) اسامی در علم اتیه یاعضا

 ذکر شده است( 0صفحه 

معاون  -مدیر گروه 

معاون آموزشی  - گروه

مسئول امور  -گروه 

 هیات علمی گروه

0/00/11 0/00/0011 51% 011٪ 

 

 و صورت جلسه مکاتبات  یا  حضور و یگواه نحوه جمع آوری داده ها:                                              شرکت کننده در دوره ها یعلم اتیه یشاخص تحقق هدف: تعداد اعضا
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 ارتقای حیطه مدیریت :0هدف کلی

 ٪۵5به  ٪51از گروه افزایش امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی در   :0-0هدف اختصاصی

 

 

 به گروهتحویل شده تجهیزات میزان و تعداد  شاخص تحقق هدف:

 مکاتبات و مستندات و صورت جلسه  برآورد تجهیزاتنحوه جمع آوری داده ها: 

  

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا 

 درصد مشخص شود(

 مسئول اجرا
مسوول 

 پایش

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت

پیشرفت فعالیت 

 0911سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 0011سال 
 زمان پایان زمان شروع

گروه ریمد دکتر درخشان آموزشی گروهبررسی موضوع در شورای تبادل نظر و  0  01/9/11 01/5/11 011%  

 برآورد  وسایل و تجهیزات مورد نیاز 0
 دکتر درخشان-دکتر حیدرپور   – محمدی زاده دکتر

 سلطاندکتر  -دکتر اسکندری  -
گروه ریمد  01/5/11 01/1/11 011%  

9 
 م تجهیزات مورد نیاز به دانشکده ،مکاتبه جهت اعال

 بیمارستان و معاونت درمان
گروه ریمد دکتر درخشان  01/1/11 91/00/11 011%  

 پیگیری جهت خرید و تحویل تجهیزات به گروه 0
 دکتر درخشان-دکتر حیدرپور   – محمدی زاده دکتر

 سلطاندکتر  -دکتر اسکندری  -
گروه ریمد  91/00/11 10/00/0011 01% 011٪ 
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 تیریمد  طهیح یارتقا :0هدف کلی

 به گروه بخش پاتولوژی مرکز آموزشی درمانی امین و بخش پاتولوژی مجتمع آموزشی درمانی  و پژوهشی خورشید  واگذاریجهت پیگیری اقدام و : 0-9هدف اختصاصی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 )حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود(
 مسئول اجرا

مسوول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0911 

بینی  پیش

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0011 

 زمان پایان زمان شروع

گروه ریمد  دکتر درخشان بررسی موضوع در شورای آموزشی گروه   0  01/9/11 01/5/11 011%  

0 
ی جهت واگذاری بخش پاتولوژو پیگیری دانشکده و دانشگاه  و بیمارستان مسئولین مکاتبه با 

 پژوهشی خورشید به گروهمجتمع آموزشی درمانی  و 
گروه ریمد  دکتر درخشان  01/5/11 0/00/0011 01% 011٪ 

9 
دانشکده و دانشگاه  و بیمارستان و پیگیری جهت واگذاری  بخش پاتولوژی مکاتبه با مسئولین 

 مرکز آموزشی درمانی امین به گروه
گروه ریمد دکتر درخشان   01/5/11 0/00/0011 01% 011٪ 

                 

 واگذار شده به گروه یدرمان یمراکز آموزش یپاتولوژ یبخش هاتعداد  شاخص تحقق هدف:

 شورای گروهمکاتبات و مستندات و صورت جلسه  نحوه جمع آوری داده ها: 
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 آموزشی طهیدر ح یاتیبرنامه عمل
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 ارتقا ء حیطه آموزشی :0هدف کلی

 ٪011به میزان  ارانیو دست یعلم اتیه یتوسط اعضا کیجهت استفاده از سامانه کارپوشه الکترون یزیبرنامه ر:  0-0یهدف اختصاص

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا 

 درصد مشخص شود(

 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0911 

بینی  پیش

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0011 

 زمان پایان زمان شروع

  %011 01/0/11 01/9/11 مدیر گروه دکتر اسکندری  بررسی موضوع در شورای آموزشی گروه  0

0 
استفاده از سامانه کارپوشه نحوه راهنمایی آموزش و 

 اساتید و دستیاران به  کیالکترون
  %011 05/0/11 01/9/11 مدیر گروه  دکتر اسکندری

9 
سامانه کارپوشه ثبت  برنامه دستیاران و اساتید 

 کیالکترون
 هاجر یزدانی

معاون آموزشی  -مدیر برنامه دستیاری 

 گروه
05/0/11 0/00/0011 51% 011% 

0 
 توسط کیسامانه کارپوشه الکترونثبت فعالیت ها در 

 دستیاران
 است( ذکر شده 0) اسامی در صفحه گروه ارانیدست

معاون آموزشی  -مدیر برنامه دستیاری 

 گروه
05/0/11 0/00/0011 51% 011%  

 ذکر شده است( 0ی) اسامی در صفحه علم اتیه یاعضا توسط اساتید دستیارانمرتبط با  هایثبت امتیاز 5
معاون آموزشی  -مدیر برنامه دستیاری 

 گروه
05/0/11 0/00/0011 51% 011%  

 

 توسط دستیارانمیزان ثبت امتیاز مرتبط با دستیاران توسط اساتید و ثبت فعالیت ها شاخص تحقق هدف: 

  سامانه کارپوشه الکترونیک مستندات درنحوه جمع آوری داده ها: 
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 ارتقا ء حیطه آموزشی :0هدف کلی

 ٪۵5به  ٪51 از ارانیدست  یو عمل یتئور یسطح علم شیجهت افزا ازیمورد ن یکالس ها یبرگزار :0-0هدف اختصاصی

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا 

 درصد مشخص شود(

 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0911 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0011 

 زمان پایان زمان شروع

0 
 ارانیدست یبرا یآموزش بافت شناس یکالس ها یبرگزار

 دو هفتهسال اول به مدت 
 - %011 91/8/11 0/۵/11 مدیر برنامه دستیاری دکتر محمدی -دکتر سلطان

0/۵/0011 91/8/0011 - 011% 

0 
برگزاری کالس های آموزش آناتومیکال پاتولوژی برای 

 به مدت دو ساعت در هفته دستیاران بر اساس برنامه

ذکر  0هیات علمی) اسامی در صفحه اعضای 

 شده است(

معاون  -مدیر برنامه دستیاری 

 ٪011 %51 0/00/0011 0/۵/11 آموزشی گروه

9 
پاتولوژی برای  کلینیکالبرگزاری کالس های آموزش 

 به مدت دو ساعت در هفته دستیاران بر اساس برنامه

 - دکتر هدایت -دکتر درخشان-دکتر برادران 

 دکتر سلطان  -دکتر محمدی-دکتر اسکندری

معاون  -مدیر برنامه دستیاری 

 ٪011 %51 0/00/0011 0/۵/11 آموزشی گروه

 بر اساس برنامه Tumor boardبرگزاری تومور بورد  0
اعضای هیات علمی و دستیاران گروه) اسامی در 

 ذکر شده است( 0صفحه 

معاون  -مدیر برنامه دستیاری 

 ٪011 %51 0/00/0011 0/0/11 آموزشی گروه

5 
بر اساس   case presentation موارد جالب یمعرفبرگزاری 

 برنامه
اعضای هیات علمی و دستیاران گروه) اسامی در 

 ذکر شده است( 0صفحه 

معاون  -مدیر برنامه دستیاری 

 ٪011 %51 0/00/0011 0/0/11 آموزشی گروه

  شدهکالس های برگزار تعداد :شاخص تحقق هدف 

 و مستندات سایتدر  برنامه کالس هانحوه جمع آوری داده ها:  
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 آموزشی حیطهارتقاء  :0هدف کلی

 انیدانشجو  یو عمل ینظر یو درس ها ارانیدر آموزش به دست یاستفاده از آموزش مجاز :0-9هدف اختصاصی

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا 

 مشخص شود(درصد 

 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0911 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0011 

 زمان پایان زمان شروع

  %011 91/6/11 05/0/11 مدیر گروه  دکتر اسکندری  بررسی موضوع در شورای آموزشی گروه  0

 آموزش مجازی درستدوین طرح   0
همه اعضای هیات با همکاری  دکتر اسکندری  -دکتر درخشان

 ذکر شده است( 0علمی) اسامی در صفحه 
 ٪011 %51 05/00/11 91/6/11 مدیر گروه

 ٪011 %51 0/۵/0011 05/00/11 مدیر گروه دکتر اسکندری  -دکتر درخشان هماهنگی با اساتید جهت تهیه محتوای آموزشی 9

0 
و برگزاری آموزش مجازی برای دانشجویان و  پیگیری

 دستیاران

همه اعضای هیات با همکاری ی دکتر اسکندر  -دکتر درخشان

 ذکر شده است( 0علمی) اسامی در صفحه 
 ٪011 %51 0/00/0011 0/۵/0011 مدیر گروه

  آموزش مجازی برگزار شدهتعداد کالس شاخص تحقق هدف: 

 کالس ها در سایت و مستندات و مکاتبات و صورت جلسهبرنامه نحوه جمع آوری داده ها: 
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 ارتقاء حیطه آموزشی :0هدف کلی

  ارانیدست یابیارزش  نینو ی:  استفاده از روش ها0-0یهدف اختصاص

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا 

 درصد مشخص شود(

 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  فعالیتزمان اجرای 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0911 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0011 

 زمان پایان زمان شروع

  %011 01/6/11 01/5/11  مدیر گروه دکتر اسکندری  -دکتر درخشان بررسی موضوع در جلسه شورای آموزشی گروه 0

  %011 91/01/11 01/6/11 مدیر گروه دکتر اسکندری  -دکتر درخشان -دکتر نعمت الهی برنامه ریزی جهت استفاده از روش های نوین ارزشیابی  0

  ٪011 91/00/11 91/01/11 معاون آموزشی گروه -معاون گروه هاجر یزدانی - زهرا جهانبخش اعالم در سایت گروه و اطالع رسانی به دستیاران 9

0 
پیگیری و استفاده از روش های نوین ارزشیابی جهت 

 دستیاران

با دکتر اسکندری   -دکتر درخشان -دکتر نعمت الهی

ذکر  0همکاری اعضای هیات علمی) اسامی در صفحه 

 شده است(

 ٪011 %51 91/0/0011 91/00/11  مدیر گروه

 آزمون الکترونیک جهت دانشجویان و دستیاراناجرای و روش های نوین ارزشیابی استفاده از  شاخص تحقق هدف:

 صورت جلسات و مکاتباتنحوه جمع آوری داده ها:بررسی مستندات و 
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 ارتقاء حیطه آموزشی :0هدف کلی

 ٪011ی به میزان آموزش یها کولومیبر اساس کور ارانیدست  آموزشی برنامه ی:  اجرا0-5 یهدف اختصاص

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

بطور دقیق بطور کمی با  )حجم فعالیت

 عدد یا درصد مشخص شود(

 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0911 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0011 

 زمان پایان زمان شروع

0 
بررسی وضع موجود و تصمیم گیری در جلسه 

  شورای آموزشی گروه
  %011 91/0/11 01/9/11 مدیر گروه اسکندریدکتر 

0 
تهیه و تنظیم برنامه چرخشی سالیانه  و دوره 

 کامل دستیاران
شورای آموزشی اعضای  -دکتر اسکندری   -دکتر درخشان

 دستیار ارشد گروه با هماهنگی با دستیاران - گروه
  %011 91/5/11 91/0/11 مدیر گروه

 دستیار ارشد گروه -هاجر یزدانی - زهرا جهانبخش به دستیاران اعالم در سایت و اطالع رسانی 9
معاون  -معاون گروه

  %011 91/6/11 91/5/11 آموزشی گروه

 اجرای برنامه 0
 0اعضای هیات علمی و دستیاران گروه) اسامی در صفحه 

 ذکر شده است(

 -معاون گروه- مدیر گروه

 ٪011 %51 0/00/0011 91/6/11 معاون آموزشی گروه

 اجرا شده برنامه میزان شاخص تحقق هدف: 

 ت برنامه چرخشی دستیارانو مستنداو سایت گروه صورت جلسه نحوه جمع آوری داده ها:
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 پژوهشی طهیدرح یاتیبرنامه عمل
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 ارتقا ء حیطه پژوهشی :9هدف کلی

 ٪۵5به  ٪51از  ژوهشی فعالیت های پ تیفیککمیت و  شیافزا  :9-0هدف اختصاصی

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا 

 درصد مشخص شود(

 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0911 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0011 

 زمان پایان زمان شروع

0 
  ژوهشیفعالیت های پ نییجهت تع اساتید با هماهنگی

  %011 91/1/11 05/0/11 معاون گروه- مدیر گروه دکتر نعیمی ازیمورد ن

  %011 05/00/11 91/1/11  مدیر گروه دکتر نعیمی  گروه یدر شورای پژوهش بیتصوو بحث و تبادل نظر  0

  ٪011 05/10/0011 05/00/11 گروهمدیر  هاجر یزدانی - زهرا جهانبخش به اساتید ژوهشی لیست فعالیت های پارسال  9

0 
تصویب و اجرای پایان نامه بر  یزمانبندتنظیم جدول 

%011 %51 0/00/0011 05/0/11 معاون گروه دکتر نعیمی و اجرای آن اساس دستورالعمل  

 فعالیت های پژوهشی  انجام شدهو تعداد میزان  شاخص تحقق هدف: 

 مرتبط به فعالیت های پژوهشیبررسی مستندات نحوه جمع آوری داده ها: 
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 ارتقا ء حیطه پژوهشی :9هدف کلی

 ٪011به میزان  ژورنال کالپ در ارائه یو کم یفیبهبود کو افزایش توانمندی  :9-0هدف اختصاصی

 ردیف

 ها تیفهرست فعال

 درصد ایبا عدد  یبطور کم قیبطور دق تی)حجم فعال

 مشخص شود(

 مسوول پایش مسئول اجرا

پیش بینی  فعالیت زمان اجرای

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0911 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

0011 

 زمان پایان زمان شروع

  %011 01/5/11 01/9/11  مدیر گروه دکتر محمدی زاده پژوهشی موضوع در شورایبررسی  0

 %011 %51 0/00/0011 01/5/11  مدیر گروه دکتر محمدی زاده   ژورنال کالب ماهیانه یک بار تنظیم برنامه 0

ذکر  0) اسامی در صفحه اعضای هیات علمی ورنال کالب توسط اساتیدژمقاالت مناسب جهت ارائه در انتخاب  9

 شده است(
 %011 %51 0/00/0011 01/5/11 دکتر محمدی زاده

 %011 %51 0/00/0011 01/5/11 دکتر محمدی زاده دستیار ارائه دهنده ژورنال کالب  به اساتید و دستیاران مقاالتارسال  0

5 
برگزاری ژورنال کالب طبق برنامه و پرسش و پاسخ بعد از ارائه 

 ژورنال کالب 
استاد مسئول جلسه ژورنال کالب و دستیار 

 ارائه دهنده ژورنال کالب
 %011 %51 0/00/0011 01/5/11 دکتر محمدی زاده

6 
جهت امتحانات کتبی  طراحی یک سوال از هر ژورنال کالب

 دستیاران
ذکر  0) اسامی در صفحه اعضای هیات علمی

 شده است(
 %011 %51 0/00/0011 01/5/11 مدیر برنامه دستیاری

 و فرم های نظر سنجی سایت و مستنداتنحوه جمع آوری داده ها: برنامه کالس ها در              و گزارش نظرسنجی ها برگزار شدهب ژورنال کالمیزان  شاخص تحقق هدف :              


