
 (حیطه مدیریتی  جدول برنامه عملیاتی در )

 به طور مرتب و نیاز گروه دی نمرتب جلسات شورای آموزشی و پژوهشی طبق برنامه زمانببار در ماه  2تا  1 برگزاری  :1-1 هدف اختصاصی                            ارتقای حیطه مدیریت :1هدف کلی

 ردیف

  فهرست فعالیت ها

دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص  )حجم فعالیت بطور

  شود(

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

1 
تشکیل جلسه با اعضای گروه برای تعیین تعداد جلسات 

  هاشورا

 - %100 10/5/97 10/5/97 ر محزونی دکت دکتر نعیمی 

 - %100  انجام شد

2 
اعالم تاریخ شوراها به منشی جهت اطالع رسانی به اعضای 

 شوراها

 - %100 1/6/97 1/6/97 دکتر محزونی  دکتر نعیمی 

 - %100 1/6/97 انجام شد

 تشکیل و تصویب صورت جلسه شوراها  3
 %100 %30 29/12/98 10/6/97 دکتر محزونی  دکتر نعیمی 

 %100 %30 29/12/98 انجام شد

 وارد کردن تاریخ شوراها در سایت گروه 4
 %100 %30 29/12/98 11/6/97 دکتر محزونی  دکتردرخشان 

 %100 %30 29/12/98 انجام شد

 جلسات شورای گروهصورت بررسی ه جمع آوری داده ها:حو   در سالبار   12حداقل مستند شدن تمامی تصمیم های گروه در شوراها :شاخص تحقق هدف



 جدول برنامه عملیاتی در  حیطه مدیریتی 

 توانمند سازی اعضای هیات علمی در دوره های فلوشیپ مختلف   هدف اختصاصی:                            ارتقای حیطه مدیریت: 1هدف کلی

 ردیف

 فهرست فعالیت ها 

طور کمی با عدد یا درصد مشخص )حجم فعالیت بطور دقیق ب

  شود(

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

1 
ات عمومی گروه در شورای آموزشی جهت تشکیل جلس

 بررسی نیازمندی های فلوشیپ گروه 

 %100 %50 20/6/97 20/6/97 دکتر محزونی  ر درخشان دکت

 %100 %50 20/6/97 انجام شد

2 
جلسات متعدد با رئیس محترم دانشکده جهت مکاتبه با 

 دانشگاههای دیگر جهت پذیرش  رشته های مختلف 

 %100 %50 1/12/98 1/8/97 دکتر محزونی  دکتر محزونی 

 %100 %50 1/12/98 انجام شد

 مکاتبات با دانشگاههای معتبر کشور  3
 %100 %50 1/12/98 15/8/97 دکتر محزونی  دکتر محزونی 

 %100 %50 1/12/98 انجام شد

 گذراندن دوره فلوشیپ توسط اعضای گروه  4
 %100 %50 1/12/98 10/9/97 دکتر محزونی  دکتر محزونی 

 %100 %50 1/12/98 انجام شد

 بررسی گواهی شرکت و گذراندن دوره فلوشیپ اعضاءحوه جمع آوری داده ها:  عضای هیات علمی در حال گذراندن دوره فلوشیپ ا :شاخص تحقق هدف

 



 جدول برنامه عملیاتی در  حیطه مدیریتی

      مدیریت حیطه ارتقای :1هدف کلی

 و ادغام کالس های یک ساعته پاتولوژی گروه های زوج و فرد دانشجویان   اگذاری دروس آسیب شناسی گروه دندانپزشکی به دانشکده مربوطه و استفاده بهینه از ساعات آموزشی اساتید گروه پاتولوژی  با  :1-2هدف اختصاصی

 و افزایش ساعات حضور اساتید در بخش پاتولوژی بیمارستان :تحقق واگذاری دروس شاخص تحقق هدف

  ستان هااساتید در بخش پاتولوژی بیماربررسی ساعات حضور و  مستندات و صورت جلسات نحوه جمع آوری داده ها:  

 ردیف

 فهرست فعالیت ها 

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص 

  شود(

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

ان پیشرفت میز

فعالیت سال 

97 

 زمان پایان زمان شروع

1 

آموزشی گروه با معاونت آموزش  معاون  تشکیل جلسات

کالس  ها و  ادغام  جهتپزشکی عمومی دانشکده 

 واگذاری کالسها 

 %100 29/12/97 1/7/97 دکتر محزونی  هدایتدکتر 

 %100  انجام شد

2 

تشکیل جلسه مسول آموزشی گروه، مدیر گروه با معاونت 

آموزشی دو دانشکده و نماینده گروه پاتولوژی دهان و 

 دندان 

 

 %50 15/6/98  دکتر محزونی  دکتر هدایت

 0%  انجام نشد دکتر محزونی  دکتر هدایت

3 

ید هماهنگ بازنامه جدید با دانشکده ، هماهنگ با اسات

 مدرس

 

 %50 1/7/98 1/7/98 دکتر محزونی  دکتر هدایت

 0%  انجام نشد  



 

 پاتولوژی عمومی عملی دانشجویان پزشکی دوره  بروز رسانی طرح   :2-1هدف اختصاصی         آموزشی پاتولوژیحیطه ارتقا ء  :2هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

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

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

بینی  پیش زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 برگزاری جلسه شورای آموزشی گروه  1
دکتر  دکتر هدایت 

 درخشان 

3/4/97 3/4/97 100%  

  %100  انجام شد

 ( 2و1تغییر مسئوولیت درس پاتولوژی  عمومی عملی ) 2
دکتر  یت دکتر هدا

 درخشان 

6/5/97 6/5/97 100%  

  %100  انجام شد

 (2و1تغییر اساتید مدرس دروس پاتولوژی عمومی عملی ) 3
دکتر  دکتر هدایت 

 درخشان 

15/6/97 30/6/97 100%  

  %100  انجام شد

 ارائه طرح دوره  جدید بر اساس پروتکل جدید وزارتخانه  4
دکتر  دکتر هدایت 

  درخشان

1/7/97 1/9/97 100%  

  %100  انجام شد

 بارگذاری طرح دوره  در سایت گروه و اطالع رسانی به دانشجویان 5
دکتر 

 درخشان 

دکتر 

 درخشان 

11/9/97 11/9/97 100%  

  %100  انجام شد

 بررسی سایت گروه -  فرم نظر سنجی جهت دانشجویان ه ها:نحوه جمع آوری داد     طرح دوره  در سایت گروهو  رضایتمندی دانشجویان: شاخص تحقق هدف



 پاتولوژی نظری دانشجویان پزشکی دوره  بروز رسانی طرح :2-2هدف اختصاصی       ارتقاء سطح آموزشی پاتولوژی :2هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

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

ول مسو مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت 

پیشرفت فعالیت 

 97سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 98سال 

 زمان پایان زمان شروع

 برگزاری جلسه شورای آموزشی گروه  1

دکتر  دکتر هدایت 

 درخشان 

3/4/97 3/4/97 100% - 

  %100  انجام شد

 (2و1ژی عمومی نظری )تغییر مسئولیت درس پاتولو 2

دکتر  دکتر هدایت 

 درخشان 

3/4/97 3/4/97 100% - 

  %100  انجام شد

 (2و1تغییر اساتید مدرس دروس پاتولوژی عمومی نظری ) 3

دکتر  دکتر هدایت 

 درخشان 

3/4/97 3/4/97 100% - 

  %100  انجام شد

 تعیین طرح دوره جدید توسط مسئول درس 4

دکتر  دکتر هدایت 

 درخشان 

4/4/97 31/5/97 100% - 

  %100  انجام شد

 جدید به اساتید مربوطه جهت آماده سازی کالسها دوره ارائه طرح  5
 - %100 1/6/97 1/6/97 دکتر محزونی  دکتر هدایت 

  %100  انجام شد

 و اطالع رسانی به دانشجویان در سایت گروه دوره بارگزاری طرح 6
دکتر 

 ان درخش

 - %100 1/7/97 1/7/97 دکتر محزونی 

  %100  انجام شد

 و مشاهده سایت فرم نظر سنجی دانشجویان نحوه جمع آوری داده ها:  و  طرح دوره در سایت گروه رضایتمندی دانشجویان شاخص تحقق هدف

 

 



 دانشجویان پزشکی  )اختصاصی ( جدید پاتولوژی عملیدوره ارائه طرح   :2-3هدف اختصاصی     ارتقاء سطح آموزشی پاتولوژی عملی دانشجویان پزشکی :2هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

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

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

میزان پیشرفت 

 97فعالیت سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 98فعالیت سال 

 زمان پایان زمان شروع

 تشکیل جلسه برای بررسی پروتکل جدید وزارتخانه  1

 - %100 1/3/97 1/3/97 دکتر محمدی زاده  دکتر هدایت 

  %100  انجام شد

 تعیین عناوین آموزشی مناسب  2

 - %100 1/4/97 1/4/97 دکتر محمدی زاده  دکتر هدایت 

 - %100  انجام شد

3 
ررسی بایگانی بخش های پاتولوژی بیمارستانهای آموزشی از نظر ب

 المهای مناسب 

 - %100 30/6/97 10/5/97 دکتر محمدی زاده  دکتر هدایت 

    انجام شد

 استخراج بلوکهای مناسب مربوطه و تهیه الم آموزشی  4
 - %100 30/8/97 1/7/97 دکتر محمدی زاده  دکتر هدایت 

  %100  انجام شد

 بررسی کیفیت المهای مربوطه  5
 - %100  15/10/97 دکتر محمدی زاده دکتر هدایت 

  0%   انجام نشد   

 اعالم طرح دوره  جدید توسط مسئول درس مربوطه  6
 - %100  15/10/97 دکتر محمدی زاده  دکتر هدایت 

  %0  انجام نشد

 ارائه طرح دوره جدید به اساتید 7
 - %100  15/10/97 دکتر محمدی زاده  دکتر هدایت 

  %0  انجام نشد

8 
بارگزاری برنامه جدید در سایت گروه و اطالع رسانی به 

 دانشجویان

 - %0  15/10/97 دکتر محمدی زاده  دکتر درخشان 

  %100  انجام شد

 و مشاهده سایت جهت دانشجویان  م نظر سنجیفر نحوه جمع آوری داده ها: و  طرح دوره در سایت گروه رضایتمندی دانشجویان: شاخص تحقق هدف



 

 رنامه ریزی هدفمند کالسهای هفتگی دستیاران و نظارت بر حسن اجرای آن  :2-4هدف اختصاصی      ارتقاء سطح آموزشی دستیاران پاتولوژی:2هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

  دد یا درصد مشخص شود()حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با ع

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 تشکیل جلسه شورای آموزشی و تعیین سرفصلهای مربوطه به اساتید  1
دکتر  دکتر هدایت 

 محزونی 

3/5/97 3/5/97 100% - 

 - %100 3/5/97 انجام شد

 اعالم برنامه زمانبندی به اساتید مربوطه و رزیدنت ارشد  2
دکتر  دکتر هدایت 

 محزونی 

3/5/97 10/5/97 100% - 

 - %100 10/5/97 انجام شد

 بارگذاری برنامه کالسها در سایت گروه  3
دکتر  دکتر هدایت 

 محزونی 

15/6/97 16/6/97 100% - 

 - %100 16/6/97 انجام شد

 حضور و غیاب دستیاران توسط رزیدنت ارشد و بازخورد به دستیاران  4
دکتر  دکتر هدایت 

 محزونی 

1/7/97 29/12/97 100%  

 - %100 29/12/97 انجام شد

5 
نظارت مدیر گروه و معاون آموزشی  بر تشکیل و نحوه ارائه کالسها 

 توسط استاد 

دکتر  تر هدایت دک

 محزونی 

1/7/97 29/12/97 100% - 

 - %100 29/12/97 انجام شد

 بررسی مستندات و گزارشاتنحوه جمع آوری داده ها:   کالس ها طبق برنامه تنظیمیهفتگی اجرای  :شاخص تحقق هدف

 

 



 

 هر سه ماه امتحان دستیاران  برگزاری  :2-5هدف اختصاصی      ارتقاء سطح آموزشی دستیاران پاتولوژی :2هدف کلی

 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 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 ری جلسه شورای آموزشی و بررسی و نظر خواهی از اساتید برگزا 1
 - %100 1/7/97 1/7/97 دکتر  هدایتدکتر 

 - %100  انجام شد محزونی 

 اعالم نتایج شورا به رزیدنت ارشد  2
 دکتر 

 هدایت

دکتر 

 محزونی 

2/7/97 2/7/97 100% - 

 - %100  انجام شد

 اعالم نتایج شورا درسایت گروه  3
دکتر   دکتر هدایت

 محزونی 

3/7/97 10/7/97 100% - 

 - %100  انجام شد

 هر سه ماهبرگزاری امتحان ها طبق زمان اعالم شده  4

دکتر   دکتر هدایت 

 محزونی 

11/7/97 29/12/98 50% 100% 

 %100 %50 29/12/98 در حال انجام 

 آزمون ها  بررسی بازخورد نتایج برای ارتقاء وضعیت برگزاری 5
دکتر  دکتر هدایت 

 محزونی 

11/7/97 29/12/98 50% 100% 

 %100 %50  در حال انجام 

  نتایج آزمون ها به سطح دانش دستیارانن نزدیک شدبررسی  برگزاری آزمون ها در تاریخ های مقرر و  :شاخص تحقق هدف

 دستیاران با سال قبل نمرات  و مقایسهبررسی نتایج آزمون ها وه جمع آوری داده ها:نح



 

استفاده بهینه از این  و ظرفیت پژوهشی گروه پاتولوژی به دانشجویانمعرفی   :3-1هدف اختصاصی      هشی گروه پاتولوژیوسطح پژ ارتقاء:3دف کلیه

 ظرفیت  

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

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

مسئول 

 اجرا

ل مسوو

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

1 
برگزاری شورای پژوهشی جهت بررسی ظرفیت های گروه در 

 موضوعات و مراکز مختلف 

دکتر  دکتر نعیمی 

 محزونی 

1/5/97 1/5/97 100% - 

 - %100  م شدانجا

2 
هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشکده جهت راهکارهای اجرایی و قانونی 

 معرفی ظرفیت به دانشجویان 

دکتر  دکتر نعیمی 

 محزونی 

1/6/97 1/9/97 100% - 

 - %100  انجام شد

 اعالم نتایج جلسات در جلسه شورای عمومی گروه پاتولوژی  3
دکتر  دکتر نعیمی 

 محزونی 

20/10/97 20/10/97 100% - 

 - %100  انجام شد

 اقدام مقتضی با توجه به نظر دریافت شده از معاونت پژوهشی  4

دکتر  دکتر نعیمی 

 محزونی 

30/10/97 29/12/98 20% 100% 

 %100 %20  در حال انجام 

 وارد کردن نتیجه جلسات در سایت 5

دکتر 

 درخشان

دکتر 

 محزونی

30/10/97 29/12/98 20% 100% 

 %100 %30 1/5/97 در حال انجام 

 بررسی تعداد پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی نحوه جمع آوری داده ها:   :افزایش فعالیت پژوهشی دانشجویان در زمینه پاتولوژی شاخص تحقق هدف



 ب موضوع های پروپزال اینترنیتوزیع مناس  :3-2هدف اختصاصی      ارتقاء سطح پژوهشی گروه پاتولوژی:3هدف کلی

 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 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 ری شورای پژوهشی گروه جهت بررسی موضوع برگزا 1
دکتر 

 درخشان 

 - %100 10/5/97 10/5/97 دکتر نعیمی 

 - %100  انجام شد

 اعالم ظرفیت اساتید در موضوع های اینترنی  2
دکتر 

 درخشان 

 - %100 30/8/97 12/5/97 دکتر نعیمی 

 - %100  انجام شد

 موجود  بررسی تعداد موضوع ها ی ایننرنی  3
دکتر 

 درخشان 

 %100 %30 29/12/98 1/9/97 دکتر نعیمی 

 %100 %30  انجام شد

 اختصاص  پایان نامه ها به اساتید دارای  ظرفیت  4
دکتر 

 درخشان 

 %100 %30 29/12/98 1/9/97 دکتر نعیمی 

 %100 %30  در حال انجام 

 ن نامه هاهمکاری اساتید جهت موضوع های جامع تر در پایا 5
دکتر 

 درخشان

 %100 %30 29/12/98 1/9/97 دکتر نعیمی

 %100 %30  در حال انجام 

 ارسال موضوع ها در سایت گروه پس از تصویب  6
دکتر 

 درخشان 

 %100 %30 29/12/98 1/9/97 دکتر نعیمی 

 %100 %30  در حال انجام 

 بررسی ظرفیت های اساتید نحوه جمع آوری داده ها:    اینترنیتوزیع مناسب موضوع های پروپزال  :شاخص تحقق هدف

 



 

 ساماندهی زمانبندی پروپزال های دستیاری   :3-3هدف اختصاصی      ارتقاء سطح پژوهشی گروه پاتولوژی:3هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

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

ل مسوو مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98 

 زمان پایان زمان شروع

 برگزاری شورای پژوهشی گروه جهت بررسی موضوع  1
 - %100 10/5/97 10/5/97 دکتر نعیمی  دکتر درخشان 

 - %100 10/5/97 انجام شد

2 
شدن آخرین مهلت تحویل پروپزال ها توسط شورای  مشخص

 پژوهشی 

 - %100 30/8/97 12/5/97 دکتر نعیمی  دکتر درخشان 

 - %100 30/8/97 انجام شد

 تعیین رابط پژوهشی دستیاران  3
 %100 %20 29/12/98 1/9/97 دکتر نعیمی  دکتر درخشان 

 %100 %20  در حال انجام 

4 
تحویل پروپوزال در ارزشیابی درون گروهی لحاظ شدن زمان 

 دستیاران 

 %100 %20 29/12/98 1/9/97 دکتر نعیمی  دکتر درخشان 

 %100 %20  در حال انجام 

5 
اعالم زمان ارائه پروپوزال دستیاری به گروه و واردکردن در 

 سایت 

 %100 %20 29/12/98 1/9/97 دکتر نعیمی دکتر درخشان

 %100 %20  م در حال انجا

 اعالم زمان ارائه پروپوزال در گروه و وارد کردن در سایت گروه  6
 %100 %20 29/12/98 1/9/97 دکتر نعیمی  دکتر درخشان 

 %100 %20  در حال انجام 

 وزال ها توسط معاونت محترم پژوهشیبررسی تاریخ تحویل پروپنحوه جمع آوری داده ها:  کاهش موارد تخلف از زمان بندی تعیین شده  :شاخص تحقق هدف


