
 بسمه تعالی

 59-96سال  اخالق پزشکیجدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 مدیریتینظارت بر اجرای برنامه های   هدف کلی:

 شاخص های مربوط به اهداف گروه تعیین و سنجش و پایش اهداف انجام شود هدف اختصاصی :

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1 
سنجش و دستیابی شاخص های 

 اهداف گروه معین شود
  100 95آبان ماه  95آبان ماه  مدیر گروه مدیر گروه

  100 95آذر ماه  95آذر ماه  شورای گروه مدیر گروه شاخص ها در شورای گروه مطرح شود 2

3 
 شاخص ها اندازه گیری شود

 مدیر گروه
 مدیر گروه

 دیگری نداریم( ثابت )چون عضو
  100 95ماه  بهمن 95آذر ماه 

4 
نتیجه شاخص ها در شورای گروه ارائه 

 شود
  100 95اسفندماه  95اسفندماه  شورای گروه مدیر گروه

5 
 95پیشنهادات اصالح و اهداف سال 

 استخراج گردد

شورای 

 گروه
  100 95اسفندماه  95اسفندماه  شورای گروه

 مورد شاخص های دستیابی به اهداف مدیریتی گروه.تعداد داده های جمع آوری شده در شاخص میزان تحقق هدف: 

رور بر مدر مورد هر هدف مدیریتی و با توجه به شاخص های هر هدف بصورت مطالعه میدانی و  نحوه جمع آوری داده ها:

 سوابق مکتوب اطالعات جمع آوری می شود. 

 
****************************************************************** 

 

 شورای گروهتشکیل منظم جلسات هدف کلی:  

 شورای گروه بطور منظم و هفتگی تشکیل گردد هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 درصد پیشرفت

 فعالیت

سال 

 اول

سال 

 دوم
  100 95آبان ماه  95ماه آبان  مدیر گروه  مسئول دفتر تهیه دستور جلسه 1

  100 95ماه  آبان 95ماه  بانآ مدیر گروه  مدیر گروه دعوت هفتگی انجام شود 2

  100 95آبان ماه  95آبان ماه  مدیر گروه  مسئول دفتر 95-96تهیه تقویم جلسات سال  3

 50 50 هفتههر  هر هفته مدیر گروه  مدیر گروه+ مسئول دفتر جلسات تشکیل و صورت جلسه شود 4

 50 50 هر ماه هر ماه مدیر گروه مدیر گروه+ مسئول دفتر تدوین صورتجلسات 5

 تعداد جلساتی که منظم تشکیل شده است در مقایسه با جلساتی که تشکیل نشده است. شاخص میزان تحقق هدف: 

 شمارش جلسات منظم تشکیل شده و نشده؛ تعداد پیش نویس های صورت جلسات که تایپ و نحوه جمع آوری داده ها:

 نهایی شده در هر سه ماه جمع آورش شود. 
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 59-96سال  اخالق پزشکیجدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 عضو هیات علمیبکارگیری هدف کلی:  

 6 استخدامی دوره های در فراخوان برای جذب مکاتبه برای منظور کردن حداقل یک نفر  هدف اختصاصی :

 و ضریب کا ماهه  دانشگاه و یک نفر برای انجام تعهدات

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 درصد پیشرفت

 فعالیت

سال 

 اول

سال 

 دوم

1 
سوابق مکاتبه جذب و بکارگیری هیات علمی 

 گردد مرور
  100 95آبان ماه  95آبان ماه  مدیر گروه مسئول دفتر

2 
با توجه به واحدهای جذب و بکارگیری نامه تهیه 

 و حجم کارهای دیگر درسی
  100 95ماه  آبان 95ماه  آبان مدیر گروه مدیر گروه

  100 95آذر ماه  95آذر ماه  مدیر گروه مسئول دفتر ارسال نامه 3

  100 95آذر ماه  95ماه آذر  مدیر گروه مدیر گروه پیگیری گنجاندن در لیست دانشگاه 4

  100 95آذر ماه  95آذر ماه  مدیر گروه مدیر گروه مذاکره با مسئولین دانشکده و معاون آموزشی 5

  صدور نامه جذب و بکارگیری هیات علمی تا آخر آذرماهشاخص میزان تحقق هدف: 

 مقررمرور بر کارتابل برای رویت صدور نامه در موعد  نحوه جمع آوری داده ها:

 
****************************************************************** 

 

 منابع درسی و اسالیدهای اساتیدبه روز کردن هدف کلی:  

 منابع جدید بررسی و تهیه و تدریس بر اساس آنها باشد. هدف اختصاصی :

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول
  100 95آذرماه  94آبان ماه  شورای و مدیر گروه مدیر گروه طرح در شورای گروه برای اظهار نظر 1

2 
پیگیری تهیه منابع علمی در حد 

 ممکن
  100 - 94ماه  آبان مدیر گروه مدیر گروه

3 
و  قابل دسترس قرار دادن منابع

 تحویل کتابخانه به دانشکده
  100 95آذر ماه  94آبان ماه  مدیر گروه مدیر گروه

4 

اقدام اساتید برای به روز کردن 

 رفرنس هامحتوای طرح درسها و 

 براساس منابع جدید

 50 50 96دی ماه  94دی ماه  مدیر گروه اساتید

 .بررسی و تهیه شده استکتب و منابعی که طبق برنامه ابالغی کشوری تعداد شاخص میزان تحقق هدف: 

ا بمتحانی ارویت کتاب و منابع در کتابخانه دانشکده و شنیدن گزارش اساتید و تطبیق سواالت  نحوه جمع آوری داده ها:

 . منابع جدید
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 مقاطع مختلف  برگزاری کالسهایتدوین برنامه هدف کلی:  

 زمانبندی کالسهای مقاطع مختلف تدوین شودجدول  هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1 

با توجه به محدودیتهای دانشکده و 

 گروه کالسها مدون شود

مسئول دفتر گروه با 

مشاوره اعضای هیات 

 وابستهعلمی 

 مدیر گروه
ماه شهریور

95 
  100 95 آبان ماه

2 
با نماینده محترم اداره آموزش 

 دانشکده جلسه تشکیل شود
 مدیر گروه گروه مسئول دفتر

ماه شهریور

95 
  100 95 آبان ماه

3 
تشکیل جلسه با نماینده محترم 

 دانشجویان

و مسئول دفتر مدیر 

 گروه
 مدیر گروه

ماه شهریور

95 
  100 95 آبان ماه

4 
و مسئول دفتر مدیر  نهایی شدن جدول برگزاری دروس

 گروه
 مدیر گروه

 شهریورماه

95 
  100 95 آبان ماه

 .تعداد کالسهایی که زمانبندی آن کامل شده استشاخص میزان تحقق هدف: 

 . رویت جدول های تکمیل شده زمانبندی کالسها نحوه جمع آوری داده ها:

 

****************************************************************** 
 

 تدریس کارآموزی و کارورزی در طرح درسها اهداف یادگیری جلساتپس از نیازسنجی آموزشی هدف کلی:  

 مشخص شود.

 .یری نوشته شودگدیاطرح درسها براساس منابع جدید تدوین و اهداف  هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فعالیت هافهرست  ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1 
مدیر و اعضای  طرح موضوع در شورای گروه

 شورا
 مدیر گروه

ماه  فروردین

95 

ماه  فروردین

95 
100  

2 
طراحی متمرکز کردن در مشارکت 

 دانشکده EDOتوسط 
EDO مدیر گروه دانشکده 

 قبل از آبان

 95ماه 
  100 95اسفندماه 

3 

تعیین کمیته برنامه ریزی کارآموزی و 

 -)نظریکارورزی اخالق حرفه ای 

 عملی(

EDO 100 95اسفندماه  95ماه  آبان مدیر گروه دانشکده  

4 
برگزاری بقیه کارگاههای توجیه 

 گروهها هنماینداساتید 
EDC،EDO، 

  100 95اسفندماه  95 ماهآبان  مدیران واحدها گروه

5 

تدوین طرح درسهای مربوطه که 

 اهداف یادگیری شفاف داشته باشند

نمایندگان گروهها 

با کمک 

EDO،EDC  و

 گروه

نمایندگان هیات 

علمی از گروهها و 

مدیران 
EDO،EDC 

  100 95اسفندماه  95 آذرماه

 .استطرح درسهایی که مدون شده تعداد شاخص میزان تحقق هدف: 

 . که اهداف در آنها مدون شده است های مربوط به طرح درس ها فرمدیدن  نحوه جمع آوری داده ها:
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 59-96سال  اخالق پزشکیجدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 

ها  caseگزارش صبحگاهی کنفراس های بحث گروه های بالینی ) برنامه های آموزشی جاریدر هدف کلی: 

 .مباحث علمی اخالق پزشکی حرفه ای توسط نماینده هیات علمی گروه مطرح گردد(و...

نمایندگان گروههای بالینی برای پیگیری آموزش مباحث اخالق پزشکی مشخص و برای  هدف اختصاصی :

 چگونگی آموزش آنها کارگاه برگزار گردد.

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1 

اساتید تشکیل جلسات برنامه ریزی 

 EDCگروهها و نماینده 

EDO  با

 گروه کمک

 EDCو 

 EDOمدیر 
ماه شهریور

95 
  100 95ماه اسفند

2 

کارگاههای هیات بقیه تدوین برنامه 

 1علمی بند 

EDO  با

 گروه کمک

 EDCو 

 EDOمدیر 
ماه شهریور

95 
  100 95ماه اسفند

3 
اخالق تعیین مباحث علمی اولویت دار 

 در گروهها پزشکی برای اجرای عملی

نمایندگان 

 گروهها
EDO 

ماه شهریور

95 
  80 95ماه اسفند

4 

پیگیری شروع مباحث اخالق در 

جلسات گزارش صبحگاهی و کنفرانس 

 caseهای بحث 

نمایندگان 

 گروهها
EDO  30 به بعد 95ماه بهمن  

ا برای در رابطه با برنامه کارگاه ه صورتجلسات پیرامون فعالیتهاو تهیه  EDOجلسات تعداد شاخص میزان تحقق هدف: 

 .اساتید نماینده گروهها

 . رویت برنامه زمانبندی کارگاههادریافت صورتجلسات و  نحوه جمع آوری داده ها:

 
****************************************************************** 

 

 جهت انعکاس به دانشگاهپژوهشی دانشکده محترم به معاونت  پژوهشیاولویت دار عناوین هدف کلی:  

 .مشخص شود

 مدون گردد عناوین اولویت دار پژوهشی هدف اختصاصی :

 فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول 

 اجرا

مسوول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول
  100 95آبان ماه  95آبان ماه  مدیر گروه مدیر گروه شورای گروهطرح موضوع در  1

  100 95آذر ماه  95آذر ماه  مدیر گروه مدیر گروه انعکاس موضوع ها به دانشکده 2

 .موضوعات تعیین شده برای اولویت های تحقیقاتیتعداد شاخص میزان تحقق هدف: 

 . انعکاس موضوع های اولویت دارد تحقیقاتی گروهرویت مکاتبات پیرامون  نحوه جمع آوری داده ها:
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 همکاران هیات علمی گروهفعالیتهای کیفی و ارتقاء کمی افزایش هدف کلی:  

 حداقل یک نفر هیات علمی برای گروه در جذب اعالم گردد.  -1 هدف اختصاصی :

 گروه بیشتر هماهنگ شوند باعضو یا اعضاء جدید همکار نسبت به فرایند تدریس  -2       

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1 
مکاتبه با دانشکده برای اعالم ظرفیت 

 جذب

 مسئول دفتر

 گروه
  100 95آبان ماه  95ماه  مهر مدیر گروه

2 

برای معرفی همکاران  مکاتبه بادانشکده

وابسته جدید جایگزین عدم حضوری 

 آقای دکتر رضایی

مسئول دفتر 

 گروه
 95ماه  مرداد مدیر گروه

ماه  شهریور

95 
100  

3 
جذب از دانشکده پیگیری انعکاس نامه 

 به مسئول امور هیات علمی دانشگاه

مسئول دفتر 

 گروه
  100 95آبان ماه  95آبان ماه  مدیر گروه

4 
برگزاری جلسات توجیهی جهت همکاران 

 جدید وابسته
 50 50 96آبان ماه  95آبان ماه  گروه مدیر گروه شورای

 .نامه های ارسال شده برای فعالیتهاتعداد شاخص میزان تحقق هدف: 

 . بایگانی کردن سوابق دفتری نامه های صادره نحوه جمع آوری داده ها:
 

****************************************************************** 
 

ی ارتقاء تصمیم سازی های کمیته اخالق بیمارستان های بزرگ آموزشی در راستای مباحث علمهدف کلی:  
 اخالق پزشکی

 بیشترل اخالق پزشکی واص باکمیته های اخالق پزشکی بیمارستانی تصمیم های خود را  هدف اختصاصی :
 منطبق نمایند

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

1 

دریافت زمان مکاتبه رسمی برای 

اخالق های برگزاری جلسات کمیته

 بیمارستانهای آموزشی

  100 95آبان ماه  95آبان ماه  گروه مدیر گروه مسئول دفتر

2 
زمانبندی حضور اعضای هیات علمی 

 های اخالقکمیته جلسات درگروه وابسته 
  100 95آذر ماه  95آذر ماه  گروه مدیر مدیر گروه

3 
تشکیل کمیته اعالم برنامه زمانبندی 

 ی گروه به اعضا اخالق 
  100 95ماه  آذر 95آذر ماه  گروه رمدی گروه مسئول دفتر

4 
اعضای هیات علمی  جلسات حضور در

 وابسته گروه

و  گروه مدیر

 مسئول دفتر 
 80 20 96دی ماه  95 دی ماه

ی اصل اخالق پزشک 4موارد بحث شده درجلسات کمیته های اخالق بیمارستان که منطبق با شاخص میزان تحقق هدف: 

 .تدوین شده

رح اصل اخالق پزشکی مط 4مباحثی که منطبق با مرور بر صورتجلسات کمیته ها و شمارش  نحوه جمع آوری داده ها:

 . گردیده


