
 حوزه مدیریت گروه

  

 زمان تحقق هدف شرح هدف  وضع موجود مورد

 اهداف مدیریتی معين شد پایش می شود بر اجرای برنامه های مدیریتی گروه نظارت
شاخص های مربوط به اهداف معين و سنجش پایش آنها هدف 

 قرار می گيرد
 در طول سال

 تصميم گيری های گروه

قبالً جلسات گروه تشكيل می شد به دليل 
استخدامی برخی اعضا جلسه ها مشكل رابطه 

تشكيل نمی شود و تصميم گيری فردی می 
 شود

تصميم گيری در جلسات منظم گروه به دنبال تعيين وضعيت اعضاء 
 و تشكيل منظم جلسات

 در طول سال

 اعضاء گروه مجازی هستند توسعه توانمندیهای اعضای گروه
آموزشی جذب اعضاء ثابت هيات علمی و توسعه توانمندی های 

 پژوهشی
 در طول سال

 یآموزشمنابع 
 كتاب های موجود 
 اسالیدهای موجود

 در طول سال ارتقاء وضعيت اسالیدهای اساتيد



 ی )کارآموزی(آموزشحوزه برنامه 

 مورد
زمان تحقق  شرح هدف  وضع موجود

 هدف

 اهداف آموزشی
جلسه وبيان موارد كاربردی اخالق  8تشكيل 

 پزشكی

 افزایش غنای بحث های ارائه شده
استدالل »در حال تدوین برنامه كارآموزی براساس افزایش مهارتهای 

هستيم لذا اهداف یادگيری این مقطع بزودی در این حيطه « اخالقی
 روشن و ارسال خواهد شد.

 

 یآموزشاطالع رسانی و پایش برنامه 
جمع آوری اطالعات  -آزمون پایان دوره

 های برنامهشاخص 

 نظرسنجی و ارزشيابی از دانشجویان -آزمون پایان دوره
در قالب راندهای بالينی در شش رشته بالينی سيالبس درس كارآموزی 

 و همزمان تهيه می گردد
 

 فعال ندارد برنامه های آموزش بالينی
 Case Discussionراندهای اخالق در بالين بيمار و همچنين 

 هفتگی خواهيم داشت
 

  خواهد بود« آموزش سرپائی»یكی از عرصه های یادگيری دانشجویان  فعال ندارد برنامه های آموزش سرپایی

 كالس و ارائه سخنرانی جنرال آموزش
 استفاده بهينه از وسایل كمك آموزشی

 آموزش مقطع كارآموزی در سطح جنرال است
 

 نفره 120كالس  كارآموزان آموزشكيفيت 

شركت  ونفر برای دوطرفه شدن بحث ها  30كالس  4تقسيم به 
 در بحث هادانشجویان 
استفاده خواهد شد تا ارتقاء  CIPPانشاء اهلل از استراتژی های الگوی 

 كيفيت حاصل گردد

 

 موضوع درس است اخالق پزشكی
بدیهی است آموزش اخالق روشهای مختلف را می طلبد انشاء اهلل از 

 دانشگاهها استفاده می شودتجربه سایر 
 

  ارتقاء وضعيت آزمون به سمت استانداردها آزمون پایان دوره ارزشيابی كارآموزان 



 ی )کارورزی(آموزشحوزه برنامه 

 مورد
زمان تحقق  شرح هدف  وضع موجود

 هدف

 ندارد اهداف آموزشی

اهدافی از قبل موجود نيست، پس از تدوین و بازنگری اهداف كارآموزی 
ولی بطور كلی فعلی در دست اقدام به مقطع كارورزی هم می پردازیم. 

برای تصميم گيری اخالقی موضوعيت « كارورزان»هدف توانمندسازی 
كارورزی شش دار، در بيماران خواهد بود كه در چرخش های بالينی 

 ان و همراه آن بخشها انشاء اهلل به انجام می رسدرشته اصلی همزم

 93-94سال تحصيلی

  یآموزشاطالع رسانی و پایش برنامه
 ارزشيابی برنامه تدوین شده 

 سيالبس مربوطه و همچنين طرح درس نيز تهيه خواهد شد
 نيمسال اجرا

 ندارد برنامه های آموزش بالينی
عملی اخالق پزشكی  هماهنگی با گروههای بالينی عمده جهت آموزش

 حين آموزش كارورزان در آن بخش
 اخالق پزشكی خواهد بود -یقيناً برنامه بصورت راند بالينی

 نيمسال اجرا

 ندارد برنامه های آموزش سرپایی
هماهنگی با گروههای بالينی عمده جهت آموزش عملی اخالق پزشكی 

 حين آموزش كارورزان در آن بخش
 درمانگاه استیكی از عرصه های یادگيری 

 نيمسال اجرا

 ندارد جنرال آموزش
جلسه كالس تئوری و بيان موارد كاربردی مشخص شده  4تشكيل 

 برای این دوره
 مقطع كارورزی جنرال اخالق خواهيم داشت

 نيمسال اجرا

  وظيفه اصلی این گروه همين بنده است ندارد اخالق پزشكی

 نيمسال اجرا دوره+ نمرات عملی اساتيد گروه های بالينیآزمون پایان  ندارد ارزشيابی  كارورزان
 



 

 حوزه هیات علمی

زمان تحقق  شرح هدف  وضع موجود مورد 

 هدف

 تعداد و تنوع اعضای هيات علمی 

 گروه مجازی است
انشاء اهلل با حمایت دانشكده و دانشگاه و امور هيات 
علمی دانشكده و دانشگاه بتوانيم در چهار قسمت 

انجام طرح و  -2جذب، -1علمی جذب كنيم: هيات 
انتقال تعهدات به دانشگاه علوم  -3تعهدات، 

 اعضاء وابسته -4پزشكی اصفهان،

حداقل سه نفر هيات علمی با تخصص اخالق  96تا انتهای سال 
 پزشكی داشته باشيم

انشاء اهلل با حمایت 
 مسئولين هرچه زودتر

   ندارد ی آموزش ریزیبرنامه

   ندارد به جامعه پاسخگویی

   ندارد اخالق پزشكی

   ندارد كيفيت آزمون ها

   ندارد ارزشيابی اعضای هيات علمی 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 حوزه  درمان

زمان تحقق  شرح هدف  وضع موجود مورد 

 هدف

 منابع درمانی
انشاء اهلل در بعضی از گزارش های صبحگاهی و همچنين جلسات اخالق  ندارد

 شاید حوزه محترم معاونت شركت خواهيم كردبيمارستانها و 
 

 ارائه خدمات درمانی
انشاء اهلل چند بيمارستان اصلی آموزشی را با معاونت های آموزشی ذیربط  ندارد

 هماهنگ خواهد كرد
 

 مشاركت در درمان
عضو هيات علمی نداریم. انشاءاهلل از گروههای شش گانه چند نفر وابسته  ندارد

 شوند به گروه اخالق می
 

  حضور در كميته های اخالق پزشكی بيمارستانها و بهبود كيفيت كميته ها ندارد تعامل های درمانی
 

 

 

 



 

 

 پژوهشحوزه 

زمان تحقق  شرح هدف  وضع موجود مورد 

 هدف
  جذب پایان نامه های دانشجویی یك پایان نامه ی اعضای هيات علمیپژوهشفعاليت های 

اعضای هيات ی پژوهفعاليت های دانش 
 علمی

   عضو نداریم

   دستيار نداریم ی دستيارانپژوهشفعاليت های 

   فعالً كارورز نداریم ی كارورزانپژوهشفعاليت های 

   یك مورد پایان نامه

   --- فرصت مطالعاتی

   --- همایش و سمينارهای علمی

 


