
 ارتوپدی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 ارتوپدیزان گروه ورکاردر مباحث و برنامه کالسهای تئوری و مجازی  بازنگری :1 ختصاصیهدف ا                           ارتقای حیطه آموزشهدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

زمان 

 1400سال   99سال   پایان

 گروه ارائۀ کالس های تئوری کارورزانبررسی وضع موجود ارزیابی و  1
 مطیفی فرددکتر  اکبری اقدمدکتر 

 دکتر موسوی 

1/7/99 30/8/99 100%  

    

2 
با در نظر گرفتن و ارائه سرفصل کالسهای تئوری کارورزان در شورای گروه  هیهت

 کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی

 بنی اسدیدکتر 

 دکتر پرهام فر

 مطیفی فرددکتر 

 دکتر موسوی 

1/9/99 30/9/99 100%  

    

 آموزشی گروهشورای  ساخت محتوااجرا و جهت  تصویب سرفصل ها در شورای گروه 3
 مطیفی فرددکتر 

 دکتر موسوی 

1/10/99 30/10/99 100%  

    

 شورای آموزشی گروه مجازی آموزش برنامه های تعیین مسئول اجرای کالسهای حضوری و  4
 مطیفی فرددکتر 

 دکتر موسوی 

1/10/99 30/10/99 100%  

    

5 
، اطالع رسانی به اساتید مجازی تهیه برنامه درسی جهت برگزاری کالسهای حضوری و

  و فراگیران و بارگذاری در سایت گروه
 دکتر اکبری اقدم

 مطیفی فرددکتر 

 دکتر موسوی 

1/11/99 30/11/99 100%  

    

 اعضای هیأت علمی گروه اری مطالب در سامانه نوید برای کارورزان گروهذاجرای کالسها و بارگ 6
 مطیفی فرددکتر 

 دکتر موسوی 

1/12/99 1/12/1400 50% 100% 

    

7 
دریافت بازخورد از اساتید و کارورزان گروه و تصمیم گیری در جهت ایجاد تغییرات 

 احتمالی در کالسها
 دکتر اکبری اقدم

 مطیفی فرددکتر 

 دکتر موسوی 

1/2/1400 1/12/1400 50% 100% 

    

         و برگزاری کالسهای حضوری با توجه به شرایط ارتوپدی ورزانجلسه آموزشی در سامانه نوید برای کار 4بارگزاری حداقل شاخص تحقق هدف: 

 در سامانه نوید ارتوپدی ورزانبارگزاری شده برای کار جلساتو  برنامه های درسی کارورزان ارتوپدی در هر ماهلیست  نحوه جمع آوری داده ها:



 ارتوپدی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در  

  بازبینی و ارزیابی کالسهای تئوری کارآموزان گروه :2 ختصاصیهدف ا                           ارتقای حیطه آموزشهدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

زمان 

 1400سال   99سال   پایان

1 
به صورت  گروه زانآموارائۀ کالس های تئوری کاربررسی وضع موجود ارزیابی و 

 حضوری و مجازی )اسکای روم و نوید(

 روان بددکتر 

 دکتر بنی اسدی

  %100 31/6/99 1/6/99 پرهام فردکتر 

    

2 
                   با و ارائه برنامه پشنهادی کالسهای تئوری کارآموزان در شورای گروه  هیهت

 در نظر گرفتن کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی

 روان بددکتر 

 دکتر بنی اسدی

  %100 30/7/99 1/7/99 پرهام فردکتر 

    

 شورای آموزشی گروه ساخت محتوااجرا و جهت  تصویب برنامه پشنهادی در شورای گروه 3
  %100 30/8/99 1/8/99 پرهام فردکتر 

    

 شورای آموزشی گروه مجازی آموزش برنامه های تعیین مسئول اجرای کالسهای حضوری و  4
  %100 30/8/99 1/8/99 پرهام فردکتر 

    

5 
رسانی به اساتید  تهیه برنامه درسی جهت برگزاری کالسهای حضوری و مجازی، اطالع

  و فراگیران و بارگذاری در سایت گروه

 دکتر روان بد

 دکتر تیموری

  %100 30/9/99 1/9/99 پرهام فردکتر 

    

 اعضای هیأت علمی گروه اجرای کالسها و بارگذاری مطالب در سامانه نوید برای کارآموزان گروه 6
 %100 %50 1/12/1400 1/10/99 پرهام فردکتر 

    

7 
دریافت بازخورد از اساتید و کارآموزان گروه و تصمیم گیری در جهت ایجاد تغییرات 

 احتمالی در کالسها

 دکتر روان بد

 دکتر تیموری

 %100 %50 1/12/1400 1/2/1400 پرهام فردکتر 

    

         ارتوپدی و برگزاری کالسهای حضوری با توجه به شرایط ورزانجلسه آموزشی در سامانه نوید برای کار 7بارگزاری حداقل شاخص تحقق هدف: 

 در سامانه نوید ارتوپدی آموزانبارگزاری شده برای کار جلساتو  برنامه های درسی کارآموزان ارتوپدی در هر ماهلیست  نحوه جمع آوری داده ها:

  



 ارتوپدی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 و جمع آوری فیلم، تصاویر و خالصه تکنیک جراحی برای اعمال جراحی خاص و ایجاد آرشیو گروهتهیه  :3 ختصاصیهدف ا                           ارتقای حیطه آموزشهدف کلی: 

ردی

 ف

 فهرست فعالیت ها

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

بینی میزان پیش  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

زمان 

 1400سال   99سال   پایان

 آنهاانجام  هیا جدید و دستورالعملاز اعمال جراحی خاص کلی  لیستتهیه  1
 دکتر اکبری اقدم

 دکتر بنی اسدی

 دکتر عندلیب

 دکتر تحریریان

1/7/99 30/9/99 100%  

    

 فوق تخصصی بند یک به تفکیک اعضای گروه تهیه لیست اعمال جراحی 2
 دکتر اکبری اقدم

 دکتر بنی اسدی

 دکتر عندلیب

 دکتر تحریریان

1/10/99 30/11/99 100%  

    

 و تهیه برنامه زمان بندی شده تصویب آن، طرح لیست فوق در شورای گروه 3
 دکتر عندلیب شورای گروه ارتوپدی

 دکتر تحریریان

1/12/99 30/12/99 100%  

    

4 
 با تهیه و جمع آوری فیلم، عکس و خالصه تکنیک مربوط به  3اجرای مصوبات بند 

 هر عمل جراحی

 دکتر عندلیب اعضای گروه

 دکتر تحریریان

1/1/1400 1/12/1400  100% 

    

 ارائه مستندات جمع آوری شده به گروه جهت تهیه آرشیو توسط اعضای گروه طبق برنامه 5
 دکتر عندلیب اعضای گروه

 دکتر تحریریان

1/1/1400 1/12/1400  100% 

    

 به اشتراک گذاری مستندات جمع آوری شده بین اساتید و دستیاران گروه طبق برنامه 6
 دکتر بنی اسدی

 دکتر اکبری اقدم

 دکتر عندلیب

 دکتر تحریریان

1/1/1400 1/12/1400  100% 

    

 اعضای گروه بحث و بررسی مستندات مربوط به تفکیک هر عمل در جلسات هفتگی  7
 دکتر عندلیب

 دکتر تحریریان

1/1/1400 1/12/1400  100% 

    

8 
ارزیابی میزان رضایت و بهره مندی علمی و عملی همکاران و دستیاران از تکنیک های 

 جدید  ارائه شده

 دکتر بنی اسدی

 دکتر اکبری اقدم

 دکتر عندلیب

 دکتر تحریریان

1/10/1400 1/12/1400  100% 

    

  به گروه و به اشتراک گذاری مستندات مورد اعمال جراحی خاص 10مستندات مربوط به حداقل  ۀارائشاخص تحقق هدف: 

 مستندات ارائه شدهجلسات هفتگی جهت بحث و بررسی لیست مستندات موجود در آرشیو تهیه شده و  نحوه جمع آوری داده ها:



 ارتوپدی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 ارتوپدی یهای فوق تخصص در زیرگروهبرنامه جامع روتیشن دستیاران و مشخص نمودن زمان هر روتیشن بر مبنای حضور تهیه  :4 ختصاصیهدف ا                           ارتقای حیطه آموزشهدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

 زمان پایان

 1400سال   99سال  

 ساله و در سرویس های فوق تخصصی 4تهیه برنامه روتیشن هر دستیار در طول دوره  1
 دکتر اعتمادی فر

 دکتر تحریریان

 دکتر مطیفی فرد

 دکتر موسوی

1/7/99 30/8/99 100%  

    

 طرح در شورای گروه و تصویب با در نظر گرفتن کوریکولوم آموزشی دستیاران 2
 دکتر اعتمادی فر

 دکتر تحریریان

 دکتر مطیفی فرد

 دکتر موسوی

1/9/99 30/9/99 100%  

    

3 
در سایت گروه و ارائه برنامه مصوب به اساتید و دستیاران گروه با توجه به بارگزاری 

 سال دستیاری

 دکتر اعتمادی فر

 دکتر تحریریان

 دکتر مطیفی فرد

 دکتر موسوی

1/10/99 30/10/99 100%  

    

 اعضای گروه اجرای روتیشن دستیاران بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و ابالغ شده 4
 مطیفی فرددکتر 

 دکتر موسوی

1/11/99 1/12/1400 20% 100% 

    

 ارزیابی میزان رضایت اساتید و دستیاران و انجام اصالحات پیشنهادی 5
 دکتر اعتمادی فر

 دکتر تحریریان

 دکتر مطیفی فرد

 دکتر موسوی

1/12/99 30/12/1400 100%  

    

 گذراندن کلیه روتیشن های فوق تخصصی طبق برنامه  –حضور دستیاران در روتیشن طبق برنامه جامع ارائه شده در ابتدای دوره شاخص تحقق هدف: 

 برنامه روتیشن های سه ماهه دستیاران -جامع روتیشن دستیاران در طول چهار ساله ارائه برنامه  نحوه جمع آوری داده ها: 

  



 ارتوپدی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 درون گروهی دستیاران OSCEبازنگری و ارتقاء نحوۀ برگزاری آزمون  :5 ختصاصیهدف ا                           ارتقای حیطه آموزشهدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان پیشرفت  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

 زمان پایان زمان شروع فعالیت

 1400سال   99سال  

1 
فعلی دستیاران گروه و مقایسه با برگزاری این آزمون در سایر  OSCEبررسی نحوۀ برگزاری آزمون 

 تخصصی دانشگاه ها و آزمون بورد

 دکتر روان بد 

 دکتر حیدری

 دکتر موسوی

 دکتر اعتمادی فر

1/7/99 30/7/99 100%  

    

 ارائه گزارش بند یک به شورای گروه و دریافت و جمع بندی نظرات اساتید گروه 2
 دکتر روان بد 

 دکتر حیدری

 دکتر موسوی

 دکتر اعتمادی فر

1/8/99 30/8/99 100%  

    

3 
و نیز در نظر گرفتن امکانات مرکز   2و  1تهیه و طراحی شیوۀ جدید برگزاری آزمون با توجه به بند 

 مهارت های بالینی دانشگاه 

 دکتر روان بد 

 دکتر حیدری

 دکتر موسوی

 دکتر اعتمادی فر

1/9/99 30/9/99 100%  

    

 ارائه برنامه کلی بند سه به شورای گروه به منظور تصویب نهایی  4
 دکتر روان بد 

 دکتر حیدری

 دکتر موسوی

 دکتر اعتمادی فر

1/10/99 30/10/99   

    

 ابالغ شیوۀ جدید برگزاری آزمون و الگوی جدید طراحی سؤاالت به اساتید گروه  5
 دکتر روان بد 

 دکتر حیدری

 دکتر موسوی

 اعتمادی فردکتر 

1/11/99 30/11/99 100%  

    

 4االت طبق بند ؤمشخص نمودن و تقسیم بندی مباحث مربوط به هر سال دستیاری جهت طراحی س 6
 دکتر روان بد 

 دکتر حیدری

 دکتر موسوی

 دکتر اعتمادی فر

1/11/99 30/11/99 100%  

    

 االت طبق الگوی جدیدؤگروه جهت طراحی سبه اساتید  5اطالع رسانی برنامه نهایی بند  7
 دکتر روان بد 

 دکتر حیدری

 دکتر موسوی

 دکتر اعتمادی فر

1/12/99 30/12/99 100%  

    

 اعضای گروه سؤاالت طراحی شده از اساتید گروه تحویلجمع آوری و  8
 دکتر موسوی

 دکتر اعتمادی فر

1/1/1400 31/2/1400 - 100% 

    

 OSCEهماهنگی با مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه و برگزاری آزمون  9
 دکتر روان بد 

 دکتر حیدری

 دکتر موسوی

 دکتر اعتمادی فر

1/1/1400 31/3/1400 - 100% 

    

10 
دستیاران و استفاده از نقطه نظرات همکاران و دستیاران جهت بهبود شیوۀ  OSCEبررسی نتایج آزمون 

 جاری

 دکتر روان بد 

 دکتر حیدری

 دکتر موسوی

 دکتر اعتمادی فر

1/4/1400 1/6/1400 - 100% 

    

  و نتایج و نمرات ارزیابی انجام شده OSCEاالت آزمون ؤس نحوه جمع آوری داده ها:      درون گروهی دستیاران به شیوۀ نوین در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه OSCEبرگزاری آزمون شاخص تحقق هدف: 



 ارتوپدی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

  مشارکت گروه با معاونت امور هیأت علمی دانشکده در تکمیل کادر هیأت علمی گروه در دو مرکز الزهرا)س( و آیت اله کاشانی :1 ختصاصیهدف ا                           مدیریتارتقای حیطه هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

زمان 

 1400سال   99سال   پایان

 تهیه لیست تعداد اعضای هیأت علمی گروه و حیطه های فوق تخصصی فعالیت آنها  1
 دکتر موسوی/ دکتر تحریریان/

 دکتر رستگار

 دکتر مطیفی فرد

 دکتر دهقانی

1/6/99 30/7/99 100%  

    

2 
نیازسنجی تعداد و رشته های فوق تخصصی مورد نیاز جهت جذب هیأت علمی در دو 

 مرکز

 دکتر تحریریان/ دکتر موسوی/

 دکتر رستگار

 دکتر مطیفی فرد

 دکتر دهقانی

1/8/99 30/8/99 100%  

    

3 
تقسیم بندی بر اساس نوع وضعیت استخدامی و نوع همکاری با گروه )فولتایم و 

 غیرفولتایم(

 دکتر موسوی/ دکتر تحریریان/

 دکتر رستگار

 دکتر مطیفی فرد

 دکتر دهقانی

1/9/99 30/9/99 100%  

    

 ارائه لیست تهیه شده به شورای گروه و تصویب شورای گروه 4
 دکتر موسوی/ دکتر تحریریان/

 دکتر رستگار

 دکتر مطیفی فرد

 دکتر دهقانی

1/10/99 30/10/99 100%  

    

 ارسال لیست نهایی شده در شورای گروه به معاونت هیأت علمی دانشکده  5
 تحریریان/دکتر موسوی/ دکتر 

 دکتر رستگار

 دکتر مطیفی فرد

 دکتر دهقانی

1/11/99 30/11/99 100%  

    

 همکاری با آن معاونت جهت بررسی علمی و عملی شرکت کنندگان در فراخوان 6
 دکتر موسوی/ دکتر تحریریان/

 دکتر رستگار

 دکتر مطیفی فرد

 دکتر دهقانی

1/12/99 1/12/1400 20% 100% 

    

 جذب همکاران هیأت علمی جدید در رشته های مورد نیازشاخص تحقق هدف: 

 مقایسه با اعالم نیازسنجی ارسال شده به دانشکده -همکاران هیأت علمی جدید و تاریخ شروع به کار آنهالیست  نحوه جمع آوری داده ها: 

  



 ارتوپدی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 پرونده های پزشکی در بخش های تحت پوشش گروه و تکمیل بازنگری و ارتقاء شیوۀ مستندسازی :2 ختصاصیهدف ا                           مدیریتارتقای حیطه هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیشرفت  پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  فعالیت

 شروع

 زمان پایان

 1400سال   99سال  

1 
با همکاری  ی ارتوپدیبیشترین نواقص پرونده ها تهیه لیستبررسی پرونده های فعلی و 

 واحد مدارک پزشکی دو مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( و آیت اله کاشانی

 دکتر رستگار

 دکتر تحریریان

  %100 30/8/99 1/7/99 دکتر موسوی

    

2 
ارائه لیست تهیه شده به شورای گروه و بررسی و تکمیل آن بر اساس آخرین آئین نامه 

 مستند سازی پرونده های پزشکی

 دکتر رستگار

 دکتر تحریریان

  %100 30/9/99 1/9/99 دکتر موسوی

    

3 
اساسی در پرونده ها به اطالع رسانی لیست نهایی شده در شورای گروه و الزامات 

 اساتید و دستیاران در شورای گروه و کنفرانس های هفتگی

 دکتر رستگار

 دکتر تحریریان

  %100 30/10/99 1/10/99 دکتر موسوی

    

 دکتر موسوی اعضای گروه تکمیل پرونده ها بر اساس مصوبه فوق توسط اساتید و دستیاران 4
1/11/99 30/11/1400 30% 100% 

    

 نظارت و ارزیابی جهت اجرای صحیح دستور العمل ابالغ شده فوق 5
 دکتر رستگار

 دکتر تحریریان

 %100 %10 30/12/1400 1/12/99 دکتر موسوی

    

 %10کاهش تعداد ایرادات و نواقص پرونده ها حداقل به میزان شاخص تحقق هدف: 

 گزارش آمار نواقص و ایرادات پرونده های بیماران ارتوپدی از واحد مدارک پزشکی دو مرکز دریافت  نحوه جمع آوری داده ها: 

  



 ارتوپدی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

  آیت اله کاشانیبازنگری در تقسیم بندی اساتید فلوشیپ گروه در دو مرکز الزهرا)س( و  :3 ختصاصیهدف ا                          مدیریتارتقای حیطه هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

 زمان پایان زمان شروع پیشرفت فعالیت

 1400سال   99سال  

1 
نیاز و تقسیم بندی در  ردگروه و نیز تعداد موتهیه لیست اعضای هیأت علمی فلوشیپ فعلی 

 دو مرکز الزهرا)س( و آیت اله کاشانی بر اساس یک برنامه دو ساله

 دکتر رستگار

 دکتر تحریریان

 دکتر زارع زاده

 دکتر دهقانی

1/7/99 30/7/99 100%  

    

 در شورا ارائه لیست تهیه شده به شورای گروه و اعمال تغییرات پیشنهادی و تصویب 2
 دکتر رستگار

 دکتر تحریریان

 دکتر زارع زاده

 دکتر دهقانی

1/8/99 30/8/99 100%  

    

3 
هماهنگی با مسئولین دو مرکز جهت فراهم آوری فضای فیزیکی مورد نیاز برای درمانگاه، 

 2اتاق عمل و ... با توجه به برنامه مصوب بند 

 دکتر رستگار

 دکتر تحریریان

 زادهدکتر زارع 

 دکتر دهقانی

1/9/99 30/12/99 100%  

    

 اعضای گروه اعمال تغییرات الزم در مرکز محل خدمت هر عضو گروه و جابجایی اساتید بین دو مرکز 4
 دکتر زارع زاده

 دکتر دهقانی

1/1/1400 31/3/1400 - 100% 

    

 گروهارزیابی و پایش شیوۀ اجرا شده در دو مرکز در شورای  5
 دکتر رستگار

 دکتر تحریریان

 دکتر زارع زاده

 دکتر دهقانی

1/12/1400 30/12/1400 - 100% 

    

 استفاده بهتر از پتانسیل های گروه -%20تقسیم مناسب تعداد و رشته های فلوشیپ گروه در دو مرکز و بهبود در نحوۀ آموزش و ارائۀ خدمات به میزان حداقل شاخص تحقق هدف: 

 تغیرات محل خدمت اعضای هیأت علمی گروه در مراکز تحت پوشش گروهلیست  نحوه جمع آوری داده ها: 

  



 ارتوپدی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 تعداد برای هر عضو هیأت علمیبازنگری در شیوۀ دریافت و تصویب پروپوزال ها از نظر زمان و  :1 ختصاصیهدف ا                           پژوهشارتقای حیطه هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

 زمان پایان زمان شروع پیشرفت فعالیت

 1400سال   99سال  

 عضو هیأت علمیهر تصویب شده در جریان برای ال های وزتهیه لیست پروپ 1
 دکتر حیدری

 دکتر تیموری

 دکتر عندلیب

 دکتر اعتمادی فر

1/7/99 30/8/99 100%  

    

2 
ارائۀ لیست تهیه شده به شورای گروه و تصمیم گیری در خصوص تعداد مجاز اخذ 

 پروپوزال همزمان برای هر استاد راهنمای گروه به تفکیک مقطع تحصیلی فراگیر 

 دکتر حیدری

 دکتر تیموری

 دکتر عندلیب

 دکتر اعتمادی فر

1/8/99 30/8/99 100%  

    

 گروه جهت اجرا اطالع رسانی مصوبه فوق به اعضای 3
 دکتر حیدری

 دکتر تیموری

 دکتر عندلیب

 دکتر اعتمادی فر

1/9/99 30/9/99 100%  

    

 اعضای گروه اجرا توسط اساتید گروه و در نظر داشتن تعداد مجاز برای اخذ پروپوزال فراگیران 4
 دکتر عندلیب

 دکتر اعتمادی فر

1/10/99 30/12/1400 30% 100% 

    

 نظارت و ارزیابی نحوۀ اجرای مصوبه توسط اساتید گروه 
 دکتر حیدری

 دکتر تیموری

 دکتر عندلیب

 دکتر اعتمادی فر

1/10/99 30/12/1400 30% 100% 

    

 در اخذ پروپزوال به نسبت مساویگروه  اساتیدمشارکت همکاری و افزایش شاخص تحقق هدف: 

 شورای پژوهشی گروهصورتجلسات  نحوه جمع آوری داده ها: 

  



 ارتوپدی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 گروه مبنی بر ارائۀ یک طرح پژوهشی در هر سال برای دستیاران سال دوم و سوم گروهقبلی بررسی و ارزیابی اجرایی شدن مصوبه  :2 ختصاصیهدف ا                           پژوهشارتقای حیطه هدف کلی: 

 ردیف
 فعالیت هافهرست 

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

 زمان پایان

 1400سال   99سال  

 تهیه لیست عناوین طرح های مصوب دستیاران سال دوم و سوم گروه در سال گذشته  1
 دکتر بنی اسدی

 دکتر حیدری

 دکتر عندلیب

 دکتر پرهام فر

1/7/99 30/9/99 100%  

    

 تهیه لیست عناوین طرح های مصوب در سال گذشته به تفکیک هر عضو گروه 2
 دکتر بنی اسدی

 دکتر حیدری

 دکتر عندلیب

 دکتر پرهام فر

1/10/99 30/10/99 100%  

    

 میزان اجرایی شدن مصوبه ای مقایسهآمار لیست های فوق به شورای گروه و  ۀارائ 3
 دکتر بنی اسدی

 دکتر حیدری

 دکتر عندلیب

 دکتر پرهام فر

1/11/99 30/11/99 100%  

    

 اعضای گروه شورای گروهتعیین ناظر جهت بهبود فرآیند اجرای مصوبه در  4
 دکتر عندلیب

 دکتر پرهام فر

1/12/99 30/12/99 100%  

    

 اطالع رسانی مجدد مصوبه به اساتید و دستیاران گروه 5
 دکتر بنی اسدی

 دکتر حیدری

 دکتر عندلیب

 دکتر پرهام فر

1/1/1400 31/1/1400 - 100% 

    

 اجرای مصوبه توسط اساتید و دستیاران 6
 دکتر عندلیب دستیاران و اعضای گروه

 دکتر پرهام فر

1/2/1400 30/11/1400 - 100% 

    

 ارائۀ کارنامه طرح های تحقیقاتی هر عضو گروه با تأیید دستورالعمل فوق 7
 دکتر بنی اسدی

 دکتر حیدری

 دکتر عندلیب

 دکتر پرهام فر

1/12/1400 30/12/1400 - 100% 

    

 نظارت بر بهبود اجراارزیابی و  8
 دکتر بنی اسدی

 دکتر حیدری

 دکتر عندلیب

 دکتر پرهام فر

1/3/1400 30/11/1400 - 100% 

    

 تعداد طرح های پژوهشی مصوب توسط اساتید و دستیاران سال دوم و سوم گروه %20افزایش حداقل شاخص تحقق هدف: 

 دستیاران سال دوم و سوم گروه قبل و بعد از پیگیری اجرای مصوبهطرح های تحقیقاتی لیست  نحوه جمع آوری داده ها: 


