
  حوزه آموزش دستیاري - ارتوپديجدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 
  ارتقاء فعالیت هاي آموزشی دستیاران :هدف کلی

  ارتوپدي براي دستیاران log bookایجاد  :هدف اختصاصی 
  

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

  فعالیت درصد پیشرفت
  سال دوم  سال اول

1  

  مراکز دانشگاهی دیگر log bookتهیه فرمت اولیه با بررسی و مطالعات  -الف
  گروه log bookنظرخواهی از سایر اساتید گروه براي نهایی کردن  -ب

  نظرخواهی از دستیاران گروه -ج
  گروه log bookنهایی کردن  -د

  96دستیاران در سال  log bookاجراي   -ه
  از اساتید و دستیاران log bookارزشیابی  -ي

  دکتر عندلیب
  دکتر تحریریان

  مدیر گروه
معاون آموزشی 

  گروه

مهر ماه 
95  

خرداد ماه 
97  

40%  
الگ بوك 

اولیه تهیه شده 
ال حو در 

نظرخواهی از 
اساتید و 
           دستیاران
  می باشد

06%  
  

  .آن هستیم تکمیل و بررسی نتایج نهاییمنتظر  به صورت آزمایشی و محدود شروع شده و 96از مهر ماه 
  : شاخص میزان تحقق هدف

  و دستیاران EDCنظرخواهی از 
  :جمع آوري داده هانحوه 

  شوراي آموزشی گروه
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  حوزه آموزش دستیاري - جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی ارتوپدي
  ارتقاء فعالیت هاي آموزشی دستیاران: هدف کلی

  ارتقا و بهبود کیفیت ژورنال کالب: هدف اختصاصی 

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

  فعالیت درصد پیشرفت
  سال دوم  سال اول

2  

مشخص کردن یکی از افراد گروه ارتوپدي براي انتخاب مناسب ترین و  -الف
  آخرین مقاالت و دراختیار قرار دادن به دستیاران

قرار دادن مقاالت تهیه شده در سایت گروه ارتوپدي براي مطالعه اساتید و  -ب
  ارائۀ مقالهدستیاران، قبل از 

نظرخواهی از اساتید جهت ارزیابی کیفیت مقاالت ارائه شده و کیفیت  -ج
  رائه مقالهاروش 

 Iتحقیق و بررسی ارائه مقاالت ژورنال کالب در دانشگاههاي بزرگ تیپ  -د

  دکتر اکبري اقدم
  معاون آموزشی گروه
  اساتید گروه ارتوپدي

مهر ماه 
95  

ر ماه مه
96  

دستیابی به 
این 
تا  %60هدف

تحقق % 70
  یافته است

100%  

  انجام می پذیرد -در شرف اقدام است د -به صورت کامل انجام پذیرفته است ج -فرد مناسب انتخاب و به دستیاران معرفی شده است ب -الف

  : شاخص میزان تحقق هدف
  دستیاران نمره ارزشیابی

  
  :نحوه جمع آوري داده ها

  مقایسه این ارزشیابی با سالیان قبل
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  حوزه آموزش دستیاري - جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی ارتوپدي
  ارتقاء فعالیت هاي آموزشی دستیاران: هدف کلی

  براي شرکت در امتحانات بورد 4آماده نمودن بیشتر دستیاران سال : هدف اختصاصی 

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

  فعالیت درصد پیشرفت
  سال دوم  سال اول

2  

ان با استفاده از کیس هاي مطرح شده در مرین امتحمورد ت 3برگزاري  -الف
  نفر از اساتید 3قبلی بورد توسط امتحانات 

  4ارزیابی و نظرخواهی از دستیاران سال  -ب
  ه و دستیارانبرطرف نمودن نقاط ضعف دانشگا -ج

 انتقال تجارب و مهارتهاي الزم به دستیاران از طرف اساتید -د

اساتید گروه 
  ارتوپدي

  مدیر گروه و 
مسئول آموزش 
 دستیاري گروه 

  

مهر ماه 
95  

ر ماه مه
97  

این  شرفتپی
به  هدف
  % 60میزان

100%  
100%  
50%  
50%  

  
  انجام شده است% 05 -انجام شده است د% 50 -شده است جانجام  -انجام شده است ب -الف

  : شاخص میزان تحقق هدف
  دستیاران نمره ارزشیابی

  
  :نحوه جمع آوري داده ها

  مقایسه این ارزشیابی با سالیان قبل
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  حوزه آموزش کارورزي - جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی ارتوپدي
  آموزشی کارورزانارتقاء فعالیت هاي : هدف کلی

  آموزشی کارورزانفعالیت هاي و بهبود ارتقاء : هدف اختصاصی 

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

  فعالیت درصد پیشرفت
  سال دوم  سال اول

1  

  ارائه نحوه برگزاري امتحان آسکی کارورزان در گروه  -الف
  ارتوپدي

این آزمون آسکی از طرف استاد مسئول اجرا  در پایان هر ماه -ب
  انجام می شود

  نظرخواهی از کارورزان در رابطه با نحوه برگزاري آزمون –ج 

  دکتر اکبري اقدم
  معاون آموزشی گروه
  نماینده کارورزان

مهر ماه 
95  

ر ماه مه
97  

80%  

100%  
  
100%  
  
30%  

  در حال انجام است -انجام گرفته است ج -انجام گرفته است ب -الف
  

  : شاخص میزان تحقق هدف
  نمرات ارزشیابی کارورزان

  
  :داده هانحوه جمع آوري 

  کارورزان خذ شده توسطنمرات ا
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  حوزه آموزش کارورزي - جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی ارتوپدي
  ارتقاء فعالیت هاي آموزشی کارورزان: هدف کلی

  در بخش ارتوپدي با آموز اقدامات عملی در اورژانس و اتاق گچ کارورزان عملیارتقاء و بهبود فعالیت هاي : هدف اختصاصی 

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

  فعالیت درصد پیشرفت
  سال دوم  سال اول

1  

اختصاص قسمتی از آموزش کارورزان در بخش اورژانس و  -الف
  اتاق گچ

آتل گیري و برخورد با اورژانس  -آموزش نحوة گچ گیري -ب
  ارتوپدي توسط دستیاران

نظرخواهی از اساتید و کارورزان در رابطه با فراهمی آموزش  –ج 
  فوق

  دکتر اکبري اقدم
  معاون آموزشی گروه
  نماینده کارورزان

مهر ماه 
95  

ر ماه مه
97  

40%-30%  

05%  
  

05%  
05%  
حال در 

انجام 
  است

  
  : شاخص میزان تحقق هدف

  نمرات ارزشیابی کارورزان
  

  :نحوه جمع آوري داده ها
  کارورزان خذ شده توسطنمرات ا
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  زيکارآمو حوزه آموزش - برنامه عملیاتی در گروه آموزشی ارتوپديجدول 
  وزانآمارتقاء فعالیت هاي آموزشی کار: هدف کلی

  برگزاري ارزشیابی دانشجویان به صورت آسکی: هدف اختصاصی 

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

  فعالیت درصد پیشرفت
  سال دوم  سال اول

1  
  تدوین نوع برگزراي ارزشیابی و ارائه در شوراي گروه -الف

  ارائه روش فوق در معاونت دانشجویی -ب
  و ارزیابی توسط دانشجویان گروه ارتوپدينظرخواهی  –ج 

  معاون آموزشی گروه  عندلیبدکتر 
مهر ماه 

96  
ر ماه مه

97  
50%  

30%  
30%  
30%  

  )مقدمات اجرایی آن فراهم گردیده است -% 30 ( -ج -ب -الف
  : شاخص میزان تحقق هدف

  زانعملی کارآمونمرات ارزشیابی 
  

  :نحوه جمع آوري داده ها
  زانعملی کارآمونمرات ارزشیابی 
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  زيکارآمو حوزه آموزش - جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی ارتوپدي
  وزانآمارتقاء فعالیت هاي آموزشی کار: هدف کلی

  شب 9تا  4اورژانس ارتوپدي، بعداز ظهرها از ساعت کشیک کارآموزي براي حضور در  5تا  4اختصاص : هدف اختصاصی 

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

  فعالیت درصد پیشرفت
  سال دوم  سال اول

1  

تنظیم وتکمیل جدول کشیک هاي کارآموزي توسط  -الف
  دستیاران ارتوپدي

اورژانس ارتوپدي و آشنایی با  حضور کارآموزان عصرها در -ب
  بیماریهاي اورژانس

  آشنایی با کار عملی ارتوپدي در اورژانس و اتاق گچ –ج 

مسئول امور 
  کارآزموي گروه

  معاون آموزشی گروه
مهر ماه 

96  
ر ماه مه

97  
30%  08%  

  
  : شاخص میزان تحقق هدف

  زانعملی کارآمونمرات ارزشیابی 
  

  :نحوه جمع آوري داده ها
  زانعملی کارآمونمرات ارزشیابی 
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  زيکارآمو حوزه آموزش - جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی ارتوپدي

  آموزشی دانشجویانارتقاء فعالیت هاي : هدف کلی

  Flash memoryو یا  CDتمهید و آماده سازي نرم افزار درس ارتوپدي براي دانشجویان به صورت : هدف اختصاصی 

مسوول پایش   مسوول اجرا  هافهرست فعالیت   ردیف
  و ارزشیابی

زمان 
  شروع

زمان 
  پایان

  فعالیت درصد پیشرفت
  سال دوم  سال اول

1  

به مباحث ارتوپدي دانشجویان  لهیه و آماده نمودن سر فصت -الف
  Flash memoryو یا  CDصورت 

  به روز نمودن این مباحث توسط اساتید مدرس -ب
 دانشجویان در رابطه با کیفیت تدریسارزیابی و نظرخواهی از  -ج

  دکتر تحریریان
  و متصدي امور دفتر گروه

معاون 
  آموزشی گروه

  95مهر ماه 
ر ماه مه

96  
80%  09%  

  
  ادامه دارد مباحث ارتوپدي انجام شده است و تالش براي تکمیل این بانک اسالید% 90حدود 

  : شاخص میزان تحقق هدف
  رضایت مندي اساتید ارتوپدي

  
  :نحوه جمع آوري داده ها

  گروهنظرخواهی اساتید 
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  حوزه پژوهشی - ارتوپديجدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 
  پژوهشی گروهارتقاء فعالیت هاي : هدف کلی

  )ارتوپدي(آماده سازي و ایجاد مرکز تحقیقات جراحی استخوان و مفاصل : هدف اختصاصی 

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  فعالیت درصد پیشرفت  زمان پایان  زمان شروع  ارزشیابی

  سال دوم  سال اول

1  
  اقدامات اولیه جهت در اختیار گرفتن فضاي الزم -الف
  ارائه مستندات و مدارك الزم براي اخذ مجوز -ب

  ذخیره سازي فعالیت هاي پژوهشی گروه در مرکز فوق -ج

  دکتر رستگار
  دکتر اکبري اقدم

  معاون پژوهشی گروه
معاونت پژوهشی 

  دانشکده

  %07  %50  97ماه  رمه  95مهر ماه 

  می باشد زمجو اخذمعاونت پژوهشی دانشکده پزشکی ارسال شده است و در حال بررسی براي به جمع آوري و  ،مزاعضاي اولیه هیأت موسس مرکز تحقیقات مشخص شده و مدارك ال

  : شاخص میزان تحقق هدف
  فراهمی موارد نرم افزاري و سخت افزاري این روند

  
  :نحوه جمع آوري داده ها

  فهرست بندي و جمع آوري مدارك مورد نیاز و پیشرفت روند ایجاد مرکز تحقیقات
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  حوزه پژوهشی - جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی ارتوپدي
  گروهارتقاء فعالیت هاي پژوهشی : هدف کلی

  4و  3الزام براي انجام طرحهاي تحقیقاتی و پژوهشی توسط دستیاران سال : هدف اختصاصی 

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  فعالیت درصد پیشرفت  زمان پایان  زمان شروع  ارزشیابی

  سال دوم  سال اول

1  

طرح تحقیقاتی جداي از پایان نامه، می بایست یک  4و 3دستیاران  -الف
  بایکی از اساتید انتخاب نمایند

  بررسی طرح تحقیقاتی در شوراي پژوهشی گروه -ب
  اخذ پذیرش طرح فوق از یکی از مجالت معتبر -ج

  دکتر رستگار
  دکتر اکبري اقدم

  معاون پژوهشی گروه
معاونت پژوهشی 

  دانشکده

  %50  %20  97ماه  رمه  95مهر ماه 

  کسب گردیده استپیشرفت اجرایی % 05به میزان تاکنون و  شده ابالغبه دستیاران گروه  ، طی نامه رسمی مدیر گروهدستورالعمل مربوطه

  : شاخص میزان تحقق هدف
  میزان طرح هاي پژوهشی گروه که توسط دستیاران انتخاب و اجرا گردیده است

  
  :نحوه جمع آوري داده ها

  لیست طرح هاي پژوهشی و مقاالت
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  حوزه مدیریتی - جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی ارتوپدي

  تقاء حوزه مدیریت گروهار: هدف کلی

  ارتوپدي و بارگزاري در سایت گروهبراي گروه پیشینه ایجاد : هدف اختصاصی 

مسوول پایش و   مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  فعالیت درصد پیشرفت  زمان پایان  زمان شروع  ارزشیابی

  سال دوم  سال اول

1  

اخذ و جمع آوري اطالعات کلی  -الف
 اساتید ارتوپدي

بارگزاري منابع و فعالیت هاي  -ب
  پژوهشی اساتید گروه

بارگزاري سمینارها و کنفرانس هاي  -ج
  سالیانه گروه

متصدي امور 
  دفتر گروه

  معاون گروه
  معاون پژوهشی گروه

  %100  %30-%40  96خرداد ماه   95مهر ماه 

  است مشاهدهمربوطه بر روي سایت گروه قابل  Cvپست الکترونیکی وهم اکنون  اطالعات کلی اساتید مانند الین تحقیقاتی، 
  قابل دستیابی می باشداساتید  scholar google سامانه مقاالت اساتید نیز از طریق لینک به

  .قابل مشاهده استبه صورت به روز سایت گروه  slide showدر قسمت مربوطه در سایت، پوسترهاي مربوطه نیز در ي ارتوپدي داخلی و خارجی سمینارها و کنفرانس هاعالوه بر بارگزاري  

  : شاخص میزان تحقق هدف
  میزان به روز بودن سایت گروه
  :نحوه جمع آوري داده ها

 پایش و ارزیابی اطالعات موجود در سایت
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  حوزه درمان - ارتوپديجدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 
  درمانیارتقاء فعالیت هاي  :هدف کلی

  برنامه ریزي جهت راه اندازي درمانگاه اختصاصی ستون فقرات: هدف اختصاصی 

  فعالیت درصد پیشرفت  زمان پایان  زمان شروع  مسوول پایش و ارزشیابی  مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  سال دوم  سال اول

1  

تهیه فضاي برنامه ریزي جهت  -الف
  درمانگاهی

اطالع رسانی جهت هماهنگی با    - ب
  سایر مراکز

  دکتر اعتمادي فر
  دکتر عندلیب

  معاونت درمان دانشکده
  ) س(بیمارستان الزهرا  یاستر

نظرخواهی از دستیاران و فلوهاي 
  ستون فقرات

  %06  %50  96ر ماه مه  95مهر ماه 

  نیز هنوز انجام نپذیرفته است -و بالتبع مورد ب است تأمین نگردیده، هنوز صاص به این امربه منظور اخت فضاي فیزیکی درمانگاهی

  : شاخص میزان تحقق هدف
  رضایت مندي فلوشیپ ستون فقرات

  ارتقاء فعالیت هاي درمانی
  بهبود کیفیت آموزشی دستیاران و فلوها

  :نحوه جمع آوري داده ها
  )دستیاران و فلوها(نظرسنجی فراگیران  -حضور تعداد بیماران ستون فقرات در درمانگاه مذکور
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  حوزه درمان - توپديارجدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 
  درمانیارتقاء فعالیت هاي  :هدف کلی

  )ع(همکاري فلوشیپ ارتوپدي اطفال با بیمارستان امام حسین برنامه ریزي جهت : هدف اختصاصی 

زمان   مسوول پایش و ارزشیابی  مسوول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
  شروع

زمان 
  پایان

  فعالیت درصد پیشرفت
  سال دوم  سال اول

1  

جهت ) ع(هماهنگی با ریاست بیمارستان امام حسین  -الف
  برنامه ریزي درمانگاهی

جهت ) ع(هماهنگی با ریاست بیمارستان امام حسین    - ب
 برنامه ریزي اتاق عمل

  اطالع رسانی به مراکز داراي بخش اطفال -ج

دکتر 
  تحریریان

  معاونت درمان دانشکده
  )ع(یاست بیمارستان امام حسین ر

  ارتوپديدستیاران 

مهر ماه 
95  

ر ماه مه
96  

20%  
100%  

08%  
80%  

  داشته است% 80پیشرفت  -ج و انجام شده است داشته است% 80پیشرفت  -به صورت کامل انجام گرفته است ب -الف
  : شاخص میزان تحقق هدف

  رضایت مندي دستیاران
  ارتقاء فعالیت هاي درمانی

  بهبود کیفیت آموزشی دستیاران 
  :نحوه جمع آوري داده ها

  اطالعات مربوط به بیماران در درمانگاه و اتاق عمل مذکور
 )دستیاران و فلوها(نظرسنجی فراگیران 
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