
 برنامه عملیاتی گروه ایمنی شناسی

  ارتقای حوزه مدیریت: 1هدف کلی

 حضور فعال گروه ایمنی شناسی در انجمن ایمونولوژی به منظور ارتقا تبادالت کشوری و بین المللی :1-1هدف اختصاصی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

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

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش اجرامسئول 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

 زمان پایان زمان شروع

 انتخاب یک یا دونفر از اعضای گروه به عنوان نماینده 1
  %111 79خرداد 79خرداد دکتر اسمعیل دکتر رضایی

    

 انتخابی به انجمن ایمونولوژی و آلرژی معرفی افراد 2
  %111 79تیر 79تیر دکتر اسمعیل دکتر رضایی

    

 شرکت در انتخابات انجمن  3
  %111 79تیر 79تیر دکتر اسمعیل دکتر رضایی

    

4 
  %111 79شهریور 79شهریور  دکتر اسمعیل دکتر رضایی دریافت حکم به فرد منتخب به عنوان نماینده از انجمن 

    

5 
شرکت در جلسات انجمن جهت طراحی سواالت آزمونهای کارشناسی ارشد و 

 دکتری وبررسی مشکالت گروهای ایمونولوژی کشور

 دکتر رضایی

 

 دکتر اسمعیل

 

 %111 %01 79اسفند  79مهر 

    

0 
گزارش به شرکت در بازدیدهای دوره ای از گروههای ایمونولوژی کشور و ارائه 

 گروه ایمنی شناسی

 دکتر رضایی

 

 دکتر اسمعیل

 

 %111 %01 79اسفند  79مهر 

    

9 
شرکت در تیم اجرایی کنگره بین المللی ایمونولوژی به همراه همکاران گروه  

 سیتحصیالت تکمیلی ایمنی شناو دانشجویان 

 %111 %01 79اسفند  79مهر  دکتر اسمعیل دکتر رضایی

      

 نحوه جمع آوری داده ها: مکاتبات انجام شده از سوی گروه با انجمن ایمونولوژی و آلرژی و گزارشات ارائه شده      در انجمن ایمونولوژی و آلرژی تعداد جلساتشاخص تحقق هدف:    



 برنامه عملیاتی گروه ایمنی شناسی

  : ارتقای حوزه مدیریت1هدف کلی

 گروه ایمنی شناسی آزمایشگاههای حفاظت و عملکرد دستگاههای ارتقا : 1-2هدف اختصاصی

 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 

 79فعالیت سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

 زمان پایان زمان شروع

 تعیین یک فرد مسئول جهت بررسی دستگاهها و و سایل موجود  1
  %111 79مهر  79مهر  دکتر اسمعیل دکتر رضایی

    

 ارائه گزارش ماهانه از عملکرد دستگاهها 2
 %111 %51 79اسفند  79آبان  دکتر اسمعیل خانم حسینی

    

  بررسی گزارش کار دانشجویان در هنگام کار با دستگاهها  3
 %111 %51 79 اسفند 79 آبان دکتر اسمعیل خانم حسینی

    

4 
  %111 79 مهر 79 مهر دکتر اسمعیل دکتر رضایی  در خواست نصب دوربین در آزمایشگاهها از معاونت اداری مالی

    

 هنگام ایجاد اشکال غیر معمولبررسی گزارشات و تصاویر در  5
 دکتر رضایی

 

 دکتر اسمعیل

 

 %111 %51 79اسفند  79مهر 

    

 گزارشات ارائه شده از کارکرد دستگاهها شاخص تحقق هدف:    تعداد 

 

 

                                                                                                   



 

 

                                 ارتقای حوزه مدیریت : 1دف کلیه   

  برگزاری کنفرانس یک روزه در روز جهانی ایمونولوژی: 1-3دف اختصاصیه   

 ردیف

 فهرست فعالیت ها 

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

 شود( 

 بینی میزان پیشرفتپیش  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

 زمان پایان زمان شروع فعالیت

 79سال 79سال 

 درخواست ارائه عنوانهای سخنرانی توسط اعضای گروه 1
  %111 79آبان 79مهر عندلیبدکتر  دکتر رضایی

    

 بررسی درخواستها و انتخاب جدید ترین و مهمترین عنوانها 2
  %111 79اسفند  79 آبان دکتر عندلیب دکتر رضایی

    

 مکاتبه با مدیر داخلی دانشکده جهت هماهنگی  2
 %111  79فروردین  79فروردین عندلیبدکتر  دکتر رضایی

    

  و اطالع رسانی از طریق سایت دعوت از کلیه اساتید و دانشجویان 3
 %111  79اردیبهشت  79اردیبهشت عندلیبدکتر  دکتر رضایی

    

 ارائه گزارش و عکسها ی مربوط به کنفرانس در سایت گروه 4
 %111  79اردیبهشت  79اردیبهشت دکتر عندلیب دکتر رضایی

    

 

 کنفرانس یک روزه در روز جهانی ایمونولوژییک برگزاری شاخص تحقق هدف:    

 مکاتبات انجام شدهنحوه جمع آوری داده ها:   



 مدیریتارتقای حوزه  : 1هدف کلی

 جلسات هم اندیشی اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در جهت آشنایی با مشکالت دانشجویان و همفکری جهت رفع آنهابرگزاری : 1-4هدف اختصاصی  

 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 

 79فعالیت سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

 زمان پایان زمان شروع

 به مناسبت روز دانشجو دعوت از دانشجویان تحصیالت تکمیلی 1
 %111 %51 79آذر  79آذر  دکتر عندلیب دکتر رضایی

    

 جهت آماده سازی مقدماتهماهنگی با اعضای گروه  2
 %111 %51 79آذر  79آذر  دکتر اسمعیل دکتر عندلیب

    

3 
هماهنگی با اعضای گروه جهت شرکت در جلسات و ارایه اطالع رسانی در 

 سایت گروه

 %111 %51 79آذر  79آذر  دکتر عندلیب دکتر رضایی

    

 تحصیالت تکمیلیت توسط دانشجویان ارائه مشکالت و پیشنهادا 4
 %111 %51 79آذر  79آذر  دکتر رضایی دکتر اسمعیل

    

 روه در جهت رفع مشکالت دانشجویانبرگزاری جلسه شورای گ 5
 %111 %51 79آذر  79آذر  دکتر عندلیب دکتر رضایی

    

 ارائه راهکار و گزارش آن در سایت گروه و اطالع رسانی به دانشجویان 
 %111 %51 79آذر  79آذر  دکتر عندلیب دکتر رضایی

    

  در روز دانشجو هم اندیشیجلسه دو  شاخص تحقق هدف:    برگزاری حداقل 

 و گزارش جلسات برگزار شدهنحوه جمع آوری داده ها: مکاتبات انجام شده 

 

 

 



 ارتقای آموزش پزشکی عمومی :2هدف کلی

 واحد جهت آموزش دانشجویان پزشکی مرجع(درسنامه )کتاب تعیین یک : 2-1اختصاصی  هدف

 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 

فعالیت سال 

79 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

79 

 زمان پایان زمان شروع

1 
مکاتبه با معاونت آموزشی وزارتخانه و دریافت اطالعات درسنامه 

 های پیشنهادی  

  %111 79مرداد 79مرداد دکتر اسمعیل دکتر رضایی

    

2 
جهت جمع آوری اطالعات  معرفی فصلهای انتخابی به اساتید گروه

 و شروع نگارش 

  %111 79شهریور 79شهریور دکتر اسمعیل دکتر رضایی

    

 جمع آوری فصول نوشته شده توسط اعضای گروه 3
 %111  79تیر 79تیر  دکتر اسمعیل دکتر رضایی

    

 ویرایش متون جمع آوری شده 4
 %111  79مهر  79تیر  دکتر عندلیب دکتر حاکمی

    

 جهت بررسی  EDOارسال کتاب به  5
 %111  79مهر  79مهر دکتر اسمعیل دکتر رضایی

    

 ، رفع اشکال و اقدام جهت چاپ کتاب EDO دریافت نظر 6
 %111  79اسفند  79آذر  دکتر اسمعیل دکتر رضایی

    

 شاخص تحقق هدف:    چاپ یک کتاب رفرنس توسط اعضای گروه جهت دانشجویان پزشکی

 نحوه جمع آوری داده ها: مکاتبات انجام شده با وزارتخانه، جمع آوری اطالعات کتاب از رفرنسهای معتبر 



دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی ارتقای  آموزش: 2هدف کلی  

 ژی عملیتدریس غیر حضوری و موثر بخش تئوری از کالسهای ایمونولو : 2-2هدف اختصاصی 

 ردیف

 فهرست فعالیت ها 

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد 

 مشخص شود( 

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

79 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

79 

 زمان پایان زمان شروع

   مرکز آموزش مجازی و معاونت آموزشی  مکاتبه با  1
  %111 79تیر 79تیر دکتر رضایی حاکمیدکتر 

    

 جلسه هماهنگی با مرکز آموزش مجازی 2
  %111 79مرداد 79مرداد دکتر رضایی دکتر حاکمی

    

 سالید و ضبط صدا بر روی اسالیدهاتهیه ا 3
  %111 79شهریور  79مرداد  دکتر رضایی دکتر حاکمی

    

 تهیه آزمونک 4
  %111 79شهریور  79شهریور  دکتر رضایی دکتر حاکمی

    

 میل محتوا و آماده سازی اپلیکیشنتک 5
  %111 79شهریور  79شهریور  دکتر رضایی دکتر حاکمی

    

 انجام  آموزش مجازی  0
  %111 79بهمن  79مهر  دکتر رضایی دکتر حاکمی

    

 جمع آوری نظرات فراگیران 9
  %111 79بهمن  79اسفند  دکتر رضایی دکتر حاکمی

    

  بخشی از درس عملی ایمنی شناسی پزشکی به صورت مجازی ارائهشاخص تحقق هدف:    

 ، جمع آوری اطالعات دانشگاه مکاتبات انجام شده با   نحوه جمع آوری داده ها:  

 



  ارتقای آموزش جامعه : 2هدف کلی

 در مورد بیماریهای مرتبط باسیستم ایمنی به عموم مردماطالع رسانی از طریق رسانه های جمعی )رادیو سالمت( : 2-3هدف اختصاصی 

 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 

فعالیت سال 

79 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

79 

 زمان پایان زمان شروع

 روابط عمومی دانشگاهمکاتبه با  1
 %111 %51 79مرداد 79مرداد اسکتدریدکتر  رضاییدکتر 

    

 اطالع رسانی از طریق سایت گروه 2
 %111 %51 79مهر  79مهر  دکتر اسکندری دکتر رضایی

    

 مصاحبه رادیوییانجام  3
 %111 %51 79آبان  79آبان  صاحب فصولدکتر  اسکندری دکتر

    

 ارائه خالصه ای از مباحث مطرح شده در سایت گروه 4
 %111 %51 79آذر  79آذر  دکتر صاحب فصول دکتر اسکندری

    

 

 مرتبط با سیستم ایمنیمصاحبه رادیویی در مورد بیماریهای برگزاری حداقل دوشاخص تحقق هدف:    

 رفرنسهای معتبر  دوره ازنحوه جمع آوری داده ها: مکاتبات انجام شده ، جمع آوری اطالعات 

  



پزشکی : ارتقاء آموزش2هدف کلی   

  97-97رشته پزشکی از نظر استاندارد بودن آنها بعد از برگزاری امتحان نیمسال اول  ایمونولوژی: بررسی سؤاالت امتحانات درس 2-4هدف اختصاصی

 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 

فعالیت سال 

79 

پیش بینی 

 میزان پیشرفت

فعالیت سال 

79 

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 برگزاری جلسه توجیهی برای اعضای هیات علمی گروه 1
79مهر  دکتر اسکتدری  دکتر حاکمی 79مهر    111%   

    

 جلسه اطالع رسانی در مورد چگونگی بررسی سؤاالت امتحانی 2
79آبان  دکتر اسکندری   دکتر رضایی 79آبان    111%   

    

 برگزاری جلسه ارزیابی آزمونها در گروه 
79آبان  دکتر اسکندری  دکتر حاکمی 79آبان    

 

111%   

    

3 
جمع آوری مستندات الزم جهت بررسی آزمونها شامل: تعداد سؤواالت، میانگین نمره، 

 حداقل و حداکثر نمره، تعداد مردودی و ..... امتحان میان ترم

79آذر  اسکندریدکتر  دکتر حاکمی 79آذر    111%   

    

 برگزاری ارزیابی آزمونها در پایان امتحانات میان ترم 
79دی  دکتر اسکندری  دکتر حاکمی 79دی    111%   

    

4 
جمع آوری مستندات الزم جهت بررسی آزمونها شامل: تعداد سؤواالت، میانگین نمره، 

 ..... امتحان پایان ترمحداقل و حداکثر نمره، تعداد مردودی و 

79بهمن  دکتر اسکندری دکتر حاکمی 79بهمن   111%   

    

 امتحانات پایان  ترمگزاری ارزیابی آزمونها در پایان بر 5
79بهمن  دکتر اسکندری  دکتر حاکمی 79بهمن   51%  111% 

    

 بررسی آماری از نظر کاهش سواالت اشکال دار  0
79اسفند  اسکندریدکتر  دکتر حاکمی 79اسفند   51%  111% 

    

سؤاالت اشکال دار از نظر کمی و کیفی ارزیابی شده دانشجویان رشته پزشکی  %66شاخص میزان تحقق هدف: کاهش حداقل    

 نحوه جمع آوری داده ها: سؤاالت امتحانی ارزیابی شده بعالوه جداول ضمیمه



ارتقای حوزه پژوهش : 3هدف کلی  

آن در  و ارائه آموزشی از تکنیکهای ایمونولوژی جزوات ارائه با  آشنایی موثر دانشجویان به خصوص دانشجویان تحصیالت تکمیلی با روشهای به روز ایمنی شناسی: 3-1هدف اختصاصی 

 سایت گروه

 ردیف
 فهرست فعالیت ها 

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

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش اجرامسئول 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

 زمان پایان زمان شروع

 از روشهای نوین ایمونولوژیجمع آوری اطالعات  1
 %111 %31 79مرداد 79مرداد دکتر اسمعیل دکتر رضایی

    

 آموزشی از تکنیکهای عملی جدیدنوشتن جزوه   2
 %111  79بهمن  79شهریور دکتر اسمعیل دکتر رضایی

    

 جزوه به دانشجویان تحصیالت تکمیلیارائه  3
 %111  79اسفند 79 بهمن دکتر اسمعیل دکتر رضایی

    

 ارائه جزوه به صورت یک فایل در سایت گروه 
 %111  79اسفند  79اسفند  دکتر اسمعیل دکتر رضایی

    

 آموزشی از تکنیکهای ایمونولوژی جزوه آموزشی از مراحل انجام تکنیکهای جدید ایمونولوژِیسه ئه حداقل اارشاخص تحقق هدف:    

  تهیه فیلمنحوه جمع آوری داده ها: 

 

 

 

 



 پژوهش حوزه  یارتقا: 3دف کلیه

راحل ارائه فیلم از مبا  و کنترل صحیح مراحل انجام پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی با روشهای به روز ایمنی شناسیآشنایی موثر دانشجویان به خصوص : 3-2هدف اختصاصی 

 عملی انجام پایان نامه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 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 

 79فعالیت سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

 79فعالیت سال 

 زمان پایان زمان شروع

1 

 تهیه فیلم از مراحل انجام تکنیک ها  ی پایان نامه در حین انجام
 %111 %31 79مرداد 79مرداد دکتر رضایی دکتر حاکمی

    

 بررسی فیلم در شورای گروه
 %111 %51 79مهر  79مهر  دکتر رضایی دکتر حاکمی

    

 تهیه سی دی آموزشی از فیلمهای تهیه شده 2
 %111  79بهمن  79شهریور رضاییدکتر  حاکمیدکتر 

    

 به گروه دانشجویان تحصیالت تکمیلی توسطارائه فیلم  3
 %111  79اسفند 79بهمن  رضاییدکتر  حاکمیدکتر 

    

 قرار دادن فیلم در سایت گروه 4
 %111  79اسفند  79اسفند  دکتر رضایی دکتر حاکمی

    

 پایان نامه توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلیفیلم از تکنیکهای پنج  حد اقل ئه اشاخص تحقق هدف:    ار

 نحوه جمع آوری داده ها: تهیه فیلم 

  



 پژوهش :  ارتقای حوزه  3هدف کلی   

 هرشش ماه یکبار  ph.D:گزارش گیری روند پیشرفت پایان نامه های دانشجویان 3-3هدف اختصاصی   

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی

 زمان اجرای فعالیت
  

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

سال فعالیت 

79 

 پایان مانز شروع زمان

به اساتید  ph.Dابالغ آئین نامه گزارش پیشرفت پایان نامه های  -1

 راهنما ودانشجویان 

  %111 79آبان  79مهر  دکتر رضایی دکتر عندلیب

    

  %111 79آذر  79آذر  دکتر رضایی  دکتر عندلیب تنظیم جدول زمانی گزارش های شش ماهه  -2

    

  %111 79آذر  79آذر  دکتر رضایی دکتر عندلیب  نصب جدول فوق در سایت گروه وبروز رسانی منظم آن    -3

    

 ،سط دانشجو در حضور اساتید راهنماارائه کتبی وشفاهی گزارش تو -4

 مشاور و داوران 

 %111 %51 79اسفند  79آذر  دکتر رضایی دکتر عندلیب 

     

  ی برای تمام دانشجویان تحصیالت تکمیلیتکمیل جدول گزارش گیرشاخص میزان تحقق هدف:     

 نحوه جمع آوری داده ها: مشاهده جدول گزارش گیری در سایت     

 

 

 



 :  ارتقای حوزه پژوهش  3هدف کلی   

  برگزاری جلسات مروری ایمونولوژی پایه و بالینی جهت گروههای بالینی به منظور تقویت پژوهشهای بین گروهی :3-4هدف اختصاصی   

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش و 

 ارزشیابی

 زمان اجرای فعالیت
  

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

 79سال 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

79 

 پایان مانز شروع زمان

  %111 79آبان  79مهر  دکتر رضایی دکتر عندلیب  تعیین سرفصلهای انتخابی ایمونولوژی با حضور اعضا گروه  -1

    

  %111 79آذر  79آذر  دکتر رضایی  دکتر عندلیب جهت برگزاری جلساتتنظیم جدول زمانی  -2

    

و اطالع نصب جدول فوق در سایت گروه وبروز رسانی منظم آن    -3

 رسانی به گروههای بالینی 

  %111 79آذر  79آذر  دکتر رضایی دکتر عندلیب 

    

 %111 %51 79اسفند  79آذر  دکتر رضایی دکتر عندلیب   برگزاری جلسات و نظر خواهی از اعضا شرکت کننده -4

     

 برگزاری سه دوره جلسات مروری برای سه گروه بالینیشاخص میزان تحقق هدف:     

 برگزاری جلسات و نظر خواهی نحوه جمع آوری داده ها:     

 

 


