
 باکتری و ویروس شناسیجدول برنامه عملیاتی در گروه 

 حوزه مدیریتدر  آموزشی برنامه ریزیارتقاء  هدف کلی:

 به منظور توسعه توانمندی اساتید برگزاری کارگاه ها ی آموزشی  هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 فعالیت پیشرفتدرصد 

 سال دوم سال اول

برگزاری جلسه با اعضا هیات  1

علمی به منظور نیاز سنجی و 

 بررسی وضع موجود

   59مهر  59شهریور  دکتر مقیم دکتر پورسینا

   59مهر  59شهریور  دکتر مقیم دکتر پورسینا تهیه برنامه جدید کارگاه ها 2

هماهنگی با مسئول برگزاری  3

 کارگاه

   59آذر  59شهریور  دکتر مقیم دکتر پورسینا

برگزاری کارگاه های آموزشی  4

 برای توانمند سازی اساتید

   59بهمن  59شهریور  دکتر مقیم دکتر پورسینا

 کارگاه در یک سال  2برگزاری  -شاخص میزان تحقق هدف: 

 افزایش رضایت و استقبال اعضای هیات علمی

 

 

 تعداد کارگاه های برگزار شده به تعداد کارگاه های پیش بینی شده )ساالنه(- نحوه جمع آوری داده ها:

 فرم نظرسنجی از اعضا هیات علمی شرکت کننده در کارگاه-   

 تعداد اعضا هیات علمی شرکت کننده در کارگاه )بصورت درصد( -   

    

 

  



 باکتری و ویروس شناسیجدول برنامه عملیاتی در گروه 

 ارتقاء برنامه ریزی در حوزه مدیریتهدف کلی: 

 به منظور ارتقاء توانمندی های اعضاء هیات علمیارتقای کمی و کیفی برنامه های آموزش مداوم   هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

برنامه مطابق با اولویت نیاز سنجی  1

 های نظام سالمت

   59آبان 59مهر دکتر مقیم دکتر فاضلی

   59آبان  59مهر  دکتر مقیم دکتر فاضلی تعیین عناوین 2

   59آبان  59مهر  دکتر مقیم دکتر فاضلی اولویت بندی موضوعات 3

بهمن  59آبان  دکتر مقیم دکتر فاضلی هماهنگی با مسئول برگزاری  4

59 

  

دعوت از اساتید صاحب نظر برای  9

در برنامه بازآموزی به عنوان شرکت 

 سخنران

بهمن  59آذر  دکتر مقیم دکتر فاضلی

59 

  

برگزاری برنامه بازآموزی مدون با  9

 امتیاز بازآموزی

   59بهمن 59دی  دکتر مقیم دکتر فاضلی

 برنامه بازآموزی در دو سال 2برگزاری شاخص میزان تحقق هدف: 

 )بصورت درصد( برنامه بازآموزیدر  گانتعداد شرکت کنندافزایش  -   

 )بصورت درصد( در برنامه بازآموزیدر  گانمیزان رضایت شرکت کنندافزایش  -   

فرم های نظرسنجی شرکت کنندگان در مورد کیفیت برگزاری و مطالب آموزشی ارائه شده در هر برنامه  -  نحوه جمع آوری داده ها:

 بازآموزی 

 بازآموزی )بصورت درصد(تعداد شرکت کنندگان در برنامه 

  



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 ارتقاء برنامه ریزی در حوزه مدیریتهدف کلی: 

 و انتشار آن در سایت گروهماهنامه علمی میکروبشناسی  راه اندازیطراحی و  هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

فراخوان جذب مشارکت اعضا  1

هیات علمی و دانشجویان 

 تحصیالت تکمیلی 

   59آبان  59مهر  دکتر مقیم دکتر نریمانی

تشکیل کمیته ماهنامه الکترونیک  2

با مشارکت اساتید، دانشجویان 

 عالقمند تحصیالت تکمیلی

معاون آموزشی 

 گروه

   59آبان  59آبان  دکتر مقیم

ساختار و چارچوب  تعیین اهداف، 3

 و تقسیم وظایفماهنامه کلی 

معاون آموزشی 

 گروه

   59آذر  59آبان دکتر مقیم

معاون آموزشی  محتواو تهیه برنامه ریزی  3

 گروه

ماهانه  59آذر  دکتر مقیم

بطور 

 مستمر 

  

پی گیری و نظارت بر محتوا در  4

 ماهنامه الکترونیککمیته 

بطور  59آذر  دکتر مقیم دکتر نریمانی

 مستمر

  

بطور  59دی  دکتر مقیم دکتر نریمانی صفحه آرایی 9

 مستمر

  

بطور  59دی  دکتر مقیم مسئول سایت نشر مجله در سایت گروه 9

 مستمر

  

 به پایان رسیدن هر یک از فعالیت ها در زمان مقررشاخص میزان تحقق هدف: 

 سایت گروهماهنامه در مراجعه به تعداد پایش  جمع آوری داده ها:نحوه 

 



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 ارتقاء برنامه ریزی در حوزه مدیریتهدف کلی: 

 اصالح فرایند انجام تحقیقات دانشجویان سایر دانشکده ها و دانشگاه ها در گروه هدف اختصاصی :

 اجرامسوول  فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

تشکیل کارگروه بررسی وضع  1

 موجود 

معاون پژوهشی 

 گروه

   59آبان  59مهر  نصردکتر 

تدوین فرایند انجام فعالیت  2

تحقیقاتی مطابق با آیین نامه ها و 

   قوانین مربوطه

پژوهشی معاون 

 گروه

   59آبان  59مهر  دکتر نصر

کارشناسی فرایند تدوین شده در  3

  گروه پژوهشی شورای 

معاون پژوهشی 

 گروه

   59آذر  59آبان  دکتر نصر

اجرای فرایند پس از تصویب در  4

 شورای گروه

معاون پژوهشی 

 گروه

   مستمر 59آذر  دکتر نصر

 پایان سال اول اجرای فرایند در-شاخص میزان تحقق هدف: 

 میزان رضایتمندی دانشجویان سایر دانشکده ها و دانشگاه ها از انجام تحقیقات در گروه- نحوه جمع آوری داده ها:

 

 

 

  



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 فعالیت های حوزه آموزشی ارتقاء هدف کلی: 

 دوره علوم پایه پزشکی در برای دروس باکتری شناسی و ویروس شناسی  (lesson Plan)طرح درس  تدوین هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

برگزاری کارگاه آموزش طرح  1

درس برای اعضاء هیات علمی 

   EDOبا مشارکت و همکاری 

شهریور  59مرداد  دکتر مقیم دکتر نصر

59 

  

تشکیل کارگروه با حضور  2

مسئولین و همکاران دروس 

پزشکی به منظور تقسیم بندی 

 مطالب درسی 

   59مهر  59شهریور  دکتر مقیم دکتر نصر

ابالغ به مسئولین دروس  3

پزشکی به منظور تهیه طرح 

 درس

   59 آبان 59شهریور  دکتر مقیم دکتر نصر

رح بررسی و تایید نهایی ط 4

 درس های ارائه شده 

   59 آبان 59مهر دکتر مقیم دکتر نصر

بارگزاری طرح دروس در  9

 سایت گروه

   59 آبان 59 مهر دکتر مقیم مسئول سایت

اطالع رسانی به دانشجویان  9

 پزشکی در شروع هر ترم

مستمر در  59 آبان دکتر نصر مسئول درس

 شروع ترم

  

 موجود بودن طرح درس در سایت گروه -شاخص میزان تحقق هدف: 

 مراجعه به سایت گروه- نحوه جمع آوری داده ها:

  



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 ارتقاء فعالیت های حوزه آموزشیهدف کلی: 

 کیفیت برگزاری امتحانات دانشجویان گروه های پزشکی ارتقاء  هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فعالیت ها فهرست ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع
 زمان پایان

 درصد پیشرفت

 فعالیت

سال 

 اول

 سال دوم

تشکیل کارگروه و تقسیم  1

 دروس 

   59آبان  59مهر نصردکتر  دکتر فاضلی

طراحی جدول بودجه بندی  2

 سئواالت 

   59آبان 59مهر نصردکتر  دکتر فاضلی

طراحی سئواالت آزمون بر  3

 اساس جدول بودجه بندی 

مسئولین و 

 همکاران دروس

مستمر)امتحانات  59آذر نصردکتر

میان ترم و پایان 

 ترم(

  

تجزیه تحلیل کمی و کیفی  3

سئواالت طراحی شده پس از 

 برگزاری آزمون 

مستمر)امتحانات  59دی نصردکتر  دکتر فاضلی

میان ترم و پایان 

 ترم(

  

   مستمر 59دی نصردکتر  دکتر فاضلی تشکیل کمیته بررسی آزمون 4

   پایان آنالیز  59دی دکتر مقیم دکتر فاضلی فیدبک به اساتید  9

ایجاد بانک سئواالت استاندارد  9

 در گروه

   مستمر 59دی دکتر مقیم دکتر فاضلی

 تهیه جدول بودجه بندی دروس باکتری شناسی و ویروس شناسی در پایان ترم اول تحصیلی  - شاخص میزان تحقق هدف: 

 آنالیز سئواالت آزمون  بهبود-  

 در طول دو سال آزمون پس از اجرای برنامه بادوره قبل آنالیز آزمون نتایج  مقایسه- نحوه جمع آوری داده ها:

  



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 ارتقاء فعالیت های حوزه آموزشیهدف کلی: 

   PhDاجرای دستورالعمل دستیار آموزشی دانشجویان  هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

تعیین استاد راهنمای آموزشی مطابق  1

آیین نامه مربوطه برای دانشجویان با 

 به بعد 54ورودی 

مهر  دکتر مقیم دکتر فاضلی

59 

   59مهر

شروع هر  59مهر دکتر مقیم دکتر فاضلی آموزشی  action planتهیه و تدوین  2

 نیمسال 

  

ارتقای برنامه ریزی مدون جهت  3

 اجرای آموزش آبشاری

   مستمر 59مهر دکتر مقیم دکتر فاضلی

   59مهر 59مهر دکتر فاضلی دکتر نریمانی EDOموجود از   Log bookتهیه  4

برای دانشجویان  Log bookاصالح  9

PhD 

   59آبان 59مهر دکتر فاضلی دکتر نریمانی

شروع هر  59آبان دکتر مقیم دکتر فاضلی به دانشجویان Log bookارائه  

 نیمسال

  

در پایان هر  Log bookارزیابی  4

 نیمسال 

پایان هر  59مهر دکتر مقیم دکتر فاضلی

 نیمسال

  

 برای هر دانشجو Log book، وجود تعیین استاد راهنما و وجود برنامه آموزشی مشخص برای هر دانشجو-شاخص میزان تحقق هدف: 

 دانشجویان در پایان هر نیمسال تحصیلی Log bookارزیابی -نحوه جمع آوری داده ها:

  



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 ارتقاء فعالیت های حوزه آموزشیهدف کلی: 

 برنامه ماهانه ژورنال کالب برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اساتید ارتقای  هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

و اولویت تعیین فهرست موضوع  1

 بندی

   59مهر 59مهر دکتر مقیم دکتر پورسینا

تهیه جدول موضوع ژورنال کالب و  2

و زمان اجرا اعالم اسامی سخنرانان 

 در سایت گروه

   59مهر 59مهر  دکتر مقیم دکتر پورسینا

تهیه چک لیست ارتقای کیفیت  3

 ژورنال کالب

   59آبان 59مهر پورسینادکتر دکتر نریمانی

امکان دسترسی به فایل  مقاالت از  4

 طریق بارگزاری در سایت گروه

   مستمر 59آبان پورسینادکتر  مسئول سایت

 ژورنال کالب در یکسال 8برگزاری -شاخص میزان تحقق هدف: 

 اساتید و دانشجویان شرکت کننده رضایت و استقبال افزایش -   

 میزان رضایتمندی اساتید شرکت کننده در ژورنال کالب-نحوه جمع آوری داده ها:

 میزان رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد شرکت کننده در ژورنال کالب-   

 میزان رضایتمندی دانشجویان دکترای تخصصی شرکت کننده در ژورنال کالب-   

  



 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 گروهتوسعه فعالیت های پژوهشی هدف کلی: 

 پژوهش در آموزش ارتقای فعالیت های  هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

برگزاری جلسه توجیهی با هدف  1

 آشنا سازی اعضاء هیات علمی 

   59آبان 59مهر دکتر شجاعی دکتر پورسینا

پروژه  تدوین پروپوزال برای اجرای 3

 دانش پژوهی 

   59آذر 59آبان دکتر شجاعی دکتر پورسینا

تدوین خالصه مقاله برای شرکت  4

در جشنواره آموزشی شهید 

 مطهری

   59بهمن 59بهمن شجاعی دکتر دکتر پورسینا

 خالصه مقاله در جشنواره مطهری 2ارائه -شاخص میزان تحقق هدف: 

 جشنواره چاپ خالصه مقاله در دفترچه-نحوه جمع آوری داده ها:

  



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 توسعه فعالیت های پژوهشی گروههدف کلی: 

  تحقیقاتیپروژه های  تهیه و اجرای هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

 پروژهدو تدوین پروپوزال برای  1

در راستای تحقیقاتی جامع 

اولویت های پژوهشی نظام 

 سالمت

   59آذر  59مهر شجاعیدکتر  دکتر هوایی

در  PhDمشارکت دانشجویان  2

 نگارش و اجرای طرح

   59آذر 59مهر دکتر شجاعی دکتر هوایی

تدوین پروپوزال برای  دو  3

 پروژه تحقیقاتی دانشجویی 

   59آذر 59مهر دکتر شجاعی دکتر فقری

 دو سال  تصویب حد اقل دو پروپوزالشاخص میزان تحقق هدف: 

 تعداد پروژه های تصویب شده نحوه جمع آوری داده ها:

  



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 توسعه فعالیت های پژوهشی گروههدف کلی: 

 برگزاری کنگره میکروب شناسی  هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

ارسال درخواست برگزاری کنگره  1

 به انجمن میکروب شناسی ایران

   59مهر 59مهر دکتر مقیم دکتر شجاعی

برگزاری جلسه مقدماتی با انجمن  2

 میکروبشناسی

   59آبان 59مهر دکتر مقیم دکتر شجاعی

برگزاری جلسه با معاونت پژوهشی  3

دانشگاه در صورت موافقت انجمن 

 برگزاریبا درخواست 

   59آبان 59مهر دکتر مقیم دکتر شجاعی

تعیین تاریخ برگزاری و دبیر علمی  4

 و اجرایی کنگره

   59آبان 59آبان دکتر مقیم دکتر شجاعی

برگزاری جلسات برنامه ریزی برای  9

 برگزاری گنگره

مستمر تا  59آذر دکتر مقیم دکتر شجاعی

زمان 

 برگزای

  

مستمر تا  59آذر  دکتر مقیم دکتر شجاعی کنگرهپی گیری برنامه اجرایی  9

زمان 

 برگزای

  

 برگزاری کنگره-شاخص میزان تحقق هدف: 

معرفی اسپانسرهای برگزار کننده، حضور گروه های مختلف بالینی و پایه تعداد افراد ثبت نام کننده در کنگره، -نحوه جمع آوری داده ها:

 و انجمن های علمی در کنگره

  



 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 توسعه فعالیت های پژوهشی گروههدف کلی: 

 و دانشجویان گروه ارتقا توانمندی پژوهشی اساتیدبرای  برگزاری کارگاه های آموزش عملی هدف اختصاصی :

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها ردیف
مسوول پایش 

 و ارزشیابی

زمان 

 شروع

زمان 

 پایان

 فعالیت درصد پیشرفت

 سال دوم سال اول

تشکیل کارگروه و شناخت نیازمندی  1

 های پژوهشی دانشجویان و اساتید

   59آبان 59مهر دکتر مقیم دکتر پورسینا

تهیه فهرست فعالیت برنامه ریزی و  2

تعیین مسئول اجرایی برای ها، 

 برگزاری کارگاه های عملی

   59آذر  59آبان دکتر مقیم دکتر پورسینا

با حوزه مربوطه جهت هماهنگی  3

 برگزاری کارگاه با امتیاز بازآموزی

   59آذر 59آذر دکتر مقیم دکتر پورسینا

در برگزاری  کارشناسان گروهحضور  4

ارتقا توانمندی  به منظورکارگاه 

 کارشناسان پژوهشی

     دکتر مقیم دکتر پورسینا

 کارگاه از تعداد کارگاه های پیش بینی شده در سالبرگزاری حداقل دو  -شاخص میزان تحقق هدف: 

تعداد اساتید و دانشجویان شرکت کننده در کارگاه، میزان رضایت دانشجویان از شرکت در کارگاه، میزان  نحوه جمع آوری داده ها:

 رضایت اساتید شز شرکت در کارگاه

 


