
 بیهوشی و مراقبت های ویژه گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

نظری از طریق برگزاری کالس های -ارتقاء آموزش تئوری  :1 هدف اختصاصی                            (1)دستیاری ارتقای حیطه آموزش   هدف کلی:              

 ژورنال کالب ، کیس ریپورت (مجازی )

 ردیف

 هافهرست فعالیت 

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد 

 یا درصد مشخص شود(

میزان پیش بینی  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 1399سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت سال 

1400 
 زمان پایان زمان شروع

1 
 برنامه ریزی ماهانه ژورنال کالب 

 روزانه کیس ریپورت

 دکتر شهریاری

 دستیار ارشد کشیک

دکتر مجتبی 

 رحیمی

 اتند  مقیم/آنکال

1/7/99 31/6/1400 50% 50% 

1/7/99 31/6/1400 50% 100% 

2 
 اجرای هفتگی ژورنال کالب 

 کیس ریپورت روزانه

 دکتر مجتبی رحیمی

 دستیار ارشد کشیک

دکترمرتضی 

 حیدری
1/7/99 31/6/1400 50% 50% 

1/7/99 31/6/1400 70% 30%% 

 ارزشیابی دستیاربصورت ماهانه 3
دکتر مجتبی  اتند مسئول دستیار

 رحیمی
1/7/99 31/6/1400 100% - 

1/7/99 31/6/1400   

4 
ثبت نمره در پرونده الکترونیک 

 دستیاربصورت هفتگی/روزانه

 دکتر مجتبی رحیمی

 اتند مسئول دستیار

دکتر مرتضی 

 حیدری
1/7/99 31/6/1400 50% 50% 

1/7/99 31/6/1400 70% 30% 

5 
تعیین نمرات درپایان سال تحصیلی و لحاظ 

 کرد آن در نمره نهایی

 مرتضیدکتر دکتر مجتبی رحیمی

 حیدری
1/7/99 31/6/1400 100% - 

    

 جمع آوری طبق فرم ارزیابی و ثبت برنامه ها نحوه جمع آوری داده ها:         کمی و کیفی                   %50ارتقاء وضع موجود بیش از   شاخص تحقق هدف:



 بیهوشی و مراقبت های ویژه برنامه عملیاتی در  گروه آموزشی

 

 OSCEارتقاء سطح صالحیت بالینی دستیاران با آزمون  :2ف اختصاصی هد                                        (2سطح  ارتقای حیطه آموزش  دستیاری ) هدف کلی:

 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 

1399 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

1 
درهر نیم سال  OSCEبرنامه ریزی تقویم برگزاری 

 تحصیلی

دکتر سید جالل  دکتر سقایی

 هاشمی
1/7/99 31/6/1400 100% - 

1/7/99 31/6/1400   

 OSCEتعیین اساتید طراح سواالت  2
مرتضی دکتر  دکتر سقایی

 حیدری
1/7/99 31/6/1400 100% - 

1/7/99 31/6/1400   

 اخذ ، جمع آوری و پایش سواالت 3
مجتبی دکتر 

 رحیمی

مرتضی دکتر 

 حیدری
1/7/99 31/6/1400 100% - 

1/7/99 31/6/1400   

 OSCEبرگزاری امتحان  4

دکترغالمرضا  گروه اساتید

 خلیلی
1/7/99 31/6/1400 50% 50% 

    

    

 

 ارزیابی درون گروهی توسط دستیاران و اعضاء هیات علمی نحوه جمع آوری داده ها:                شده برگزار   OSCEامتحان  تعداد   شاخص تحقق هدف:

 



 بیهوشی و مراقبت های ویژه برنامه عملیاتی در  گروه آموزشی

فوق  ،یتخصص ارانیدست یابیاطالعات مربوط به آموزش و ارزش یبه روش جمع آور دنیسامان بخش : (3سطح  ارتقای حیطه آموزش  دستیاری ) هدف کلی:

         ( یپ)فلوش یتخصص یلیو تکم یتخصص

     پاستقرار کامل سامانه کارپوشه الکترونیک دستیاران رشته های تخصصی، فوق تخصصی وفلوشی :3هدف اختصاصی 

 

          الکترونیک پوشه از استفاده با ای  و ارزیابی حرفه عملکرد جلسات تشکیل  شاخص تحقق هدف:

                                                                                                               گزارش جلسات و ثبت در پوشه الکترونیکنحوه جمع آوری داده ها: 

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد 

 مشخص شود(

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت پایش مسوول مسئول اجرا

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

1399 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

 تهیه پوشه الکترونیک عملکرد حرفه ای 1
دکتر مجتبی 

 رحیمی

دکترمرتضی  

 حیدری
1/7/99 31/6/1400 50% 50% 

1/7/99 31/6/1400   

 گزارشات درمورد دستیاراناخذ  2
دکتر مجتبی 

 رحیمی

دکترمرتضی  

 حیدری

1/7/99 31/6/1400 50% 50% 

1/7/99 31/6/1400   

 ثبت گزارش ها در پرونده الکترونیک مربوطه 3
 مسئول  اساتید

 دستیار

دکترمرتضی  

 حیدری
1/7/99 31/6/1400 50% 50% 

1/7/99 31/6/1400   

 ارزیابی عملکرد حرفه ایاحتساب نهایی  4

دکتر مجتبی 

 رحیمی

دکترمرتضی  

 حیدری
1/7/99 31/6/1400 50% 50% 

     



 برنامه عملیاتی در  گروه آموزشی بیهوشی و مراقبت های ویژه

 

  عملی کارورزان-محتوای آموزش تئوری اصالح :4هدف اختصاصی                               ارتقائ سطح علمی (1)ارتقای حوزه آموزش  کارورزی   هدف کلی:

 

 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 

1399 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

 بررسی وضعیت موجودجهت تشکیل جلسه  1
دکتر محمدرضا 

 صفوی

دکتر سید 

 هاشمیجالل 
1/7/99 31/6/1400 100% - 

    

 تدوین سر فصل های آموزشی 2
دکتر محمدرضا 

 صفوی

مرتضی دکتر 

 حیدری
1/7/99 31/6/1400 100% - 

    

3 
 کالسهای برگزاری ه برنامه ریزی نحو

 ی حضور در بخش بیهوشی هبرنامه ریزی نحو

دکتر محمدرضا 

 صفوی

مرتضی دکتر 

 حیدری
1/7/99 31/6/1400 80% 20% 

1/7/99 31/6/1400 70% 30% 

 ارزیابی ساالنه تحصیلی 4
داریوش دکتر 

 مرادی

مرتضی دکتر 

 حیدری
1/7/99 31/6/1400 90% 10% 

    

 

 جمع آوری طبق فرم ارزیابی و ثبت برنامه ها نحوه جمع آوری داده ها:                                    تئوری آموزش محتوای اصالح میزان شاخص تحقق هدف:

 



 برنامه عملیاتی در  گروه آموزشی بیهوشی و مراقبت های ویژه

 

 آزمون برگزاری الکترونیک :5هدف اختصاصی                کارورزانهای برگزار شده از   ارتقای آزمون(  2ارتقای حیطه آموزش کارورزی ) هدف کلی:

 

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد 

 مشخص شود(

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت

پیشرفت فعالیت 

 1399سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 
 زمان پایان زمان شروع

 بررسی وضعیت موجود 1

دکتر 

محمدرضا 

 صفوی

مرتضی دکتر 

 حیدری
 - %100 99آبان  99مهر

    

 فراهم آوردن امکاتات و بکارگیری آنها 2
دکتر بهزاد 

 ناظم رعایا

مرتضی دکتر 

 حیدری
 %30 %70 99بهمن 99ابان

    

 اجرا آزمون بروش الکترونیک  3
اعضا هیات 

 علمی گروه

مرتضی دکتر 

 حیدری
 - %100 00شهریور 99بهمن

    

 ارزشیابی آزمون  4
دکتر مهرداد 

 مسعودی فر

مرتضی دکتر 

 حیدری
 - %100 00شهریور 99اسفند

    

 

                                                                                                                                     طیق فرم ارزشیابی                                                جمع آوری داده ها:نحوه                            کمی و کیفی         %70ارتقاء وضع موجود بیش از  شاخص تحقق هدف:

 

 

 



 بیهوشی و مراقبت های ویژه برنامه عملیاتی در  گروه آموزشی

 

  آموزش نحوه ارتقا اعضای هیأت علمی گروه :1هدف اختصاصی                     (1) هیات علمی  -ارتقای حیطه مدیریت هدف کلی:

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

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

 شود(

پیش بینی  فعالیتزمان اجرای  مسوول پایش مسئول اجرا

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1399 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

 جلسه توجیهی فرایند ارتقا 1
داریوش دکتر 

 مرادی

 محمود دکتر

 سقایی
 - %100 00شهریور 99مهر

    

 بررسی سوابق اعضا گروه و تعیین افراد واجد شرایط 2
 امیر دکتر

 شفا

محمود دکتر 

 سقایی
 %30 %70 00شهریور 99مهر

    

 الویت بندی اعضا گروه براساس نتایج بررسی و درخواست اعضا  3
 اعضا گروه

 

مرتضی دکتر

 حیدری
 - %100 00شهریور 99مهر

    

 تکمیل پرونده ارتقا رتبه اعضای گروه  4
 اعضا گروه

 

مرتضی دکتر

 حیدری
 %70 %30 00شهریور 99مهر

    

                        تعداد پرونده آماده شده جهت ارتقاء اعضای هیأت علمی بازنگری شاخص تحقق هدف:

 بر اساس فرم های تکمیل پرونده ارتقا اعضای هیأت علمی نحوه جمع آوری داده ها: 

 

 

 



 برنامه عملیاتی در  گروه آموزشی بیهوشی و مراقبت های ویژه

 

 اتاق از خارج بیهوشی فلوشیپ خصوص در آموزشی کوریکولوم 2 تدوین و تهیه :2هدف اختصاصی           (  2هیات علمی  ) -ارتقای حیطه مدیریت  هدف کلی:

 1400 سال پایان تا سالمندان و چشم عمل،

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد 

 مشخص شود(

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت

پیشرفت فعالیت 

 1399سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 
 زمان پایان زمان شروع

 طرح موضوع در شورای آموزشی گروه  1
شورای  هنرمندعظیم دکتر 

 آموزشی

 - %100 1399ابان  1399مهر 

    

 نویس کوریکولوم آموزشیتهیه پیش  2

دکتر ناظم  رعایا 

 دکتر مجتبی رحیمی

شورای 

 آموزشی

اسفند  1399آذر 

1399 
100% - 

    

 بررسی و تصویب کوریکولوم آموزشی 3

دکتر  شورای گروه

مرتضی 

 حیدری

فروردین 

1400 

اردیبهشت 

1400 
100% - 

    

 ارسال درخواست به دانشگاه و وزارتخانه 4

دکتر  هنرمنددکتر 

مرتضی 

 حیدری

یکم 

 1400خرداد

خرداد  15

1400 
100% - 

    

 

 گزارش دکتر هنرمند و مصوبه وزارتخانهنحوه جمع آوری داده ها:                                        کوریکولوم های مصوب شده در گروه      شاخص تحقق هدف:

 



 بیهوشی و مراقبت های ویژه برنامه عملیاتی در  گروه آموزشی

 

  شورا در هر سال جهت بهبود ارتباطات درون گروهی 6برگزاری حداقل  :3هدف اختصاصی                    مدیریت گروه   -ارتقای حیطه مدیریت  هدف کلی:

 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 

1399 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

 هر دوماهشورای گروه منظم تشکیل  1
دکتر سید جالل 

 هاشمی

مرتضی دکتر 

 حیدری
1/7/1399 31/6/1400 100% - 

    

 تشکیل منظم شورای پژوهشی گروه هر دو هفته  2
عظیم دکتر 

 هنرمند

مرتضی دکتر 

 حیدری

1/7/1399 31/6/1400 100% - 

    

 تشکیل منظم شورای آموزشی گروه هر ماه یکبار 3
دکتر مجتبی 

 رحیمی

دکتر مرتضی 

 حیدری
1/7/1399 31/6/1400 100% - 

    

 هر سه ماه تشکیل منظم  کمیته اخالق گروه 4
محمود دکتر 

 سقایی

مرتضی دکتر 

 حیدری
  100% - 

    

 

 گزارشات و صورتجلساتنحوه جمع آوری داده ها:                                                    برگزار شده در سال تعداد جلسات  شاخص تحقق هدف:

 

 



 بیهوشی و مراقبت های ویژه برنامه عملیاتی در  گروه آموزشی

 

 بمیزان دو برابرفعالیتهای پژوهشی اعضا هیات علمی گروه  افزایش :1هدف اختصاصی                   پژوهانه تیریمد -ارتقای حیطه پژوهش   هدف کلی:

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

)حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد 

 مشخص شود(

مسئول 

 اجرا

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش

پیشرفت فعالیت 

 1399سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 
 زمان پایان زمان شروع

 افزایش دوبرابر  ارائه طرح های آزاد  1
 بهزاد دکتر

 ناظم رعایا

مرتصی دکتر 

 حیدری
1/7/1399 31/6/1400 10% 30% 

    

 ارائه طرح های مرکز تحقیقات بیهوشی  %100افزایش  2

دکتر 

محمد 

 گلپرور

مرتضی دکتر 

 حیدری
1/7/1399 31/6/1400 20% 50% 

    

 عناوین پیشنهادی تحقیفاتی   %50افزایش  3
 بهزاددکتر

 ناظم رعایا

عظیم دکتر 

 هنرمند
1/7/1399 31/6/1400 30% 90% 

    

 

 گزارش مدیر گروه و معاون پژوهشینحوه جمع آوری داده ها:                                              افزایش طرح های تحقیقاتی و عنواین    شاخص تحقق هدف:

 

 

 

 

 

 

 



 بیهوشی و مراقبت های ویژه برنامه عملیاتی در  گروه آموزشی

         تدوین گایدالین ها -ارتقای حیطه پژوهش   هدف کلی:

 ی ، تهوع و استفراغ و بیهوشی رژیونال وبلوک اعصاب محیطیهوشیاز لرز پس از ب یریشگیدرمان و پ ییدارو یساز یو بومگایدالین  نیتدو :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 

فعالیت سال 

1399 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

 بررسی وضعیت موجودتشکیل جلسه جهت  1
اعضا کمیته گاید الین 

 گروه

مرتضی دکتر 

 حیدری

1/7/1399 31/6/1400 100% - 

    

 امکاتات و بکارگیری آنها ایجاد  2
کمیته گاید الین  اعضا

 گروه

مرتضی دکتر 

 حیدری

1/7/1399 31/6/1400 60% 40% 

    

3 
درمان و  ییدارو یساز یو بوم گایدالین

 یهوشیاز لرز پس از ب یریشگیپ
 ناظم رعایا بهزاد دکتر

مرتضی دکتر 

 حیدری

1/7/1399 31/6/1400 30% 70% 

    

4 
درمان و  ییدارو یساز یو بوم گایدالین

 تهوع و استفراغاز  یریشگیپ
 ساجدیپروین دکتر 

مرتضی دکتر 

 حیدری

1/7/1399 31/6/1400 30% 70% 

    

5 
بیهوشی  ییدارو یساز یو بوم گایدالین

 رژیونال وبلوک اعصاب محیطی

 –رضوانی مهران دکتر 

 –نوروزی  مهرداددکتر

 هنرمند عظیم دکتر

مرتضی دکتر 

 حیدری

1/7/1399 31/6/1400 50% 50% 

    

 

 گزارش مدیر گروه از پیشترفت نحوه جمع آوری داده ها:    گایدالین های ایجاد شده                                                          تعداد  شاخص تحقق هدف:


