
 حوزه درمان

 مورد

 

 توضیح زمان تحقق هدف شرح هدف

گانه و اعالم آن  6نياز سنجي ساالنه از مسئولين بخش هاي مراكز  منابع درماني

 به رئيس مركز مربوطه و دانشكده

كلينيک درد مركز پزشكي نور به مركز پزشكي  امام رضا )ع(   پايان هر سال

انتقال يافت و تجهيزات مورد لزوم در چندين نوبت به دانشكده 

اعالم گرديد كه به علت عدم تخصيص بودجه تاكنون اقدامي 

 صورت نگرفته است

افزايش اعضاء هيأت علمي شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه در  ارائه خدمات درماني

 اقل سه مركز حد

افزايش فضاي فيزيكي جهت كلينيک هاي مشاوره قبل از عمل و 

 كلينيک درد در حداقل سه مركز 

 راه اندازي سرويس درد حاد در حداقل دو مركز

 راه اندازي سرويس زايمان بي درد در يک مركز

بعنوان هيأت علمي در مركز پزشكي امام ICUيک نفر فلوشيپ  - پايان سال دوم

 پذيرفته شدحسين 

دو نفر هيأت علمي تعهداتي در مركز پزشكي الزهرا)س( و شهيد  -

 بهشتي  پذيرفته شد

با انتقال يک نفر هيأت علمي از دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  -

به اين دانشگاه جهت پوشش اتاق عمل مركز پزشكي امام رضا  

 موافقت شد

 سرويس درد راه اندازي نشد -

درد در دو مركز راه اندازي شده اما هنوز سرويس زايمان بي  -

 فعال نشده است

استفاده از نيروهاي متخصص درماني در صورت كمبود نيروي هيأت  مشاركت در درمان

 علمي 

افزايش تعداد نيروهاي هيأت علمي جهت سرويس دهي كامل به 

 مراكز آموزشي بدون نياز به نيروهاي درماني

حضور نيروهاي هيأت علمي در مراكز آموزشي  هنوز كما كان به پايان سال دوم

 درماني الزهرا)س(، شهيد بهشتي، چمران نياز مي باشد

ادامه وضع موجود و تشكيل جلسات تعامل و همكاري با گروههاي  تعامل هاي  درماني

 مختلف بر حسب نياز 

 جلسات تعامل و هماهنگي با گروه زنان جهت راه اندازي زايمان بي پايان سال دوم

درد و با گروه جراحي قلب جهت تأمين نيروي هاي الزم در حال 

 انجام است

 

 



 حوزه پژوهش

 مورد

 

زمان تحقق  شرح هدف

 هدف

 توضیح

فعاليت هاي پژوهشي اعضاي 

 هيأت علمي

 ينهسقف پرداخت هز يشو افزا شيوبيهات قيقتوسعه امكانات مركز تح

 شيو پژوه شيجهت نائل شدن به اهداف آموز تياقيقتح يانجام طرحها

ا جهت نائل نيموجود در د شيوبيه يداروها ليهك هيهتالش در جهت ت

 شيو پژوه شيشدن به اهداف آموز

جهت نائل شدن به اهداف  يدات به روز و جدهيزتج يدتالش در جهت خر

 شيو پژوه شيآموز

 در سال دانشگاه شياز معاونت پژوه تيقاقيطرح تح 6-8اخذ مجوزانجام 

 شي در سالويهقات بقياز مركز تح تيقاقيطرح تح 8-10اخذ مجوز انجام

 در سال جيو خار ليمقاله در مجالت معتبر داخ 40-50دود حچاپ 

 سال 2

 

 

 

 

 

 

 

اختصاص يک فضاي مجزاي جديد به مركز تحقيقات بيهوشي در  -

 مركز پزشكي الزهرا)س(

 94سال پايان نامه كارورزي در  46اخذ  -

 94پايان نامه دستياري در سال  12اخذ  -

 طرح تحقيقاتي از مركز تحقيقات بيهوشي 39اخذ  -

 94مقاله خارجي در سال  20مقاله داخلي و حدود  58چاپ  -

 شركت اعضاء گروه در اولين همايش مديريت درد اصفهان -

 شركت در كنگره بين المللي بيهوشي و درد تهران -

 بين المللي مراقبتهاي ويژه تهرانشركت در كنگره  -

فعاليت هاي دانش پژوهي اعضاي 

 هيأت علمي

جهت  شيو پژوه  شيآموز ينرم افزارها هيهتوسعه امكانات الزم جهت ت

 يكارورزان  و كارشناسان هوشبر -ران تياآموزش دس

 انجامجهت  يتسا ينرم افزارو راه انداز هيهتوسعه امكانات الزم جهت ت

 الديجيتبه صورت  يرتياالزم دس يزمونهاآ

جهت آموزش  يتسا ينرم افزارو راه انداز هيهتوسعه امكانات الزم جهت ت

 ليجيتابه صورت د يكارورزان  و كارشناسان هوشبر -ران تيادس

 سال 2

 

 

 

 

 

 

آزمون امتحان آسكي با طراحي سايت و بصورت ادواري انجام شده 

 است

قرار دادن اساليدهاي آموزشي جهت استفاده دستياران بر روي سايت 

 گروه 

 بقيه موارد انجام نشده است

 

 

 

 

 



 حوزه پژوهش

 توضیح زمان تحقق هدف شرح هدف دمور

 ران در انجام پژوهشتياو دانش دس يتوانمند يشافزا فعاليت هاي پژوهشي دستياران

 جيو خار ليو چاپ آن در مجالت معتبر داخ ليسيمقاله به زبان انگگارش ن

  ISI & PubMedاندكس شده در
 در سال جيو خار ليمقاله در مجالت معتبر داخ 10 -15دود حچاپ 

انجام  ينهسقف پرداخت هز يشو افزا شيوبيهات قيقتوسعه امكانات مركز تح

 دستياران جهت تياحقيقت يطرحها

 سال 2

 

 

 

 

 تحقيقشركت در كارگاههاي روش  -

 نگارش مقاله به زبان انگليسي توسط برخي از دستياران -

 انتقال مركز تحقيقات بيهوشي به مكان جديد -

 94پايان نامه دستياري در سال  12اخذ  -

 

 در انجام پژوهش كارورزانو دانش  يتوانمند يشافزا فعاليت هاي پژوهشي كارورزان

 جيو خار ليو چاپ آن در مجالت معتبر داخ ليسيمقاله به زبان انگ گارشن

  ISI & PubMedاندكس شده در

 مورد در سال 40 ن نامهيااخذ پا

 مورد در سال 8تي احقيقاخذ طرح ت

 سال 2

 

 

 

 

 

 نگارش مقاله به زبان انگليسي توسط برخي كارورزان -

 94پايان نامه كارورزي در سال  46اخذ  -

 

 

 در انجام پژوهش فراگيرانو دانش  يتوانمند يشافزا پايان نامه

انجام  ينهسقف پرداخت هز يشو افزا بيهوشيات حقيقتوسعه امكانات مركز ت

 شيو پژوه شياهداف آموز بهجهت نائل شدن تي احقيقت يطرحها

ايجاد سيستم بايگاني مجهز و تكميل صحيح پرونده هاي پزشكي جهت تهيه 

 بستر مناسب براي پژوهش فراگيران

پايان نامه هاي دستياري و كارورزي بصورت طرح تحقيقاتي  لسا 2

 منظور شده است

جهت نائل شدن به  تيسقف بودجه انجام فرصت مطالعا يشو افزا سهيلت فرصت مطالعاتي

 شيو پژوه شيرفته آموزپيشاهداف 

 سالدو گروه در  ءنفر از اعضا 3تا 2توسط   تيمطالعا ياعزام جهت فرصتها

نفر جهت فرصت مطالعاتي و دوره مشاهده گري انجام اعزام دو  - سال 2

 شد

 و با درخواست يک نفر جهت دوره مشاهده گري موافقت گرديد

 

جهت نائل  ميعل يارهامينو س يشهاسقف بودجه اعزام به هما يشو افزا هيلتس همايش و سمينارهاي علمي

 شيو پژوه شيرفته آموزپيششدن به اهداف 

 بار در سال 10نس هاي ادواري برگزاري سمينارها و كنفرا

 

 94برگزاري اولين همايش مديريت درد اصفهان در مهر  سال 2

 94برگزاري بازآموزي بيهوشي در بهمن 



 حوزه مدیریت گروه

 زمان تحقق هدف شرح هدف مورد

 

 توضیح

 

 نظارت بر اجراي برنامه هاي مديريتي گروه

 

جهت تشكيل جلسات ادواري با حضور اعضاء هيأت علمي 

 بازنگري برنامه هاي ساليانه

 

 پايان هر سال

نظارت و بازنگري ها در داخل شوراي گروه كه بصورت ماهيانه 

 برگزاري مي گردد انجام شد

 كميته ارزشيابي اعضاء هيأت علمي تشكيل شد

 جلسه آشنايي با اهداف و شرح وظايف دستياران تشكيل شد

 ماهيانهبرگزاري شوراي گروه  تصميم گيري هاي گروه

 برگزاري شوراي آموزشي و پژوهشي هر سه ماه يكبار

 برگزاري جلسات نياز سنجي در صورت لزوم

 شوراي عمومي گروه بصورت ماهيانه برگزار شد - پايان سال دوم

 شوراي آموزشي گروه بر حسب مورد برگزار شد

شوراي پژوهشي گروه هر دو هفته يكبار بطور منظم برگزار شد و در 

 ز جلسات اضافه برگزار شدمورد نيا

 استفاده از فرصت هاي مطالعاتي  توسعه توانمنديهاي اعضاي گروه

 شركت در كنگره ها 

 شركت در كارگاه هاي آموزشي

 فراهم نمودن امكانات ارتقاء مرتبه علمي اعضاء هيأت علمي 

 اعزام دو نفر جهت فرصت مطالعاتي و دوره مشاهده گري انجام شد - پايان سال دوم

 و با درخواست يک نفر جهت دوره مشاهده گري موافقت گرديد

نفر از اساتيد در گارگاههاي مختلف آموزشي و پژوهشي  7شركت  -

شامل تدريس مقدماتي، ارزيابي دانشجو، اخالق حرفه اي و روش 

 تحقيق

 شركت كليه اعضاء در كارگاه آموزشي آشنايي با نرم افزار نجما -

 نفر از اعضاء هيأت علمي انجام شد ارتقاء مرتبه علمي يک -

 نفر جهت بررسي به دانشكده ارسال گرديد 8پرونده ارتقاء  -

 نفر انجام شد 14فعاليت هاي اجرائي بصورت دوره اي براي   -

 جلسه در سال 4برگزاري جلسات آموزش مداوم  -

انجام يک دوره نياز سنجي جهت تأمين منابع آموزشي و  منابع آموزشي و تجهيزات

 تجهيزات از طريق هماهنگي با مسئولين بخش هاي مراكز 

به روز نمودن رفرنس ها و جايگزيني رفرنس هاي قديمي با منابع  - پايان سال دوم

 جديد در برخي از مراكز انجام شده است

نس بيهوشي نفر از دستياران  يک دوره كامل كتاب رفر 30جهت  -

 از طريق كمک مالي انجمن بيهوشي فراهم شد

 بدليل نبودن بودجه خريد تجهيزات انجام نشد -

 



 حوزه برنامه آموزشي  )كارآموزي(

 مورد

 

 توضیح زمان تحقق هدف شرح هدف

آشنايي كلي با بيهوشي، اداره راه هوايي، احياء قلبي ريوي،  اهداف آموزشي

باز، در مان شوک و آشنايي با  ترانسفيوژن، اختالالت اسيد و

 انواع مسموميت ها

برنامه كارآموزي بخش بيهوشي و مسموميت ها به شرح زير تغيير واجرا  پايان دو سال

 گرديد

و لوله گذاري تراشه در چهارمين روز شروع  CPRتشكيل كارگاه  -

 دوره در مركز مهارتهاي باليني الزهرا)س( با حضور اتندينگ بيهوشي

روزه مسمومين و بيهوشي بطور  15تقسيم كارآموزان در دو دوره  -

 متناوب 

حضور در اتاقهاي عمل مراكز آموزشي الزهرا)س(، كاشاني، بهشتي و  -

 فيض و بخش مسمومين مركز پزشكي نور و حضرت علي اصغر)ع(

 تقسيم كارآموزان بر اساس استاد محور  -

 log bookيل دقيق تكم اطالع رساني و پايش برنامه آموزشي

 دقت در حضور وغياب كالسها و بخش ها

 فقط در بخش مسمومين انجام مي شود Log bookتكميل  - پايان دو سال

 جلسه كالس درس در طول دوره 5تشكيل  -

 شركت در گزارش صبحگاهي  برنامه هاي آموزش باليني

 شركت فعال در كشيک هاي تنظيمي

 شركت فعال در راندهاي باليني
 انجام متدهاي اداره راه هواي تحت نظارت اتند و رزيدنت بيهوشي

اجراي كنفرانس در اتاق عمل بر اساس برنامه تنظيمي اتند و  رزيدنت 

 ارشد بر اساس نيازهاي موردي

اجراي كنفرانس در اتاق عمل بر اساس برنامه تنظيمي اتندينگ و  - پايان دو سال

 نياز هاي موردي

شب انجام  8پاويون، كشيک دوره بيهوشي تا ساعت بدليل نبودن  -

 مي شود

 راند آموزشي در بخش مسمومين انجام مي شود -

متدهاي  اداره راه هوايي تحت نظارت اتند و دستيار بيهوشي انجام  -

 مي شود

 - پايان دو سال - برنامه هاي آموزش سرپايي

 آموزش اداره راه هوايياستفاده از مركز مهارتهاي باليني جهت  آموزش جنرال
مغزي با حضور اتند و رزيدنت -ريوي–اجراي كنفرانس احيا قلبي 

 بيهوشي ارشد

و لوله گذاري تراشه در چهارمين روز شروع  CPRتشكيل كارگاه  - پايان دو سال

 دوره در مركز مهارتهاي باليني الزهرا)س( با حضور اتندينگ بيهوشي

 

با تغيير رويه آموزش به روش استاد محوري كيفيت آموزش ارتقاء  پايان دو سال ت موجودحفظ وضعي كيفيت آموزش كارآموزان

 يافت



اختصاص يک جلسه از كالس هاي آموزشي به بحث اخالق  اخالق پزشكي

 پزشكي

جلسه مجزايي تشكيل نمي شود اما بر نكات اخالق پزشكي و اخالق  پايان دو سال

 آموزش عملي تأكيد مي گرددحرفه اي در طي راندهاي آموزشي و 

 بر اساس امتحان نظري و عملي در پايان دوره پايان دو سال حفظ وضعيت موجود ارزشيابي كارآموزان

 

 

  بدلیل نداشتن كارورزان در این گروه برنامه آموزشي نداریم -



 (يتخصص ياری)دست يوزه برنامه آموزشح

 مورد

 

 توضیح زمان تحقق هدف شرح هدف

 اجراي كامل برنامه آموزشي و شرح وظايف مصوب وزارتخانه و شرح وظايف اهداف آموزشي

 اجراي برنامه آموزشي و شرح وظايف مصوب گروه

برنامه آموزشي و شرح وظايف بر اساس كوريكولوم آموزشي  پايان دو سال

مصوب وزارتخانه در حال اجرا مي باشد و بخش بيهوشي در 

تأييد قرار گرفت اما بخش بازديد كارشناسان وزارتخانه مورد 

 مراقبتهاي ويژه بصورت مشروط مورد تأييد قرار گرفت

اطالع رساني و پايش برنامه 

 آموزشي

 در مورد اطالع رساني حفظ وضعيت موجود انجام شود

در مورد پايش برنامه هاي آموزشي تهيه يک نرم افزار جامع آموزشي جهت 

 دستياران از طرف دانشكده انجام شود

اطالع رساني  برنامه هاي آموزشي از طريق ايميل و  - دو سال پايان

 پيامک و سايت گروه  انجام مي شود

در  log bookپايش برنامه آموزشي از طريق نظارت بر  -

 حال انجام است

تهيه نرم افزار جامع آموزشي جهت دستياران از طرف 

 دانشكده صورت نگرفت

 مركز  4انجام جلسات گزارش صبحگاهي در  برنامه هاي آموزش باليني 

 استفاده از اساتيد با تجربه گروه در راند آموزشي بخش هاي مراقبت ويژه

 حضور دستيار در برنامه كنترل درد حاد بعد از عمل در دو مركز 

مركز انجام مي شود ، در مركز پزشكي فيض بدليل  3در  پايان دو سال

 انجام نمي شودكنسل شدن برنامه مقيمي اساتيد 

اساتيد در راند آموزشي بخش هاي مراقبت هاي ويژه  -

 ICUحضور فعال دارند و  سه نفر هيأت علمي به اتندينگ 

 اضافه شده اند

حضور دستيار در برنامه كنترل درد حاد بعد از عمل  -

 بدليل مشكالت بيمه و تعرفه انجام نشده است

 برنامه درمانگاه ويزيت قبل از عمل در يک مركز حضور دستيار در برنامه هاي آموزش سرپايي

 حضور دستيار در برنامه درمانگاه كلينيک درد مزمن در يک مركز

 در حال اجرا مي باشد پايان دو سال

تشكيل جلسات توجيهي دستياران جهت آموزش دستياران باالتر به پائين  احياء نمودن آموزش آبشاري

كارآموزان همراه با انتقال مهارتهاي عملي  تر و از طريق آنها به كارورزان و

 و آموزش هاي نظري

 در حال اجرا مي باشد شروع هر سال

 



 حوزه برنامه آموزشي )دستیاري تخصصي(

 مورد

 

 توضیح زمان تحقق هدف شرح هدف

برگزاري آزمون كتبي در پايان هر چرخش توسط استاد مربوطه بر اساس  كيفيت آموزش دستياران

 شده گروهفرم تنظيم 

 استفاده از دستياران فلوشيپ در آموزش دستياران تخصصي بيهوشي

 انجام نظرسنجي از كيفيت ارائه مباحث كالس هاي آموزشي

 باال بردن كميت و كيفيت راندهاي باليني

 ، احياء نوزاد، مراقبتهايCPRبرگزاري كارگاه هاي مختلف آموزشي شامل 

 ويژه 

 ر گروههاي بالينيبرگزاري كالس هاي مشترک با ساي

همكاري گروه راديولوژي جهت برگزاري كالسهاي گرافي قفسه  - پايان دو سال

 صدري و سي تي اسكن

و  4و  3كالسهاي آمادگي جهت آزمون بورد جهت دستياران سال  -

شركت دستياران دانشگاه علوم پزشكي شهركرد طي توافق بعمل 

 باشد.آمده در اين كالسها،  در حال برگزاري مي 

اين آموزشي بدليل برگزاري برخي از  هايدر اين دوره كارگاه

 كارگاهها در شروع دوره دستياري از طرف دانشكده تشكيل نگرديد

بدليل اضافه شدن يک نفر از اعضاء هيأت علمي با سابقه و دو نفر  -

و   ICUهيأت علمي جديد كيفيت و كميت راندهاي باليني در 

 ته است.اتاقهاي عمل افرايش ياف

 برگزاري يک كالس آموزشي اخالق پزشكي توسط دانشكده در گروه اخالق پزشكي

برگزاري كارگاههاي آموزش اخالق پزشكي توسط دانشكده در شروع دوره 

 دستياري

 فعال تر شدن كميته اخالق پزشكي در طرح هاي پژوهشي

 چنين كارگاههايي از طر ف دانشكده برگزار نگرديد - پايان هر سال

تأكيد بيشتر بر اخالق پزشكي در طرح هاي پژوهشي در گروه با  -

 عنايت به فعال تر شدن كميته اخالق پزشكي دانشكده

 در حال حاضر ارزشيابي ماهيانه توسط استاد مربوطه انجام مي گيرد پايان هر سال حفظ شرايط موجود ارزشيابي دستياران

 درجه هر شش ماه يكبار انجام مي گيرد 360و  DOPSآزمون 

 توسط استاد مربوطه منظور مي گردد logbookنمره 

آزمون كتبي داخل گروهي دونوبت در ماههاي بهمن و ارديبهشت 

 برگزار مي گردد 

 رزشيابي رفتار حرفه اي با روش مورد تأكيد دانشكده انجام مي شودا

 

 

 



 تخصصي(حوزه برنامه آموزشي )دستیاري فوق 

 مورد

 

 توضيح زمان تحقق هدف شرح هدف

در حال حاضر يک نفر دستيار در رشته فوق  پايان دو سال ICUحفظ ظرفيت موجود با توجه به فوق تخصصي شدن رشته  تعداد دستيار در رشته هاي فوق تخصصي

و دو نفر دستيار در رشته فلوشيپ  ICUتخصصي 

تحصيل بيهوشي در جراحي مغز و اعصاب در حال 

 هستند

 در حال اجرا مي باشد پايان دو سال اجراي بهينه و كامل برنامه هاي كوريكولوم آموزشي وزارت بهداشت اهداف آموزشي

بر اساس ضوابط وزارت بهداشت يا تهيه يک نرم افزار جامع  logbookتهيه  اطالع رساني و پايش برنامه آموزشي

 آموزشي

 انجام نشده است پايان دو سال

افزايش مشاركت دستياران فوق تخصصي در برگزاري ژورنال كالپ،  برنامه هاي آموزش باليني 

 كنفرانس هاي مورتاليتي و موربيديتي بين گروهي

 حضور در برنامه هاي مركز مهارتهاي باليني 

 نگارش يک مقاله پژوهشي در مجالت معتبر

دستياران فوق تخصصي در ژورنال كالپ شركت مي  پايان دو سال

 نمايند . 

نگارش يک مقاله پژوهشي در مجالت معتبر توسط 

دستياران فوق تخصصي و فلوشيپ فارغ التحصيل 

 انجام شده است.

جهت پيگيري وضعيت بيماران  ICUتالش در جهت برگزاري كلينيک هاي  برنامه هاي آموزش سرپايي

 ICUترخيصي از 

 انجام نشده است و سالپايان د

 در حال اجرا مي باشد پايان دو سال  undergraduateحضور بيشتر در آموزش دستياران و فراگيران  احياء نمودن آموزش آبشاري

برقراري كالسهاي تئوري و برگزاري آزمون هاي دوره اي جهت ارتقاء به  كيفيت آموزش دستياران

 وضعيت بهتر

 مربوط به آموزش دستياران فلوشيپافزايش تعداد هيأت علمي 

 برقراري كالس ها در حال اجرا مي باشد پايان دو سال

جهت آموزش  ICUدو نفر به تعداد هيأت علمي 

 دستياران اضافه شده است

تعامل با گروه اخالق پزشكي جهت بومي سازي اخالق پزشكي در بخش  اخالق پزشكي

 هاي مربوط به فلوشيپ

نشده اما حين آموزش باليني بر اين موضوع انجام  پايان دو سال

 تأكيد مي شود

شركت در آزمون هاي باليني گروه  -شركت در امتحان پايان سال اول و دوم ارزشيابي دستياران

 logbookو ارزشيابي 

 انجام نشده استبعلت نداشتن دستيار فوق تخصصي  پايان دو سال

 



يأت علمیحوزه ه  

 مورد

 

 توضيح هدفزمان تحقق  شرح هدف

پذيرش هيأت علمي مورد نياز گروه از بين افراد داراي فلوشيپ يا فوق  تعداد و تنوع اعضاي هيأت علمي

 تخصص انجام خواهد گرفت

يک  –يک نفر فلوشيپ مراقبتهاي ويژه پزشكي  –يک نفر فلوشيپ درد 

يک نفر بيهوشي در جراحي مغز و اعصاب  -نفر فلوشيپ بيهوشي اطفال

 مورد نياز گروه مي باشد

 بعنوان هيأت علمي پذيرفته شدICUيک نفر فلوشيپ  - پايان دو سال

 دو نفر هيأت علمي تعهداتي پذيرفته شد -

با انتقال يک نفر هيأت علمي از دانشگاه علوم پزشكي  -

 دانشگاه موافقت شدكرمانشاه به اين 

 جلسات گزارش صبحگاهي در چهار مركز برگزار شود برنامه ريزي آموزشي

جهت آمادگي براي آزمون  4و  3كالس هاي آموزش دستياران سال 

بورد در روزهاي يكشنبه بصورت مدون و بر اساس برنامه تنظيمي انجام 

 شود

روش  –شركت اساتيد در كارگاههاي آموزشي شامل طراحي سئوال 

پروسيجرهاي جديد مانند  -استفاده از منابع الكترونيكي -تحقيق

فيبرواپتيک الرنگوسكوپي، تراكئوستومي پركوتانئوس، بلوک اعصاب 

 اپيدورسكوپي -محيطي تحت گايد سونو

مركز انجام مي شود ، در مركز پزشكي فيض بدليل  3در  پايان دوسال

 دكنسل شدن برنامه مقيمي اساتيد انجام نمي شو

 بقيه موارد در حال اجرا مي باشد

افزايش  –نفر  10افزايش كارشناسان جهت معرفي به پزشكي قانوني به  پاسخگويي به جامعه

 نفر 10كارشناسان جهت معرفي به سازمان نظام پزشكي به 

 انجام شده  پايان دو سال

 

 

 

 

 



 حوزه هیأت علمي

 مورد

 

 توضيح زمان تحقق هدف شرح هدف

اعضاي گروه بيهوشي و مراقبتهاي ويژه  در ارتباط با اخالق پزشكي و  اخالق پزشكي

رفتار حرفه اي آموزشهاي الزم را در اختيار رده هاي پائين تر آموزشي  

 قرار مي دهند

 در حال اجرا مي باشد پايان دو سال

آزمونهاي داخل گروهي را نيز  EDOاين گروه در نظر دارد با همكاري  كيفيت آزمون ها

 آناليز نموده و نتيجه آنرا به اعضاء باز خورد نمايد

 برگزاري كارگاههاي طراحي سئوال جهت اساتيد جوان

 آناليز آزمونهاي داخل گروهي انجام نشده پايان دو سال

كارگاههاي طراحي سئوال جهت اساتيد جوان از طرف  

 دانشكده برگزار شد

رؤساي بيمارستانها، معاونين آموزشي مراكز در روند ارزشيابي مداخله  هيأت علميارزشيابي اعضاي 

 داشته باشند

آبژكتيو شدن )براساس سيستم نمره دهي كه هيأت علمي بصورت كمي 

بر اساس مدارک موجود بدست آورده است( آيتم هاي فرم ارزشيابي 

)پيگيري 10 -)نظارت بر پايان نامه(9اساتيد در داخل گروه شامل شماره 

)شركت در 13 -)كيفيت سئواالت طراحي شده(11 -ارزيابي فراگير(

)شركت و ارائه پيشنهاد در شوراي گروه( وبقيه 14-جلسات علمي گروه(

آيتم ها بر اساس معدل نمرات منظور شده توسط اعضاء شوراي آموزشي 

 گروه 

 انجام شد پايان دو سال

 

 


