
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی

  دستیاران فوق تخصصی ارزشیابیارتقا و شفاف سازي روش هاي : 1هدف اختصاصی                       ارتقاي توانمندي هاي فارغ التحصیالن رشته هاي فوق تخصصی    هدف کلی: 

  دستیاران فوق تخصصی براي ارتقا به سال باالتر و معرفی به آزمون دانشنامه فوق تخصصی  ارزشیابی دستورالعملتدوین عنوان برنامه: 

  مسئول پایش  مسئول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
پیش بینی میزان   زمان اجراي فعالیت

فعالیت سال  پیشرفت

97  

پیش بینی میزان 

فعالیت  پیشرفت

  پایانزمان   زمان شروع   98سال

  محمدي زاده  دکتر  محمدي زاده  دکتر  کوریکولوم رشته هاي فوق تخصصی اولیه بررسی  1
  -  -  96دي   96آذر 

        

  محمدي زاده  دکتر  محمدي زاده  دکتر  بررسی آئین نامه هاي دوره دستیاري فوق تخصصی   2
  -  -  96دي   96آذر 

        

3  

رؤساي بخش هاي فوق تخصصی مستقر در  برگزاري جلسه توجیهی و هم اندیشی با
گروههاي مختلف آموزشی به منظور ارائه برنامه هاي فعلی ارزشیابی دستیاران فوق 
تخصصی توسط ایشان، تهیه پورت فولیو، تنظیم برنامه آزمونهاي کتبی و دوره اي، 

 تعیین نوع، تعداد و زمان آزمون هاي شفاهی

  دکتر صبوري  محمدي زاده  دکتر

  -  -  96ي د  96دي 

        

4  
دستیاران فوق تخصصی براي ارتقا به سال  ارزشیابی دستورالعمل تدوین و تصویب

و فوق باالتر و معرفی براي شرکت در آزمون فوق تخصصی در شوراي تخصصی 
 دانشگاه و دیگر مراجع مربوطهتخصصی 

  محمدي زاده  دکتر

دکتر صبري       دکتر 

صبوري      دکتر 

  امامی

  -  درصد 100  97شهریور   96بهمن 

    درصد 100  انجام شد

5  
از طریق مکاتبه و در صورت  به تمامی گروههاي مربوطه ارزشیابی ابالغ دستورالعمل

 نیاز برگزاري جلسات حضوري با رؤساي بخش هاي فوق تخصصی
  دکتر صبوري  محمدي زاده  دکتر

  -  درصد 100  97مهر   97تیر 

    درصد 100  انجام شد

6  
ارزشیابی مصوب توسط بخش هاي فوق تخصصی و  دستورالعملنظارت بر اجراي 

  نزدیک به طول سال تحصیلی گروههاي آموزشی مربوطه
  محمدي زاده  دکتر  خانم شکرین

  درصد 40  درصد 60  98خرداد   97مهر 

    درصد 60    انجام شد

7  
و گروههاي بخش هاي فوق تخصصی دریافت گزارش نهایی اجراي برنامه ها از 

  در پایان سال تحصیلی آموزشی مربوطه
  محمدي زاده  دکتر  خانم شکرین

  درصد 100  -  98مرداد   98مرداد 

       

 دستور العمل در درشده  پیش بینیارزشیابی  هاي روش اجرايو  تربیت کننده دستیار فوق تخصصی موجود در دانشکده پزشکیعداد بخش هاي فوق تخصصی تمصوب به  دستورالعمل استقرارشاخص تحقق هدف: 

  هریک از این بخش ها

  هاي آموزشی درگیر در اجراي دستورالعملاز بخش هاي فوق تخصصی و گروه تحصیلی پایان سال  نزدیک بهزارش گیري در طول سال تحصیلی و گنحوه جمع آوري داده ها: 



  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 کده پزشکیمعاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانش

  دستیاران رشته هاي تخصصی  ارزشیابیبازنگري برنامه تدوین شده آموزش و : 2هدف اختصاصی ارتقاي توانمندي هاي فارغ التحصیالن رشته هاي تخصصی                          هدف کلی: 

  دستیاران رشته هاي تخصصی تدوین شده توسط گروههاي آموزشی ارزشیابیو  بازنگري برنامه آموزشعنوان برنامه: 

  مسئول پایش  مسئول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
پیش بینی میزان   زمان اجراي فعالیت

فعالیت سال  پیشرفت

97  

پیش بینی میزان 

فعالیت  پیشرفت

  زمان پایان  زمان شروع   98سال

1  
اي آموزشی در دفترچه برنامه ه مکاتبه با گروههاي آموزشی براي بازنگري

  دریافت برنامه از گروههاو دستیاران رشته مربوطه 
  دکتر محمدي زاده  دکتر محمدي زاده

  -  درصد 100  97مهر   97اردیبهشت 

    درصد 100  انجام شد

2  
گروه مربوطه از نظر انطباق با ارائه شده از طرف موزشی آبررسی دفترچه برنامه 

درون بخشی و  ارزشیابیکوریکولوم آموزشی مصوب وزارت متبوع و روش هاي 
  آزمون هاي کتبی دوره اي برنامه ریزي شده

 دکتر محمدي زاده
خانم       خانم شکرین

  شاملی
  دکتر محمدي زاده

  درصد 30  درصد 70  98اردیبهشت   97آبان 

    درصد 20    

3  
و (در صورت لزوم) برگزاري جلسه با دستیاران رشته هاي مختلف تخصصی 

دریافت نقطه نظرات آنان در ارتباط با چگونگی اجراي مفاد دفترچه برنامه 
 آموزشی توسط گروه مربوطه

  دکتر محمدي زاده  دکتر محمدي زاده
  درصد 100  -  98مهر   98اردیبهشت 

        

4  
) و در 3) و (2آموزشی در ارتباط با فعالیت هاي بند (ارائه بازخورد به گروههاي 

  صورت لزوم پیشنهاد تغییرات برنامه
  دکتر محمدي زاده  دکتر محمدي زاده

  درصد 100  -  98آبان   98مهر 

        

5  
پیش بینی شده در  ارزشیابیروش هاي برنامه آموزشی و نظارت بر اجراي 

 دفترچه برنامه آموزشی توسط گروههاي آموزشی 

 دکتر محمدي زاده
خانم       خانم شکرین

  شاملی
  دکتر محمدي زاده

  درصد 70  -  99اردیبهشت   98آبان 

        

  

روش هاي ارزشیابی پیش بینی شده کامل و اجراي  کننده دستیار تخصصی موجود در دانشکده پزشکیبه تعداد گروه هاي آموزشی تربیت دستیاران  بازنگري شده دفترچه برنامه آموزشی ارائهشاخص تحقق هدف: 

  هریک از گروه ها در برنامه

ا سالیانه و گواهینامه به تفکیک روش دریافت دفترچه ها از گروه هاي آموزشی و دریافت لیست نمرات ارزشیابی درون بخشی و کتبی دوره اي در زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقنحوه جمع آوري داده ها: 

  ارزشیابی

  

  



  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی

  دستیاران تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ ارزشیابیسامان بخشیدن به روش جمع آوري اطالعات مربوط به آموزش و  :3دف اختصاصیهفارغ التحصیالن رشته هاي تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ      ارتقاي توانمندي هايهدف کلی: 

  پیاده سازي سامانه الکترونیک جامع دستیاري براي رشته هاي تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپعنوان برنامه: 

  مسئول پایش  مسئول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
ش بینی میزان پی  زمان اجراي فعالیت

فعالیت سال  پیشرفت

97  

پیش بینی میزان 

فعالیت  پیشرفت

  زمان پایان  زمان شروع   98سال

1  
نهایی سازي و امضاي قرارداد نصب و راه اندازي سامانه جامع دستیاري طبیب 

 براي دستیاران رشته هاي تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ
  دکتر حمید رحیمی
  دکتر محمدي زاده

صبري         دکتر 
  دکتر صبوري

  -  -  96اسفند   96آذر 

        

2  
استفاده و آزمایش امکانات مختلف نرم افزار توسط ارائه ایده ها و پیشنهادات و 

  گروه آموزشی پایلوت (گروه کودکان) و ارائه بازخورد
  دکتر رحیمی

دکتر صبوري       
  دکتر محمدي زاده

  -  درصد 100  97مرداد   97فروردین 

    درصد 100  انجام شد

3  
 9استفاده گروه هاي آموزشی مصوب وزارت متبوع (انجام هماهنگی و پیگیري 

 هاي نرم افزار bugرشته) از امکانات سامانه جامع دستیاري براي مشخص شدن 
دکتر رحیمی       دکتر 

  محمدي زاده
دکتر صبوري       

  دکتر محمدي زاده

  -  درصد 100  97آبان   97شهریور 

    درصد 100  انجام شد

4  
  اطمینان از آماده بودن وتعامل با شرکت مجري نرم افزار (انیکو) 

  تمام رشته هاي دستیاري تخصصی دانشگاه(پورتفولیوي) الگ بوك  
  دکتر رحیمی

  دکتر محمدي زاده
  دکتر صبوري

  -  درصد 100  97دي   97آذر 

    درصد 100  انجام شد

5  
  گروه هاي آموزشی  تمام با مسئوالن آموزشیبرگزاري جلسات توجیهی 

تربیت کننده دستیار تخصصی و شروع فرآیند ورود اطالعات مربوط به عملکرد 
  جامع دستیاران به سامانه

  دکتر رحیمی
  دکتر محمدي زاده

  دکتر صبوري
  -  درصد 100  97دي   97دي 

    درصد 100  انجام شد

  عملکرد دستیاران به سامانهنظارت بر ورود اطالعات مربوط به   6
  خانم شکرین
  خانم شاملی

  دکتر رحیمی
  دکتر محمدي زاده

  درصد 40  درصد 60  98اردیبهشت   97بهمن 

    درصد 10    

7  
  برگزاري جلسه/جلسات توجیهی با مدیران گروهها و رؤساي بخش هاي 

 فوق تخصصی تربیت کننده دستیار فوق تخصصی براي شروع فرآیند استفاده از
  سامانه جامع دستیاري طبیب

  دکتر رحیمی
  دکتر محمدي زاده

  دکتر صبوري
  -  درصد 100  97بهمن   97بهمن 

    درصد 100  انجام شد

8  
ارتباط دادن رؤساي بخش هاي تربیت کننده دستیار فوق تخصصی با شرکت 

مجري نرم افزار براي ورود اطالعات مورد نیاز در سامانه هر رشته براساس 
 کوریکولوم آموزشی وزارت متبوع

  دکتر محمدي زاده
دکتر صبوري       

  دکتر رحیمی 

  درصد 50  درصد 50  98اردیبهشت   97بهمن 

    درصد 50    انجام شد

9  
وارد کردن اطالعات مربوط به عملکرد دستیاران فوق تخصصی به نظارت بر 

  سامانه
  خانم شکرین
  خانم شاملی

دکتر رحیمی      
  محمدي زادهدکتر 

  درصد 100  -  98مرداد   98خرداد 

        

  به تعداد رشته هاي تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ موجود در دانشکده پزشکیورود اطالعات مربوط به ارزشیابی دستیاران در سامانه جامع طبیب شاخص تحقق هدف: 

  جامع طبیب و اطالعات ذخیره شده در آنبررسی داشبورد گروه هاي آموزشی در سامانه نحوه جمع آوري داده ها: 



  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی

  هاي تخصصی ارتقاي پاي بندي به اصول حرفه اي در دستیاران رشته: 4-1هدف اختصاصی ارتقاي توانمندي هاي فارغ التحصیالن رشته هاي تخصصی                          هدف کلی: 

  تدوین و پیاده سازي برنامه آموزشی پاي بندي به اصول حرفه اي در گروههاي آموزشی تربیت کننده دستیار تخصصیعنوان برنامه: 

  مسئول پایش  مسئول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
پیش بینی میزان   زمان اجراي فعالیت

فعالیت  پیشرفت

  97سال 

پیش بینی میزان 

فعالیت  پیشرفت

  زمان پایان  زمان شروع   98سال

1  

به منظور  EDCو  EDOبرگزاري جلسات هماهنگی با مسئوالن محترم دانشکده، 
برنامه ریزي کارگاه هاي آموزشی و آشنایی مدیران برنامه دستیاري گروه هاي 

  آموزشی با مباحث مربوط به پاي بندي به اصول حرفه اي و 
  کارگاه هاي شیوه آموزش رفتار حرفه اي به دستیاران 

  دکتر حمید رحیمی
  دکتر محمدي زاده 

  دکتر رحیمی
  دکتر محمدي زاده 

  -  درصد 100  97اردیبهشت   96اسفند 

    درصد 100  انجام شد

  )1برگزاري کارگاه هاي موضوع فعالیت (  2

  دکتر یمانی
  دکتر رحیمی

  دکتر محمدي زاده 
  دکتر شهیدي

  دکتر یمانی
  دکتر رحیمی 

  دکتر محمدي زاده 
  دکتر شهیدي 

    درصد 100  97بهمن   97مهر 

    درصد 100  انجام شد

3  
  آموزش رفتار حرفه اي به دستیاران تعیین برنامه مدون براي چگونگی 

 گروه آموزشی پایلوت براي اجراي برنامه چهار گروه هاي منتخب (پایلوت)و تعیین 
  دکتر رحیمی

  دکتر محمدي زاده 
  دکتر رحیمی

  دکتر محمدي زاده 

  -  درصد 100  97بهمن   97بهمن 

    0     

  اجراي برنامه آموزشی مدون در گروههاي منتخب  4
مدیران گروههاي 
  آموزشی منتخب

  دکتر یمانی
  دکتر رحیمی

  دکتر محمدي زاده
  دکتر شهیدي

  درصد 75  درصد  25  98خرداد   97اسفند 

    0     

5  
پیگیري و نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشی در سایر گروه هاي آموزشی 

 برحسب شرایط و برنامه هاي گروه ها
  دکتر محمدي زاده  دکتر محمدي زاده

  درصد 85  درصد 15  98آبان   97اسفند 

    0     

6  
برنامه آموزشی پایلوت و انجام مداخالت الزم براي اصالح و  اجراي ارزیابی نحوه

  پیاده سازي برنامه در تمام گروه هاي آموزشی

  دکتر رحیمی
  دکتر محمدي زاده 

  دکتر شهیدي 

  دکتر رحیمی
  دکتر محمدي زاده 

  دکتر شهیدي 

  درصد 100  -  98مهر   98تیر 

        

  گروه آموزشی منتخب 4 راي برنامه آموزشی مصوب دراج  شاخص تحقق هدف:

  دریافت جدول برنامه آموزشی دستیاران و گزارش گیري دوره اينحوه جمع آوري داده ها: 

  

  



  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی

  ارتقاي پاي بندي به اصول حرفه اي در دستیاران رشته هاي تخصصی: 4- 2هدف اختصاصی فارغ التحصیالن رشته هاي تخصصی                            هاي ارتقاي توانمنديهدف کلی: 

  پاي بندي دستیاران به اصول حرفه اي  ارزشیابی توسعه پیاده سازي برنامهعنوان برنامه: 

  مسئول پایش  مسئول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
پیش بینی میزان   زمان اجراي فعالیت

فعالیت سال  پیشرفت

97  

پیش بینی میزان 

فعالیت  پیشرفت

  زمان پایان  زمان شروع   98سال

1  

انجام مکاتبات با گروه هاي آموزشی و رؤساي مراکز آموزشی درمانی جهت 
تعیین اعضاي جدید کمیته هاي پاي بندي به اصول حرفه اي و صدور 

 ریاست محترم دانشکده پزشکیحکم توسط 
  دکتر محمدي زاده  دکتر محمدي زاده

  -  درصد 100  97تیر   97فروردین 

    درصد 100  انجام شد

2  
دستیاران در گروه  ارزشیابیبرگزاري دوره اي جلسات کمیته هاي پیگیري 

  هاي آموزشی و گزارش جلسه کمیته ها به دانشکده در مهلت مقرر
  محمدي زادهدکتر   مهدي بابایی

  درصد 100  درصد 50  98فروردین   97شهریور 

    درصد 50    انجام شد

3  

  هایی کمیته ها براي تعیین نمره رفتار پیگیري برگزاري جلسه ن
درون بخشی و گزارش جلسه به دانشکده  ارزشیابیحرفه اي دستیاران در 

 در مهلت مقرر
  دکتر محمدي زاده  مهدي بابایی

  درصد 100  -  98اردیبهشت   98اردیبهشت 

        

4  
برگزاري جلسات رسیدگی به گزارش هاي موردي در مورد رفتار حرفه پیگیري 

  اي دستیاران در گروه هاي آموزشی  و مراکز آموزشی درمانی
  دکتر محمدي زاده  مهدي بابایی

  درصد 100  درصد 50  98خرداد   97مرداد 

    درصد 50    انجام شد

5  

به منظور ارائه بازخورد به گروه  4تا  2جمع بندي گزارش جلسات بندهاي 
هاي آموزشی و مراکز آموزشی درمانی و استخراج پیشنهادات مشترك 

  براي ارتقاي ارزشیابی ها 

  دکتر محمدي زاده

  مهدي بابایی
  دکتر محمدي زاده

  درصد 100  -  98آذر   98تیر 

        

  پزشکیجلسات با تعداد و محتواي پیش بینی شده در دستورالعمل مربوطه به تعداد گروه هاي آموزشی تربیت کننده دستیار تخصصی موجود در دانشکده برگزاري شاخص تحقق هدف: 

  دستیاران در زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقا سالیانه و گواهینامه لیست نمرات رفتار حرفه اي دریافت گزارش گیري از گروه هاي آموزشی با مکاتبه رسمی و بازدید کارشناس معاونت ونحوه جمع آوري داده ها: 

 

  

   



  انشگاه علوم پزشکی اصفهاند

 معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی

  کتبی سالیانه دستیاران تخصصی براساس آخرین بازنگري ها در شیوه برگزاري آزمون ارزشیابی: 5هدف اختصاصی ارتقاي توانمندي هاي فارغ التحصیالن رشته هاي تخصصی                      هدف کلی: 

  1396-97گواهینامه دستیاري تخصصی سال تحصیلی  -برگزاري آزمون ارتقاعنوان برنامه: 

  مسئول پایش  مسئول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
پیش بینی میزان   زمان اجراي فعالیت

فعالیت سال  پیشرفت

97  

بینی میزان پیش 

فعالیت  پیشرفت

  زمان پایان  زمان شروع   98سال

1  
دریافت و جمع بندي آخرین مصوبات شوراي آموزش پزشکی و تخصصی در مورد چگونگی برگزاري 

 گواهینامه تخصصی سال جاري و آئین نامه ها و دستور العمل هاي مربوطه -آزمون ارتقا
  دکتر صبوري  دکتر محمدي زاده 

  -  درصد 100  97خرداد   97اردیبهشت 

    درصد 100  انجام شد

برگزاري جلسه / جلسات با مسئوالن محترم دانشگاه و کارشناسان مربوطه در مورد اجرایی کردن   2
 مصوبات و دستورالعمل هاي وزارت متبوع

  دکتر صبوري  دکتر محمدي زاده 

  -  درصد 100  97تیر   97خرداد 

    درصد 100  انجام شد

3  
مکاتبه با گروههاي  آموزشی و دانشگاه هاي منطقه هفتم آمایشی براي تعیین اعضاي هیئت هاي 
 ممتحنه رشته هاي مختلف و صدور احکام ایشان و تعیین مسئول هر یک از هیئت هاي ممتحنه

  دکتر صبوري  دکتر محمدي زاده 

  -  درصد 100  97خرداد   97اردیبهشت 

    درصد 100  انجام شد

4  
برنامه ریزي براي بودجه بندي و تعیین سهم هر یک از دانشگاه هاي منطقه هفتم آمایشی در طراحی 
 سئواالت آزمون توسط مسئوالن هیئت هاي ممتحنه و آماده سازي نرم افزار نجما براي ورود سؤاالت

  دکتر محمدي زاده 
  مهندس موحدي

  مسئوالن هیئت ممتحنه
  دکتر صبوري

  -  درصد 100  97خرداد   97خرداد 

    درصد 100  انجام شد

5  
ارتباط مستمر، مکاتبه و در صورت نیاز برگزاري جلسه با مدیران برنامه دستیاري و مسئوالن هیئت 

هاي ممتحنه رشته هاي مختلف و نمایندگان دانشگاه هاي منطقه هفتم آمایشی کشور در مورد 
 چگونگی طراحی سئواالت

  صبوريدکتر   دکتر محمدي زاده 

  -  درصد 100  97خرداد   97اردیبهشت 

    درصد 100  انجام شد

6  
برگزاري جلسات نهایی سازي سؤاالت و تولید دفترچه سئواالت آزمون/ اسکان و پذیرایی از میهمانان 

 دانشگاه هاي علوم پزشکی منطقه هفتم آمایشی کشور

  دکتر محمدي زاده 
  دکتر پورزمانی

  دکتر دادگستر نیا
  موحديمهندس 

  دکتر صبوري

  -  درصد 100  97تیر   97تیر 

    درصد 100  انجام شد

 تکثیر، آماده سازي و سهمیه بندي دفترچه سئواالت آزمون  7

  حراست دانشگاه
حوزه معاونت تخصصی و 
فوق تخصصی دانشکده 

  پزشکی

  دکتر صبوري
  دکتر محمدي زاده 

  -  درصد 100  97تیر   97تیر 

    درصد 100  انجام شد



  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی

  کتبی سالیانه دستیاران تخصصی براساس آخرین بازنگري ها در شیوه برگزاري آزمون ارزشیابی: ادامه -5هدف اختصاصی ارتقاي توانمندي هاي فارغ التحصیالن رشته هاي تخصصی      هدف کلی: 

  1396-97گواهینامه دستیاري تخصصی سال تحصیلی  -برگزاري آزمون ارتقاعنوان برنامه: 

  مسئول پایش  مسئول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
پیش بینی میزان   زمان اجراي فعالیت

فعالیت سال  پیشرفت

97  

پیش بینی میزان 

فعالیت  پیشرفت

  زمان پایان  زمان شروع   98سال

  دکتر صبوري  دکتر محمدي ز اده  برگزاري آزمون   8

  -  درصد 100   97تیر   97تیر 

    درصد 100  انجام شد

  مهندس بحرانی  تصحیح پاسخنامه ها  9
  خانم شکرین 

  دکتر محمدي زاده 

  -  درصد 100   97تیر   97تیر 

    درصد 100  انجام شد

10  
اصالح برگزاري جلسه رسیدگی به اعتراضات دستیاران به سؤاالت آزمون و 

 کلیدها در صورت لزوم
  دکتر صبوري   دکتر محمدي زاده 

  -  درصد 100   97تیر   97تیر 

    درصد 100  انجام شد

11  
تصحیح دوباره پاسخنامه ها، ارسال نتایج به وزارت متبوع و اعالم نتایج به 

  گروه هاي آموزشی و دستیاران
  مهندس بحرانی
  خانم شکرین

  دکتر صبوري 
  دکتر محمدي زاده 

  -  درصد 100  97مرداد   97تیر 

    درصد 100  انجام شد

  

  برگزاري آزمون و اعالم نتایج به دستیارانشاخص تحقق هدف: 

  و لیست نمرات نهایی دستیاران ارسالی به وزارت متبوع صورتجلسه برگزاري آزمون ات برگزار شده براي اجراي آزمون،صورتجلسنحوه جمع آوري داده ها: 



  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی

  مصوبات مرتبط با دستیاري تخصصی ایجاد شفافیت در آئین نامه ها و منظم کردن و: 6هدف اختصاصی                                            ارتقاي فرآیندهاي مرتبط با آموزش دستیاري تخصصی در سطح وزارت متبوع براساس دستور صادره از وزارت هدف کلی: 

  تخصصی  يگردآوري و بازنگري قوانین و آئین نامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات مرتبط با دستیارعنوان برنامه: 

  مسئول پایش  مسئول اجرا  فهرست فعالیت ها  ردیف
پیش بینی میزان   زمان اجراي فعالیت

فعالیت  پیشرفت

  97سال 

پیش بینی میزان 

فعالیت  پیشرفت

  زمان پایان  زمان شروع   98سال

1  

برگزاري ادامه جلسات فشرده ارزشیابی و مقایسه آئین نامه هاي موجود 
در حیطه دستیاري تخصصی  با مصوبات دوره هاي مختلف شوراي 

 آموزش پزشکی و تخصصی کشور 

  حمید رحیمیدکتر 

  دکتر محمدي زاده

  دکتر صبري

  دکتر صبوري

  -  -  96اسفند   96آذر 

        

  قوانین بازبینی شدهتایپ و آماده سازي مجموعه   2
  رحیمیدکتر 

  دکتر محمدي زاده 

  دکتر صبري

  دکتر صبوري

  -  -  96اسفند   96بهمن 

        

3  
برگزاري جلسات مرور و نهایی سازي مجموعه قوانین در حضور معاونت 

 آموزشی دانشگاه 

  دکتر صبري

  دکتر صبوري

  دکتر رحیمی

  دکتر محمدي زاده 

  دکتر مرتضوي

  آقاي فروغی 

  صبريدکتر 

  دکتر صبوري

  -  -  96اسفند   96بهمن 

        

  3اعمال اصالحات و پیشنهادات ارائه شده در جلسات موضوع بند   4
  رحیمیدکتر 

  دکتر محمدي زاده

  دکتر صبري

  دکتر صبوري

  -  -  96اسفند   96بهمن 

        

5  
تایپ و آماده سازي نهایی مجموعه قوانین و ارائه به معاونت آموزشی 

  دانشگاه براي طی فرآیندها در وزارت متبوع 
  رحیمیدکتر 

  دکتر محمدي زاده 

  دکتر صبري

  دکتر صبوري

  -  درصد 100  97خرداد   96اسفند 

    درصد 100  انجام شد  

  

  تهیه یک جلد کتاب مقررات و قوانینشاخص تحقق هدف: 

  صورتجلسات برگزار شده براي تهیه کتابنحوه جمع آوري داده ها: 


