
 جراحی مغزو اعصاب  جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی

 ارتقای حوزه مدیریت  : 1 هدف کلی

 کیفی نظات بر برنامه های استراتژیک گروه ی ارتقا  هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

           فعالیت درصد پیشرفت

  96تا پایان سال 

 مدیر گروه تعیین شرح وظایف استراتژیک گروه 1
معاون آموزشی مرکز و 

 ریاست دانشکده
 %100 95آبان  1395مهر 

 %100 95آذر  95بان آ شورای گروه  مدیر گروه تقسیم وظایف بین افراد گروه 2

 %50 95اسفند  95آذر  مدیر گروه گروهاعضای هیأت علمی  گزارش سه ماهه فعالیتها در شورای گروه 3

 تعیین فعالیتهای استراتژیک گروه بر اساس گزارشات ارزشیابی 4
شورای گروه با مسئولیت 

 مدیر گروه
 در حال اجرا 96خرداد  95اسفند  ریاست دانشکده پزشکی

 از طرف دانشکده گروه کسب امیتاز مطلوب   شاخص میزان تحقق هدف:

  ارائه گزارش به مدیر گروه توسط اعضای هیأت علمی ماهانه بر اساس شرح وظایف از پیش تعیین شده  ها:نحوه جمع آوری داده 

 

 



 جراحی مغزو اعصاب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 ارتقای حوزه مدیریت:  2 هدف کلی

 جلوگیری از خالفهای پزشکی در بین اعضای هیأت علمی گروه ارتقاء رفتار حرفه ای اعضای هیأت علمی گروه و  هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

           فعالیت درصد پیشرفت

 96تا پایان سال 

1 
تعیین بایدها و نبایدها در اعمال جراحی در سطح استان 

 )اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیونها( 

انجمن جراحان مغزو اعصاب 

 اصفهان 
 %20 95مهر  95فروردین  هیأت مدیره انجمن 

2 
ابالغ موارد اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون های اعمال 

 جراحی اعصاب 
 %20 1395پایان آبان  1395اول آبان  شورای درمان گروه  مدیر گروه 

3 
پیگیری رعایت اخالق حرفه ای توسط اعضای هیأت علمی 

 گروه 

معاون درمان دانشکده پزشک و 

 دانشگاه با همکاری مدیر گروه 
 %100 مستمر  95آذر  شورای درمان گروه 

 از هیأت علمی گروه کاهش شکایات واصله از طرف سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی   شاخص میزان تحقق هدف:

 بر اساس گزارش های واصله نحوه جمع آوری داده ها: 

  



 جراحی مغزو اعصاب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 ارتقای حوزه مدیریت :  3 هدف کلی

 آموزشی گروه –فوق تخصصی شدن اعمال درمانی منظور  بهته های فلوشیپ رشگرایش بندی اعضاء هیأت علمی به  هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

           فعالیت درصد پیشرفت

 96تا پایان سال 

  %100 95 اسفند 95آذر  شورای گروه  مدیر گروه  تعیین فلوشیپهای مورد نیاز گروه  1

  %100 95پایان دی  95اول دی   شورای گروه  مدیر گروه  تقسیم اعضای هیأت علمی گروه جهت کسب فلوشیپهای الزم  2

  %100 95اسفند  95دی   ریاست دانشکده پزشکی  مدیر گروه  تعیین کمبودهای فلوشیپ از نظر نیروی انسانی  3

 در حال اجرا  %50 96اسفند  96فروردین  ریاست دانشکده پزشکی  مدیر گروه  اعزام  هیأت علمی جهت اخذ فلوشیپ  4

 96مهر   مدیر گروه  مدیر گروه  پیگیری جذب فلوشیپهای مورد نیاز از طریق فراخوان  5
مستمر در هر 

 فراخوان 
- 

 

  تمام فلوشیپهای مورد نیاز جهت انجام کارهای فوق تخصصی تأمین  شاخص میزان تحقق هدف:

  مکاتبات الزم با دانشکده و پیگیری آننحوه جمع آوری داده ها: 



  جراحی مغزو اعصاب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

  ارتقای حوزه مدیریت:   4هدف کلی

  ارتقاء رتبه اعضای هیأت علمی گروه هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان شروعزمان 

تا            فعالیت درصد پیشرفت

 96پایان سال 

 %100 95پایان آذر  95آذر  مدیر گروه  منشی گروه  ارسال آئین نامه جدید ارتقا به اعضای هیأت علمی  1

 جلسه توجیهی فرایند ارتقا 2
 آقای د کتر امین منصور 

 سرکار خانم دکتر چنگییز 
 %50 95بهمن  95دی  مدیر گروه 

3 
تکمیل پرونده ارتقا رتبه اعضای گروه بر اساس آئین 

 نامه جدید 

 اعضای هیأت علمی 

 منشی گروه 
 در حال اجرا   %50 96اسفند 95اسفند  آقای دکتر امین منصور 

 

  تعداد پرونده آماده شده جهت ارتقاء اعضا ی هیأت علمی  شاخص میزان تحقق هدف:

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



 

  جراحی مغزو اعصاب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

  دستیاران حوزه آموزش ارتقاء سطح علمی:  1 هدف کلی

  افزایش سطح دانش علمی دستیاران در زمینه های مختلف دروس جراحی اعصاب هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا هافهرست فعالیت 
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان شروع

 و زمان پایان

 برگزاری آزمون از مباحث  

تا            فعالیت درصد پیشرفت

 96پایان سال 

 در حال اجرا %100  96خرداد   95آبان  مدیر برنامه دستیاری دکتر شکرچی زاده  کالس درس آناتومی جلسه  8برگزاری  1

 در حال اجرا %100 96خرداد   95آذر  مدیر برنامه دستیاری دکتر رضوانی  کالس درس ستون فقرات جلسه  8برگزاری  2

 در حال اجرا  %100 96خرداد   95آذر  مدیر برنامه دستیاری دکتر شفیعی  کالس درس جنرال نروسرجری جلسه  8برگزاری  3

 در حال اجرا  %100 96خرداد   95آذر  دستیاریمدیر برنامه  دکتر ریاضی  کالس درس اطفال جلسه  8برگزاری  4

 در حال اجرا %25 96خرداد  95آذر  مدیر برنامه دستیاری دکتر نوریان کالس پرسش و پاسخجلسه  8 5

  افزایش نمره دستیاران در آزمون ارتقا نسبت به سال گذشته  شاخص میزان تحقق هدف:

 آزمون های برگزار شده پایان دوره بر اساس نمرات نحوه جمع آوری داده ها: 



 جراحی مغزو اعصاب  جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 ی حوزه آموزش دستیار ارتقای:  2 هدف کلی

  برگزاری انواع آزمون های کلینیکی به منظور افزایش توانمندی دستیاران در حیطه دانش و مهارت  هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 اجرامسوول  فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

تا            فعالیت درصد پیشرفت

 96پایان سال

1 
برگزاری امتحانات تئوری بصورت الکترونیک در سه مرحله به 

 تفکیک سال دستیاری 
 در حال اجرا  %100 96تیر  95دی   هسته آموزش گروه  دکتر امین منصور 

  در حال اجرا %100 95پایان اسفند  95پایان اسفند  هسته آموزش گروه  دکتر صبوری  بصورت الکترونیک PMPبرگزاری یک آزمون  2

 تا کنون 96پایان خرداد  هسته آموزش گروه  دکتر صبوری  مطابق آزمون بورد تخصصی  *استاندارد OSCEبرگزاری یک آزمون  3
 در حال اجرا و   100%

  OSCEاستاندارد بر اساس ضوابط بورد تخصصی رشته در رابطه با اجرای  *

  نسبت به سال گذشته تخصصی درصد قبولی دستیاران در آزمون دانشنامه افزایش   : شاخص میزان تحقق هدف

 نمرات دستیاران  :  نحوه جمع آوری داده ها

  



 جراحی مغزو اعصاب  جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

    آموزش دستیارانارتقاء :  3 هدف کلی

   الکترونیکی در فرایند آموزش دستیاران  logbookاجرای  هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

تا            فعالیت درصد پیشرفت

 96پایان سال 

1 
 آموزشی درمشخص نمودن اهداف یادگیری و  

 هر دوره دستیاری 

 هسته آموزشی گروه 

 دکتر شفیعی 
 %100 95اسفند  95فروردین  دکتر صبوری

 %100 96شهریور  96فروردین  دکتر صبوری  دکتر تابش  تهیه برنامه نرم افزاری الکترونیکی  2

 بدلیل عدم بودجه متوقف شد 97خرداد  96مهر  دکتر صبوری  دکتر امین منصور  الکترونیکی  logbookاجرای  3

 - 97تیر   97خرداد  هسته آموزشی گروه  دکتر صبوری  بازخورد برنامه  4

5 
 از نمره فعالیت آموزشی ساالنه دستیار  %5/7اختصاص 

  logbookبر اساس  
 مستمر    96مهر  هسته آموزشی گروه  دکتر امین منصور 

     -    

 

 الکترونیکی توسط دستیاران  logbookتکمیل کامل اطالعات در   : شاخص میزان تحقق هدف

  logbookفرمهای تکمیل  :  نحوه جمع آوری داده ها



 جراحی مغزو اعصاب  جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

  ارتقا کیفیت حوزه پژوهش اعضای هیأت علمی:  1 هدف کلی

  افزایش تعداد مقاالت چاپ شده از طرف اعضای هیأت علمی گروه    هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

تا            فعالیت درصد پیشرفت

 96پایان سال 

50% 95دی  95آذر  مدیر گروه  هسته پژوهشی گروه  مشخص نمودن عناوین تحقیقاتی در گروه  1  

 شورای گروه  تقسیم عناوین بین اعضای هیأت علمی گروه و دستیاران  2
 دکتر امین منصور 

 دکتر ابریشم کار 
50% 95پایان اسفند  95بهمن   

 96فروردین  هسته پژوهشی گروه  عضو هیأت علمی  انجام تحقیق و چاپ مقاله در مجالت معتبر 3
هر سه ماه تا 

 96پایان سال 
اجرادر حال   

 

  96چاپ شده توسط اعضای هیأت علمی گروه در سال  مقاله 4 تعداد  : شاخص میزان تحقق هدف

  مقاالت آماده شده گزارش هر سه ماه از : نحوه جمع آوری داده ها

 



 جراحی مغزو اعصاب  جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

  کیفیت حوزه پژوهش یارتقا:  2 هدف کلی

  افزایش تعداد مقاالت چاپ شده توسط دستیاران گروه    هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

تا            فعالیت درصد پیشرفت

 96پایان سال 

1 
مشخص نمودن عناوین تحقیقاتی و عناوین پایان نامه  در گروه و 

 اولویت بندی 
% 50 95دی  95آذر  دکتر ابریشم کار   هسته پژوهشی گروه   

50% هر سه ماه یکبار 95دی  دکتر ابریشم کار  شورای پژوهشی گروه  تصویب طرح با موضوع پیشنهادی توسط شورای پژوهشی گروه   2  

3 
نظارت بر اجرای طرح و پایان نامه توسط دستیار و گزارش سه ماه 

 توسط دستیار در شورای پژوهشی گروه 
  %50 هر سه ماه یکبار 95دی  دکتر ابریشم کار  استاد مشاور 

 96خرداد  هسته پژوهشی گروه  دکتر ابریشم کار   چاپ مقاله و دفاع از پایان نامه  4
 96تا پایان سال 

 یکبارهر سه ماه 
50%  

 

  96دستیاران در سال چاپ شده توسط  مقاله 4حداقل  تعداد  : شاخص میزان تحقق هدف

  مقاالت آماده شده گزارش هر سه ماه از : نحوه جمع آوری داده ها



 

 جراحی مغزو اعصاب  جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

  ارتقای حوزه پژوهشی:  3 هدف کلی

  تدوین درسنامه جراحی اعصاب     هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

تا            فعالیت درصد پیشرفت

 96پایان سال 

1 
مشخص نمودن عناوین مورد نیاز جهت آموزش دانشجویان بر 

 اساس سرفصل های مصوب  
100% 95آبان  95مهر  شورای گروه  دکتر تابش    

  100% 95آخر آبان   95اول آبان  شورای گروه  دکتر صبوری  تقسیم سرفصلها بین اساتید گروه    2

  100% هر سه ماه یکبار 95دی  شورای گروه دکتر تابش  آماده سازی مباحث  3

100% 96اردیبهشت  95فروردین  شورای گروه دکتر صبوری بررسی و نهایی کردن مباحث   4  

 در دست اقدام در دانشکده پزشکی 96خرداد  96خرداد  شورای گروه  دکتر صبوری  چاپ درسنامه  5

 

  96چاپ درسنامه جهت دانشجویان جراحی اعصاب در سال   : شاخص میزان تحقق هدف

  بر اساس تألیف مواد درسی و فصلهای کتاب  : نحوه جمع آوری داده ها 



 جراحی مغزو اعصاب  جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

  یارتقای حوزه درمان:  1 هدف کلی

 (الکترونیکی نمودن پرونده های بیماران بستری در بخش جراحی اعصاب  ارتقا فرایند ثبت اطالعات درمانی در گروه ) هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

تا            فعالیت درصد پیشرفت

 96پایان سال 

100% 95آذر  95اردیبهشت  مدیر گروه  دکتر رضوانی  تدوین برنامه نرم افزاری پرونده الکترونیکی  1  

در حال ا نجام  100% 95آبان  95شهریور  شورای گروه  دکتر رضوانی  رفع نواقص برنامه الکترونیکی و پایش آن  2  

در حال انجام  100% 95دی  95مهر  شورای گروه  دکتر رضوانی  اجرای آزمایش برنامه و توجیه اعضای هیأت علمی و دستیاران  3  

  100% 96اردیبهشت  95دی  شورای گروه  دکتر رضوانی  نهایی شدن برنامه و کارگزاری برنامه  4

 

 شدن اطالعات درمانی بیماران در بخش جراحی اعصاب  Paper less  : شاخص میزان تحقق هدف

  بر اساس اطالعات ثبت شده در نرم افزار : نحوه جمع آوری داده ها

 

  



 جراحی مغزو اعصاب  جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

  یارتقای حوزه درمان:  2 هدف کلی

 بازنگری تعرفه های اعمال جراحی اعصاب  هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

تا            فعالیت درصد پیشرفت

 96پایان سال 

 دکتر رضوانی  بازنگری تعرفه های اعمال جراحی  1

 دکتر شفیعی 
100% 95دی  95آذر  مدیر گروه   

 دکتر رضوانی  ارائه گزارش در شورای گروه  2

 دکتر شفیعی 
% 50 95پایان دی  95دی  شورای گروه   

100% 95پایان دی  95دی  ریاست دانشکده  دکتر صبوری  پیشنهاد تغییر تعرفه ها به دانشکده و معاونت درمان  3  

 

 افزایش تعرفه های اعمال جراحی در کتاب خدمات نسبی   : شاخص میزان تحقق هدف

 ید شده در شورای گروه تأی اطالعاتبر اساس  : نحوه جمع آوری داده ها

  



  جراحی مغزو اعصاب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

 یارتقای حوزه درمان : 3 هدف کلی

 الکترونیکی نمودن پرونده بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه  هدف اختصاصی :

ف
دی

ر
 

 مسوول اجرا فهرست فعالیت ها
مسوول پایش و 

 ارزشیابی
 زمان پایان زمان شروع

           فعالیت درصد پیشرفت

 96تا پایان سال 

تدوین برنامه نرم افزاری پرونده الکترونیک  1

 بیماران سرپایی
% 50 95آذر  95اردیبهشت  مدیر گروه دکتر رضوانی  

% 50 95آبان  95شهریور  شورای گروه دکتر رضوانی بهبود کمیت و کیفیت برنامه نرم افزاری 2  

 عدم انجام 95دی  95مهر  شورای گروه دکتر رضوانی تصویب نهایی 3

برگزاری جلسات توجیهی دستیاران و  4

 اعضای هیأت علمی
 - 96اردیبهشت  95دی  شورای گروه دکتر رضوانی

 عدم انجام 95آذر  95اردیبهشت  مدیر گروه دکتر رضوانی اجرایی نمودن برنامه نرم افزاری 5

 

 اجرای برنامه نرم افزاری پرونده الکترونیک و وجود برنامه کاربردی و جامع ثبت پرونده الکترونیکی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه   :شاخص میزان تحقق هدف 

 مقایسه با وضع موجود  –ثبت مراحل پیشرفت کار و پی گیریها نحوه جمع آوری داده ها :   

 


