
 گروه ها الگوی طراحی یک برنامه عملیاتی در 

 در نظر گرفته شده است. برای هر هدف اختصاصی یکی از این جدول ها تکمیل می شود. در طول دو سالحد اختیارات و امکانات گروهو در  جدید مداخالت: این جدول فقط برای اجرای *توجه  

 می باشد.مدیریت آموزش، پژوهش ویکی از اهداف ارتقای هدف بزرگی که در راستای  هدف کلی:   

 بودن آ ن است.  SMARTباشد. مشخصه اصلی این هدف ، می حد اختیارات و امکانات گروهو در یک مداخله یا اقدام جدید: هدف کوچکتری که در راستای هدف کلی و دربردارنده هدف اختصاصی

 Specific:نتوان تفاسیر مختلف، وارد نمود(. "اهداف"باشد )کلی گوئی نباشد و یا در  ویژه 

 Measurable.(و در قسمت شاخص تحقق هدف ذکر شود بنابراین حتما دارای یک شاخص کمی نسبت به وضع موجود باشد) :قابل شمارش باشد 

 Attainable : آرمانی و غیر قابل تحقق نباشند(.قابل دستیابی باشد )اهداف طبق جدول زمانی اعالم شده، بسیار 

 Relevance.در بین اجزای آن یک ارتباط منطقی برقرار باشد: 

 Time –bounded.برای یک دوره زمانی مشخص، تنظیم و تعهد شده باشد: 

 جم فعاییتحتنظیم و به اجرا گذاشته شود.در گروه تعیین حجم فعالیتبا  با توالی منطقی، فعالیت های مرتبط با هدفبرای حصوول به هدف اختصواصوی فوم، می بایسوت ییستی از     :فهرست  فاالی  ها 

 برای مثال اگر قرار است جلسه ای تشکیل شود چند جلسه یا با چه فواصل زمانی برنامه ریزی می گردد. بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شودها

 )هر چه مشارکت اعضا در برنامه بیشتر باشد، امتیاز بیشتری دارد(.ول اصلی اجرای هر فعاییت می باشد که مسو فردیمسوول اجرا: 

 پایش نماید. گروهغیراز مسوول اجرا که می تواند فعاییت را در  فردی: مسوول پایش

ه میمقدور می بایست پرهیز شود ) مگر آن که فعاییت در تمامی زمان اجرای آن برنامی بایست منطبق با زمان مورد نیاز اجرای آن فعاییت باشد و از نوشتن دوره زمانی بسیار گسترده، حتی ا زمان اجرای هر فاالی : 

 . (پایان فعاییت پیش بینی می شود زمان شروع و زمانعملیاتی در جریان ارتقا باشد.در ردیف اول 

 بزند یا توضیحات الزم را ارائه دهد.، در صورت اجرای فعاییت تیک شروع و پایان زمان دومردیف هر فعاییت در قسمت در مسوول پایش می بایست پایش هر فاالی :

د جریان اجرای برنامه، بطور منظم اجرای درست فعاییت توسط مسوول پایش موردرسپس در ردیف اول ثبت می شود. میزان پیشورفت فعاییت پیش بینی می شوود و    در هنگام برنامه ریزیپیشترف  فاالی :   میزان

 توسط مسوول پایش ثبت می شود.پیشرفت هر فعاییت با توجه به شاخص و نحوه جمع آوری داده ها،  میزانن هر سال، در پایا ردیف دومرد. در ارزیابی قرار گی



 جراحی  گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 (شامل اورام شرح حال، پیشرفت روزانه، شرح عمل ،دستورات پزشک ، خالصه پرونده)  مستندسازی پرونده هاسطح کیفی و کمی حد انتظار  %09ارتقاء  :1 ختصاصیهدف ا    1مدیریت  ارتقای حیطه هدف کلی: 

 ردیف
 فهرس  فاالی  ها

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

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فاالی  

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

1011 

 زمان پایان زمان شروع

1 
 تعيين شرح وظايف بازرسين 

 )آشنا شدن با پرونده استاندارد(

 دكتر صانعي دكتر ناظم 

 دكتر اسالميان

   %111 1/5/99 1/0/99 دكتر محموديه

    

 تعيين تيم هاي بازرسين دو نفره اعضا هيات علمي 2
شوراي آموزشي  ناظم دكتر

 كليه اساتيد
1/0/99 1/5/99 111%  

    

 ماه يكبار )سه بار در سال( 4تعيين بازرسي ها هر  3
شوراي گروه  دكتر ناظم

 كليه اساتيد
1/5/99 31/5/99 111%  

    

 ماه توسط بازرسان  4ارائه گزارش هر  0
 %111 %51 هرماه /15 ماه 0اول هر  دكتر محموديه كليه اعضاء گروه

    

 استخراج اطالعات و فيدبك به فراگيران  5
 دكتر طالب زاده

 دكتر شاه بندري

 %111 %51 ماه 0پایان هر  ماه 0هر  15 شوراي گروه

    

 استخراج اطالعات و فيدبك به اتندينگ 6
 دكتر ناظم

 دكتر محموديه

 %111 %51 ماه 0پایان هر  ماه 0هر  15 شوراي گروه

گزارش پرونده ها توسط بازرسان تعیین میزان خطاها و نقایصنحوه جمع آوری داده ها:   خطا در پایان سال دوم %09  در پایان ال اول، کاهشبین اویین بازدید و آخرین بازدید  خطا   %09  اهشک شاخص تحقق هدف : 



 جراحی  گروه آموزشی برنامه عملیاتی در  

 یک نفر جراحی )حسینامام  ،( یک نفر جراحی عمومی)کز آموزشی درمانی )ایزهرا( امورد نیاز برای مرهیات علمی پیگیری تکمیل کادر :2 ختصاصیهدف ا2مدیریت ارتقای حیطه هدف کلی: 

  (. یک نفر جراحی توراکس) ، امین( یک نفر جراحی پالستیک ) ، امام موسی کاظم( اطفال 

 ردیف
 فهرس  فاالی  ها

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

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فاالی  

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

1011 

 زمان پایان زمان شروع

1 
  %111 1/6/00 1/0/00 شورای گروه  دکتر ناظم نیازسنجی

  

2 
مدیر گروه و  دکتر ناظم و هیات علمی  Kتفکیک نیاز به نیروی ضریب

 شورای گروه
1/6/00 1/8/00 111%  

  

3 
  %111 10/8/00 1/8/00 دکتر محمودیه دکتر ناظم تعیین اویویت بیمارستانی 

  

0 
  %111 1/12/00 1/11/00 دکترمحمودیه دکتر ناظم ارسال درخواست به ریاست دانشکده

  

5 
براساس اعالم  دکترمحمودیه دکتر ناظم تخصیص نیرو بر اساس سهمیه گروه

 فراخوان دانشکده 
 111%  

  

6 

 ثبت نام داوطلبها در فراخوان

 

معاونت  دانشکده
آموزشی 
 دانشگاه

 

  %111 براساس اعالم فراخوان دانشکده 

  



7 

شورای  دکتر ناظم درون گروهیبرگزاری جلسه فراخوان 
 آموزشی گروه

 %111 %111 دانشکده زمان بندیبراساس 

  

8 

شورای جذب  برگزاری فراخوان نهایی در دانشکده
 دانشگاه

 ودکترمحمودیه

منتخبین اعضا 

هیات علمی 
 گروه

 %111 %111 دانشکده زمان بندیبراساس 

  

9 
      

  

 شاخص تحقق هدف

 نفر جراحي توراكس 1جهت امين  و الزهرا نفر هيات علمي جراحي پالستيك  و 1، اما موسي كاظم نفر جراحي اطفال  1 ،امام حسين  نفر جراحي عمومي 1 امين و الزهرا پذيرش : 

 اضافه شدن نفرات فوم به برنامه گروهنحوه جمع آوری داده ها:

 

  



 گروه آموزشی جراحی  برنامه عملیاتی در 

 اعضاء هیات علمی  ضورحو ثبت و کنترل : بررسی  3هدف اختصاصی حضور فیزیکی اعضاء هیات علمی به روش خود اظهاری       کلی: هدف

 ردیف
 فهرس  فاالی  ها

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

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فاالی  

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

1011 

 زمان پایان زمان شروع

1 
 جهت خودتهيه فرم تائيد شده در شوراي گروه 

 اظهاري هفتگي اساتيد

 %111 %51 1/11/1011 1/7/99 دانشكده دكتر محموديه

    

 ارائه فرم نهايي به اعضاء محترم گروه  2
 محموديهدكتر  متصدي گروه

 دكتر ناظم

11/6/99 01/6/99 51% 111% 

    

 تكميل فرم خود اظهاري توسط اساتيد 3
 دكتر ناظم  كليه اعضاء گروه

 دكتر محموديه

ساعت بعد از اتمام  44-27

 هفته
11% 71% 

    

 بررسي فرم هاي مربوطه توسط گروه پايش  0

 دكتر صانعي دكتر اشراقي 

 دكتر ساروخاني

 شاه بندري دكتر

 دكتر محموديه

 دكتر ناظم

 %71 %11 ظرف يكهفته بعد از دريافت فرم

    

 اعالم نتيجه در شوراي گروه ماهيانه  5
 دكتر ساروخاني 

 دكتر شاه بندري

دكتر  

 محموديه

 %71 %11 پايان هر ماه پايان هر ماه 

    

 %71 %11 پايان هر ماه پايان هر ماه دانشكده دكتر محموديه ارائه گزارش به دانشكده 6

 )توسط چک ییست(پایان هر ماهنحوه جمع آوری داده ها:     نامه خود اظهاری اتندینگ انجام شده باشدبر  %00حداقل توسط اعضاء  شاخص تحقق هدف:     



 جراحی  گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 زنان، ارویوژی، جراحی اعصاب ، رادیویوژی ، گوارش()جراحی پالستیک، ارتوپدی، جراحی قلب،  دوره های چرخشی دستیارانمنظم کردن :1ختصاصیهدف ا1دستیاری ارتقای حیطه آموزش  هدف کلی: 

 ردیف
 فهرس  فاالی  ها

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

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فاالی  

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

1011 

 زمان پایان زمان شروع

1 

شوراي  دكتر طالب زاده بررسي وضعيت موجود

آموزشي 

 گروه

1/4/99 1/5/99 111% 111% 

    

2 

هماهنگي با مديران گروه هاي همكار در روتيشن 

 دستياران جراحي

 دكترمحموديه

 دكتر ناظم

شوراي 

آموزشي 

 گروه

1/5/99 1/6/00 111% 111% 

    

3 

دكتر طالب زاده ،  تنظيم برنامه روتيشن دستياران

 رزيدنت ارشد

شوراي 

آموزشي 

 گروه

1/6/99 11/6/99 111% 111% 

    

0 

دكتر طالب زاده،  نظارت برحضور منظم دستياران در بخش روتيشن
 دكترصادقي، دكترسليمي

 دكتر اسالميان

 

شوراي 
 آموزشي گروه

اول هر روز 

 ماه

 %111 %111 ماهاخر هر روز 

    

5 

 )ترجيحا بصورت الكترونيك(تنظيم فرم نظر سنجي

. 

 مهاجري دكتر 

 دكتر اسالميان

EDO 1/7/99 13/5/1433 51% 111% 

    



 تحويل فرم نظرسنجي به گروه توسط دستيار 6
شوراي  دكتر طالب زاده

 آموزشي گروه
پايان هر 

 دوره

 51% 111% 

   

7 

 اسالمياندكتر  تكميل فرم نظرسنجي دستياران از بخش مربوطه

 دكتر سليمي

شوراي 
 روهگآموزشي 

هفته اول بعد 

 از اتمام دوره 

 52% 51% 

   

 تجزيه و تحليل نظرسنجي در گروه 8
دكتر  متصدي  گروه

 محموديه

  52% 51% 

   

9 
دكتر  دكتر طالب زاده گزارش سه ماهه وضعيت روتيشن ها

 محموديه

 %51 %51  اول هر فصل

   

        

        

 
       

    

 برنامه منظم در روتیشن ها داشته باشند . دستیاران %09حداقل شاخص تحقق هدف : 

 مستند سازی وضعیت موجود  -گزارش نظارت اساتید-فرم های نظرسنجی دستیاراننحوه جمع آوری داده ها:

 

 

 

 



 جراحی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 توسطحداقل دو نوبت در شبانه روز  اورژانس کشیکآموزشی  راندهای کردن برقرار کردن  :2ختصاصیهدف ا      انس ژجراحی در اورسال اول و دوم و سوم  دستیاران رتقا حیطه آموزش  فزایش ااهدف کلی: 

 اتند و ارشد رزیدنت

 ردیف
 فهرس  فاالی  ها

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

پیش بینی  زمان اجرای فاالی   مسوول پایش مسئول اجرا

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

1011 

 زمان پایان شروعزمان 

1 

 دکتر اسالمیان  ارشد بارزیدنت اتند راندآموزشی زمان تعیین جهت ریزی برنامه

 ارشد رزیدنتو  

 %111 %51  00 شهریور سلیمیدکتر

    

2 

 دکتر اسالمیان  واتندینگ دستیاران کلیه به رسانی اطالع

 ارشد رزیدنتو  

 %111 %51   مهرماه اول هفته سلیمیدکتر

    

3 

 دکتر اسالمیان شبانه راند گزارش فرم تعیین

 صادقیدکتر

 %111 %51  00 شهریور سلیمیدکتر

    

0 

ارشد، دکتر  رزیدنت گروه به وتحویل درهرشیفت گزارش فرم تکمیل
 صادقی

 دکتر اسالمیان 

 

 %111 %51  روزانه سلیمیدکتر

    

5 

 از بعد هفته یک تا سلیمیدکتر گروه متصدی ایکترونیک درپرونده گزارشات ونگهداری ثبت
 کشیک

 51% 111% 

    

 گزارشات ثبت طریق از نحوه جمع آوری داده ها:                                                 شیفت ها %09 حداقل  نوبت دو دراورژانس  شبانه راندهاینجام ا    تحقق هدف: شاخص



 گروه آموزشی جراحی برنامه عملیاتی در 

                                          دستیاران جراحی  dataافزایش مهارت گفتاری و پرزنتاسیون و  جمع آوری هدف کلی: 

 بعنوان یکی از شاخص های ارتقاء دستیاری )تاکنون تاثیر گذار نبوده( دستیاران case presentationرزشیابی نمره ا :3ختصاصیهدف ا 

 ردیف
 فهرس  فاالی  ها

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

مسئول 

 اجرا

مسوول 

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فاالی  

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

1011 

 زمان پایان زمان شروع

  case presentation ایکترونیکتهیه فرم  1
 %111 %51 11/6/00 10/6/00 شورای گروه  دکتر صانعی

    

2 
برنامه ریزی هفتگی کالسهای آموزشی شنبه ،یکشنبه و 

 )اول هر ماه(چهارشنبه و تعیین مسئول درس

 دکتر صانعی  رزیدنت ارشد

 دکتر طایب زاده

 %111 %111 20/12/1099 00مهرماه

    

3 
 صانعیدکتر  رزیدنت ارشد اجرای برنامه هفتگی نظارت بر 

دکتر هاشمی 

 دکتر ناظم

 %111 %81 11/1/1099 00مهرماه 

    

0 
 صانعیدکتر  اساتید حاضر تکمیل فرم ارزشیابی 

 شاه بندریدکتر 

 %81 %71 11/6/1099 00مهرماه 

    

5 

استاد مسئول  ارائه نمره به دستیار

 کالس درس
 صانعیدکتر 

 دکتر شاه بندری
 دکتر هاشمی 

 %111 %81 11/1/1099 00مهرماه 

    

 ثبت نمره در پرونده دستیاری 6
 %111 %81 1099 اردیبهشت  00مهرماه  صانعیدکتر  متصدی گروه

    



 دستیاربررسی نمرات قبل از اعالم نمره نهایی  7

طایب دکتر 
 زاده

فروردین  دکتر محمودیه 
1099 

اردیبهشت 
1099  

111% 111% 

    

را ابی تدوین شده یبر اساس فرم ارزشنمره  %09با کیفیت اخذ حداقل  caseدستیاران در این برنامه حداقل یک معرفی تعداد کل  %09 شاخص تحقق هدف :

                 داشته باشند 

  ارزیابی دستیارانفرم   نحوه جمع آوری داده ها: 

  



 گروه آموزشی جراحی برنامه عملیاتی در 

 اکنون صفر می باشد(: ایجاد مشارکت دستیاران در ایجاد بانک اطالعاتی )  0هدف اختصاصی                      0ارتقای حوزه  آموزش دستیاری هدف کلی: 

 ردیف
 فهرس  فاالی  ها

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

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فاالی  

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

1011 

 زمان پایان زمان شروع

1 
 %51 %25  00اول مهر  هفته  طایب زادهدکتر  اطالع رسانی به دستیاران و اهمیت موضوع

    

2 
 تشکیل از مربوطه دستیار و کالسها دقیق ریزی برنامه

 کالس
 رزیدنت ارشد

 دکتر اسالمیان

 %51 %25  هفته اول هر ماه دکتر محمودیه

    

3 
 دستیار ارشد دستیار مربوطه ها و اسالیدها به متصدی گروه caseارایه 

 دکتر اسالمیان

 اتمام از بعد ساعت 08
 کالس

روز بعد از  0
 کالس

25% 51% 

    

0 
 متصدی گروه کنترل ثبت اطالعات در سایت گروه

 دکتر اسالمیان

 %51 %25  یکماه بعد از کالس دکتر محمودیه

    

5 

 طایب زادهدکتر  ثبت برگه ارزیابی جهت عملکرد دستیاران

 دکتر مهاجری

 ارایه از بعد هفته دو دکتر محمودیه
 کنفرانس

 25% 51% 

در سامانه لوگ   

 بوك انجام مي شود
در سامانه لوگ 

 بوك انجام مي شود

6 

 برگه ارائه از بعد هفته دو دکترمحمودیه متصدی گروه وارد کردن نمره در پرونده ایکترونیک دستیار
 .ارزیابی

 

 25% 51% 

    



 بررسی نمرات قبل از اعالم نمره نهایی دستیار 7

اردیبهشت  1099فروردین  دکتر محمودیه  طایب زادهدکتر 
1099  

111% 111% 

    

 

 کرده باشند . شده را در سایت گروه ثبت معرفی  caseدستیاران حداقل یک شاخص تحقق هدف : 

 مراجعه به سایت پرونده دستیار با بررسی نحوه جمع آوری داده ها:

  



 گروه آموزشی جراحی برنامه عملیاتی در 

 نسبت به سنوات قبل  OSCE 19%بایینی دستیاران با آزمون  صالحیتسطح ارتقاء :5ختصاصیهدف ا                                0ارتقای حوزه  آموزش دستیاری هدف کلی: 

 ردیف
 فهرس  فاالی  ها

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

پیش بینی  زمان اجرای فاالی   مسوول پایش اجرامسئول 

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

1011 

 زمان پایان زمان شروع

 ماه 6هر  OSCEبرنامه ریزی تقویم برگزاری  1

شورای  طایب زادهدکتر 
 آموزشی

شهریور  00مهر 
1099 

111% 111% 

    

 مسئوییت بین اعضاء گروهتوزیع   2
 %111 %51 19/0/00 1/0/00 دکتر محمودیه دکتر طایب زاده

    

 اخذ و جمع آوری سواالت 3

 %111 %51 00اسفند  20 1/11/00 شورای آموزشی دکتر طایب زاده

    

0 
توسط دستیاران و  خواهیتهیه فرم اظهار نظر

 بعنوان پایه  اعضاء گروه

 دکتر طایب زاده

 دکتر صادقی دکتر مللی

 %111 %51 00بهمن  00بهمن  مدیر گروه

    

 پایش سواالت 5
شورای  طایب زادهدکتر 

 آموزشی گروه
 %111 %51 19/1/1099 1099مهر 

    

 و تکمیل فرم نظر خواهی OSCEبرگزاری امتحان  6

فروردین  طایب زادهدکتر  اعضاء گروه طبق برنامه
 1099اردیبهشت 

اردیبهشت 
1099 

111% 111% 

    



7 

پایش فرم  ارزیابی و محاسبه پاسخنامه
 نظرخواهی

 

 طایب زادهدکتر 

 

شهریور  00مهر  شورای آموزشی
1099 

51% 111% 

    

 نمره ارزشیابی  تثب 8

 دکتر حسین پور

 

 %81 %51   شورای آموزشی

    

 بر اساس فرم نظر سنجي كيفيت امتحان آسكيميزان رضايتمندي  درصدي 11 فزايشا:  شاخص تحقق هدف

 ارزیابی درون گروهی توسط دستیاران و اعضاء هیات علمینحوه جمع آوری داده ها: 

  



 

 جراحی گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 عنوان درس(  02جراحی عمومی ) طرح درسعناوین تدوین   :1ختصاصیهدف ا                                 1کارآموزی ارتقای حیطه آموزش هدف کلی: 

 ردیف
 فهرس  فاالی  ها

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

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فاالی  

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

1011 

 زمان پایان زمان شروع

1 

 آموزش فرمت طرح درس با اساتید

 قدیم و جدیدایورود

 دکترکالهدوزان

 دکتر صیادی

دکتر 
 محمودیه

1/0/00 1/6/00 199% 111% 

    

2 
و یا اصالح طرح درس قبلی در تکمیل و ارائه طرح درس 

 توسط اساتیدصورت نیاز 
 دکتر کالهدوزان کلیه اساتید

 دکتر صیادی

1/6/99 1/8/00 09% 111% 

    

3 
دکتر  دکترکالهدوزان ارائه طرح درس در شورای آموزشی و رفع نواقص

 محمودیه

1/8/00 1/12/00 09% 111% 

    

0 
کلیه اعضای  ارائه طرح درس به مسئول سایت گروه

 گروه

 دکتر کالهدوزان

 دکتر صیادی

1/12/00 20/12/00 09% 91% 

    

 نکلیه عناوین درسی توسط مدرسی  %011کمیل تشاخص تحقق هدف:   

  نسبت به کل تعداد عناوین درس  سامانه میزان طرح درس تدوین شده و ثبت شده دربررسی نحوه جمع آوری داده ها:        

  



 گروه آموزشی جراحی برنامه عملیاتی در 

 ورودی ))بر اساس تعداد نفرات دستیاران ارتقاء یافته محاسبه می گردد( پایان سال دوم دستیاری پروپوزال ها در و تائید تکمیل   :1ختصاصیدف اه                1پژوهشی  ارتقای حیطههدف کلی: 

 نفر (  8,  00نفر ( )ورودی  0,   08                                                                                               
 

 ردیف
 فهرس  فاالی  ها

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

بینی پیش  زمان اجرای فاالی   مسوول پایش مسئول اجرا

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

1011 

 زمان پایان زمان شروع

1 
و برنامه ریزی تصویب  یزمانمحدودیت تعیین 

 پروپوزال

گروه  دکتر راستی
 آموزشی

1/8/00 19/8/00 91% 111% 

  91% 91% 

2 
 %111 %91 10/0/00 19/8/00 دکترمحمودیه متصدی گروه و دستیاران اطالع رسانی اعضاء هیات علمی

  91% 111% 

3 

ماه عملکرد تکمیل پروپوزال و گزارش  1پیگیری هر 
 و ثبت آن در فایل پژوهشی

 مسئول دستیاری

 دکتر صیادی

 دکتر حسین پور

 %111 %51 پایان هر فصل  دکترمحمودیه

  51% 81% 

0 

 دکتر راستی پژوهشیارائه پروپوزال در شورای 

 دکتر صیادی

 دکتر حسین پور

 %111 %51 19/1/1099  دکترمحمودیه

  51% 81% 

5 
ایه ارثبت در سامانه پژوهشیار و –تصویب پروپوزال 

 به دانشکده

 %111 %51 10/1/1099  دکترمحمودیه دکتر راستی

    



 دکتر صیادی

 دکتر حسین پور

        

 بررسی گزارشات مسئول دستیاری نحوه جمع آوری داده ها: دستیاران سال دو در زمان تعیین شده پروپوزال را ارائه و تائید شده باشد    %199تحقق هدف:      

  



 گروه آموزشی جراحی برنامه عملیاتی در 

  دستیاران کیفیت و کمیت در چگونگی مطایعه و ارائه مقاالت درتوانمندی در میزان افزایش    :2ختصاصیا هدف  2دستیاران  ی ارتقای حیطه پژوهشهدف کلی: 

 ردیف
 فهرس  فاالی  ها

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

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فاالی  

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

99 

پیش بینی 

میزان پیشرف  

فاالی  سال 

1011 

 زمان پایان زمان شروع

1 
ی ماهانه سرو بربررسی وضعیت موجود و برنامه 
 ژورنال کالب

 رزیدنت ارشد

 دکتر صیادی 

 دکتر حسین پور

طایب دکتر 
 زاده

پایان شهریور  00مهر 
 1099سال 

51% 111% 

    

 اجراي هفتگي ژورنال كالب 2

 طایب زادهدکتر 

 دکتر صیادی

 دکتر حسین پور

 %111 %51 بعدازدوهفته 00مهر  محمودیهدکتر 

    

 )کیفیت ارائه مقایه(تهیه فرم ارزیابی دستیار 3

 %111 %51 بعد از دو هفته  00شهریور  دکتر محمودیه طایب زادهدکتر 

    

 ارزشیابی دستیار 0

 %111 %51 هر ماه 10 اول هر ماه دکتر محمودیه طایب زادهدکتر 

    

 نمره در پرونده ایکترونیک دستیارثبت  5

طایب دکتر  متصدی گروه
 زاده

 %111 %51 هر ماه 19تا  هر ماه 10

  51% 81% 

    00اردیبهشت  دکتر محمودیه طایب زادهدکتر  بررسی پایان سال نمرات و تاثیر آن در نمره نهایی 6



 جمع آوري طبق فرم ارزيابي و ثبت برنامه هانحوه جمع آوری داده ها: توانمندی در مطایعه و ارائه مقاالت توسط دستیاران                  %29 افزایش:    شاخص تحقق هدف

 

 

 


