
  داخلی اعصاب گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در 

 ارتقاي حوزه آموزش اکسترنی و اینترنی : 1هدف کلی

  آبشاري براي تقویت آموزش اکسترن ها و اینترن ها با استفاده از پرونده الکترونیک ارزشیابی…:1هدف اختصاصی

  ردیف

  فهرست فعالیت ها

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

میزان پیش بینی   زمان اجراي فعالیت   مسوول پایش  مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

  97سال 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

  بیماران بستري در بخش توسط اکسترنها% 60تکمیل پرونده الکترونیک حداقل   1

  دکتر انصاري 

  دکتر حمصیان

  ر گروهمدی

مسوول (دکتر چیت ساز 

  )اموزش اکسترنی

15/1/97  15/12/98  70%  100%  

  %100  %70    .انجام شد 

2  
و پایش پرونده الکترونیک اکسترنی %)  80حداقل (تکمیل خالصه پرونده 

  بیماران بستري در بخش توسط اینترنها

  دکتر انصاري 

  دکتر حمصیان 

  مدیر گروه

مسوول (دکتر چیت ساز 

  )ش اکسترنیاموز

15/1/97  15/12/98  70%  100%  

  %100  %70    .انجام شد 

3  
خالصه پرونده هاي بیماران بستري در بخش توسط % 80نظارت و اصالح حداقل 

  رزیدنت بخش داخلی اعصاب

  دکتر انصاري 

  دکتر حمصیان

  مدیر گروه

مسوول (دکتر چیت ساز 

  )اموزش اکسترنی

15/1/97  15/12/98  70%  100%  

  %100  %70    .انجام شد 

4  
نمره دهی آبشاري اینترن به اکسترن و رزیدنت به اینترن در تکمیل پرونده 

  الکترونیک و خالصه پرونده در پایان هر ماه

  دکتر انصاري 

  دکتر حمصیان

  مدیر گروه

مسوول (دکتر چیت ساز 

  )اموزش اکسترنی

15/1/97  15/12/98  70%  100%  

  %100  %70    .انجام شد 

   و پایش کلیه دانشجویان به صورت ابشاري% 80کل پرونده هاي بخش  و خالصه پرونده حداقل % 60تعداد پرونده هاي الکترونیک حداقل :     شاخص تحقق هدف

  )س(گرفتن اطالعات از مرکز کامپیوتر بیمارستان الزهرا:نحوه جمع آوري داده ها 



  نترنی و ای دستیاريارتقاي حوزه آموزش  : 1هدف کلی

  به مشکل بیمار   approachبار در ماه با محوریت معاینه بالینی و چگونگی  2برگزاري گراند راند مشترك رزیدنتی اینترنی بر بالین بیمار حداقل  :1-2هدف اختصاصی

  ردیف

  فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان   مان اجراي فعالیت ز  مسوول پایش  مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

  97سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  98سال 

زمان 

  شروع

زمان 

  پایان

  ماهیانه گراند راند   چگونگی اجرا برنامه ریزي  1

  دکتر خوروش 

  دکتر اشتري

  دکتر سعادت نیا 

دکتر رهنما رزیدنت 

  ارشد

1/4/97  1/7/97  100%  100%  

  %100  %100  انجام شد  .انجام شد 

2  
نوشتن ماهیانه برنامه و مشخص کردن  یک نفر از اعضا هیات علمی 

  گروه به عنوان مسوول هر جلسه 

دکتر خوروش 

  دکتر سعادت نیا 

  دکتر نجفی 

درکتر رهنما رزیدنت 

  ارشد 

1/7/97  20/12/98  50%  100%  

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

3  

رد مناسب و آموزشی براي گراند راند هر جلسه به طوري که انتخاب مو

مورد تکراري نباشد و در راستاي نیاز رزیدنت ها باشد طی جلسه 

  مشترك با رزیدنت ها 

هیات علمی 

کلیه (مسوول 

  )اعضاي گروه

دکتر رهنما 

  رزیدنت ارشد 

  دکتر سعادت نیا 

  دکتر چیت ساز 

1/7/97  20/12/98  50%  100%  

  %100  %50  انجام شد  .د انجام ش

  درگیر کردن کلیه سطوح رزیدنتی  راند  دمدیریت اجراي گران  4

هیات علمی 

کلیه (مسوول 

  )اعضاي گروه

  دکتر سعادت نیا 

  دکتر چیت ساز

1/7/97  20/12/98  50%  100%  

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

  برنامه آموزشی گروه   :نحوه جمع آوري داده ها                            ) بار در ماه 2حداقل (بیمار  تعداد گراند راند بر بالین:              شاخص تحقق هدف

  



  ارتقاي حوزه آموزش دستیاري: 1هدف کلی

اعضا هیات علمی در جلسات کلیه  در حال حاضر از(تقویت عرصه هاي  آموزش بالینی با استفاده ازکلیه اعضاي هیئت علمی در برنامه هاي آموزشی فوق  …1- 3هدف اختصاصی

  )ستفاده نمی شودآموزشی ا

  ردیف

  فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت   مسوول پایش

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

زمان 

  وعشر

  زمان پایان

1  

مسئول هفتگی از بین اعضاي برنامه ریزي  مورینگ ریپوت و مشخص کردن 

هیئت علمی براي مورینگ ریپورت ها بطوري که از کلیه اعضاي هیئت علمی با 

مورنیگ در هفته دربرنامه گروه  4پتانسیل هاي متفاوت استفاده گردد و حداقل 

  .اء هیئت علمی فرستاده می شود برنامه بصورت ماهیانه براي اعض .باشد

  %100  % 50  20/12/98  1/7/97  دکتر سعادت نیا   نجفی دکتر 

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

2  

دکتر  حداقل یک مورتالیتی ریپورت در ماه با اعضاي هیئت علمی مسئول متفاوت

 حمصیان 

 

 انصاري دکتر 

 

1/7/97  20/12/98  50 %  100%  

  %100  %50  نجام شدا  .انجام شد 

3  

  موارد  %30برگزاري کالسهاي فوق به زبان انگلیسی حداقل 

  

  نجفی دکتر 

  

  %100  % 50  20/12/98  1/7/97  سعادت نیا دکتر 

  %70  %30  انجام شد  .انجام شد 

4  

  %100  % 50  20/12/98  1/7/97  حمصیان دکتر   دکتر انصاري   بار در ماه 2ژورنال کالب حداقل 

  %100  %50  انجام شد  .م شد انجا

5  

  %100  % 50  20/12/98  1/7/97 دکتر سعادت نیا دکتر انصاري   پایش برنامه هاي فوق و ارائه گزارش فوق هر سه ماه یکبار

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

 بار در ماه 2رنال کالب ژو –مورتالیتی ماهانه –بار4برگزاري مورینگ ریپورت حداقل  هفته اي :        شاخص تحقق هدف -

  برنامه هاي گروه : نحوه جمع آوري داده ها 



  ارتقاي حوزه آموزش دستیاري: 1هدف کلی

  جهت رسیدن به رتبه هاي برتر بورد افزایش کیفیت آموزش مهارت هاي عملی دستیاران با تاکید بر اصالح نقاط ضعف در امتحان بورد …1-4هدف اختصاصی

  ردیف

  فهرست فعالیت ها

  )جم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شودح(

پیش بینی میزان   زمان اجراي فعالیت   مسوول پایش  مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

  97سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  98سال 

زمان 

  شروع

  زمان پایان

1  

اخت بررسی وضعیت امتحان بورد و قبولی رزیدنتهاي داخلی اعصاب و شن

نقاط ضعف و قوت آموزش گروه از طریق برگزاري جلسات مشورتی با 

  )دو جلسه درسال (رزیدنتهاي شرکت کننده در بورد و بورد من ها 

  نجفی دکتر 

  دکتر زارع 

  %100  % 50  20/12/98  1/7/97  دکتر سعادت نیا 

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

2  

رزیدنتها با تاکید نقاط ضعف براي  PMPامتحان  اجرايبرنامه ریزي 

 بار درسال 2دستیاري حداقل 

دکتر 

 حمصیان 

 انصاري دکتر 

 

1/7/97  20/12/98  50 %  100%  

  %80  %30  انجام شد  .انجام شد 

3  

بار در سال با الگوي امتحان بورد  2حداقل  OSCEبرگزاري امتحانات 

  همان سال 

  

  نجفی دکتر 

  دکتر زارع 

  دکتر خوروش

  %100  % 50  20/12/98  1/7/97  دت نیا سعادکتر 

  %100  %30  انجام شد  .انجام شد 

5  

  %100  % 50  20/12/98  1/7/97 دکتر سعادت نیا دکتر انصاري   ماه یکبار 6پایش برنامه هاي فوق و ارائه گزارش هر 

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

 بار  2و برگزاري جلسات با رزیدنت هاي شرکت کننده در بورد  بار در سال  PMP 2–رباOSCE 2برگزاري امتحانات :        شاخص تحقق هدف -

  برنامه هاي گروه : نحوه جمع آوري داده ها 

  

  



  جدول برنامه هاي عملیاتی در گروه آموزشی  مغز و اعصاب 

  ارتقاي حوزه پژوهش:  1هدف کلی

  ماه یک عدد 2کنفرانس بازآموزي اصفهان هر  6و حداقل طی دو سال برگزاري حداقل یک کنفرانس یا کارگاه در :  2- 1هدف اختصاصی

زمان   مسئول پایش   مسئول اجرا   هدف فعالیت   ردیف 

  شروع 

پیش بینی میزان   زمان پایان 

پیشرفت فعالیت 

  97سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  98سال 

نیازسنجی و تعیین اولویت برگزاري   1

–ي گروه کنفرانس هاي علمی در شورا

 2حداقل یک کنفرانس نشنال در طی (

کنفرانس بازآموزي  6سال و حداقل 

  ) اصفهان در هر سال

مسئول بازآموزي هاي - معاون پژوهشی گروه

  گروه 

  1/7/97  مدیر گروه 

1/7/97  

20/12/98  

20/12/98  

100%   --  

    %100    .انجام شد 

پیگیري برنامه ریزي و گرفتن مجوزهاي    2

  رگزاري کنفرانس الزم جهت ب

مسئول بازآموزي هاي گروه و مسئول 

  برگزاري کنفرانس 

  معاون پژوهشی  گروه

  مسئول بازآموزي هاي گروه

1/7/97  

1/7/97  

20/12/98  

20/12/98  

100%   ----  

    %100    .انجام شد 

مسئول بازآموزي هاي گروه و مسئول   جذب اسپانسر جهت برگزاري   3

  برگزاري کنفرانس 

  پژوهشی  گروه معاون 

مسئول بازآموزي هاي 

  گروه

1/7/97  

1/7/97  

20/12/98  

20/12/98  

50%  100%  

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

  معاون پژوهشی  گروه   دبیر اجرایی و دبیر علمی   برنامه ریزي جهت اجراي کنفرانس   4

  مسئول بازآموزي هاي گروه

1/7/97  20/12/98  50%  100%  

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

  از طریق معاونت پژوهشی گروه : نحوه جمع آوري داده ها    کنفرانس استانی 6برگزاري یک کنفرانس کشوري و : شاخص میزان تحقیق هدف 



  ارتقاي حوزه پژوهش                                                                                : 2هدف کلی

سال حداقل  1.5باالتر از  ISIسال حداقل یک عدد و چاپ مقاله  2تقویت تولید علمی و افزایش استنادات در گروه  با چاپ مقاله مروري و متاآنالیز  در :2- 2تصاصیهدف اخ

  .)قبال یک عدد بوده است (عدد3

زمان   زمان شروع   مسئول پایش   مسئول اجرا   هدف فعالیت   ردیف 

  پایان 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  97سال 

پیش بینی میزان 

  98پیشرفت فعالیت سال 

معرفی و پایش رجستري هاي گروه در زمینه استروك و   1

MS و اپی لپسی 

 –دکتر بصیري 

دکتر شایگان 

دکتر  –نژاد 

 مهوري

  دکتر اشتري

  ---   %100  1/4/97   15/1/97  دکتر بصیري

    %100  انجام شد  .انجام شد 

و دانشجویان به استفاده از داده  , ء گروهتشویق اعضا   2

هاي رجستري هاي گروه در تزهاي اینترنی و رزیدنتی  

تزها از %30در شورا هاي پژوهشی به طوري که حداقل 

  .رجیستري هاي گروه باشد 

  دکتر سعادت نیا

  دکتر خوروش 

  ---   %100  1/5/97  1/3/97  دکتر بصیري

    %100  انجام شد  .انجام شد 

ریع در گرفتن موضوع پایان نامه رزیدنتی سال اول تس  3

موضوع پایان نامه مشخص در پایان % 80به طوري که 

  سال یک داشته باشند

  ---   %80  30/5/97  1/3/97  دکتر خوروش   دکتر بصیري 

    %80  انجام شد  .انجام شد 

تشویق رزیدنتهاي گروه به گرفتن تزهاي مروري و   4

حداقل یک مقاله  ( ربردي و کا ISIنوشتن مقاالت 

  )سال  یکدر طی  ISIمقاله  3مروري و 

  ---   %100  30/5/97  1/3/97  دکتر خوروش   دکتر بصیري

    %100  انجام شد  .انجام شد 

  )عدد می باشد  3بوده است و هدف فعلی هدف  IF>1.5عددبا  2قبال هدف (تعداد مقاالت اعضاء هیات علمی :  شاخص میزان تحقق هدف

  نیز تکرار می شود  98کلیه این فعالیت هاي در سال ( خود اظهاري توسط اعضاء هیئت علمی و جستجو در بانک هاي اطالعاتی :  وه جمع آوري داده هانح



  

  ارتقاي حوزه پژوهش                                                                        :  2هدف کلی

  نوروماسکوالر و شروع رجیستري جدید ) ام اس و استروك(هاي قبلی گروه  یت رجیستريتقو……:2- 3هدف اختصاصی

  ردیف

  فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت   مسوول پایش  مسئول اجرا

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

1  

شروع رجیستري : ام اس(تقویت و ادامه رجیستري هاي قبلی گروه 

NMO  

  )SAHشروع رجیستري  :و استروك

  دکتر اشتري 

  دکتر سعادت نیا 

  دکتر مهوري 

  %100  % 50  20/12/98  15/1/97  دکتر بصیري 

  %100  %50  شد انجام  .انجام شد 

  ایجاد رجیستري جدید نوروماسکوالر در درمانگاه الزهرا   2

  %100  % 50  20/12/98  15/1/97  دکتر سعادت نیا   دکتر انصاري 

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

 س و استروكبه عنوان تکمیل رجیستري ام ا NMO and SAHتشکیل رجیستري نوروماسکوالر و تشکیل رجیستري  :شاخص تحقق هدف

  داده هاي گروه:نحوه جمع آوري داده ها

  



  ارتقاي حوزه درمان                                                                        : 3هدف کلی

  افزایش پوشش طرح جامع سکته مغزي در استان ……:3- 1هدف اختصاصی 

  ردیف

  فهرست فعالیت ها

  )کمی با عدد یا درصد مشخص شودحجم فعالیت بطور دقیق بطور (

پیش بینی میزان   زمان اجراي فعالیت   مسوول پایش  مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

  97سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  98سال 
زمان 

  شروع

زمان 

  پایان

1  

هر سه ماه یکبار بصورت کالس درس ICU , SCUآموزش پرستاري اورژانس تریاژ و 

  اورژانس هر شش ماه یکبار بصورت کالس درس آموزش پزشکان 

دکتر  -دکتر سعادت نیا

  خوروش 

  %100  % 50 20/12/98  1/1/97  دکتر سعا دت نیا 

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

2  

هماهنگی با اورژانس شهر جهت فرستادن بیماران سکته مغزي حاد براساس  

  ماه یک جلسه  6پروتکل ابالغ شده حداقل هر 

دکتر  -ترسعادت نیادک

  خوروش 

دکتر سعادت 

  نیا 

1/1/97  20/12/98 50 %  100%  

  %100  %50    .انجام شد 

3  

مرکز  9سال حداقل  2افزایش مراکز استروك یونیت در استان بطوري که پس از 

  فعال در استان باشد و خصوصا بیمارستان کاشانی 

دکتر ادیبی دکتر 

دکتر  –سعادت نیا 

  اشتري

  %100  % 50 20/12/98  1/1/97  صیان  دکتر حم

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

4  

پایش طرح هر سه ماه یکبار و تالش در جهت اصالح مشکالت جهت رسیدن به 

DOOR TO NEEDELE  دقیقه  45زیر  

دکتر  -دکتر سعادت نیا

  خوروش

  %100  % 50 20/12/98  1/1/97  دکتر حمصیان 

  %100  %50    .انجام شد 

5  
به طوري که  comprehensive stroke unitپیگیري تاسیس آنژیوگرافی و 

  ماه یکبار یک ترومبکتومی انجام شود 2هر  97در سال 

  %100  % 50 20/12/98  1/1/97  دکتر خوروش   -دکتر سعادت نیا

  %80  %50    .انجام شد 

6  
گ آموزش دستیاران جهت اجراي طرح حداقل هر ماه یک جلسه در مورنی

  ریپورت

دکتر  -دکترسعادت نیا

  خوروش

  %100  % 50 20/12/98  1/1/97  دکتر خوروش

  %100  %50    .انجام شد 

7  
  %100  % 50 20/12/98  1/1/97  دکتر خوروش   دکتر خوروش  -دکتر سعادت نیا  عدد  4افزایش تخت هاي استروك یونیت در اورژانس ازهرا به 

  %100  %50    .انجام شد 

   دقیقه 45کمتر   D to Nماه و  3عدد و تعداد جلسات آموزشی  پرستاران هر  9تعداد مراکز :         قق هدفشاخص تح

   داده هاي بیمارستان گروه و معاونت درمان :نحوه جمع آوري داده ها   



                  ارتقاي حوزه درمان                                                                : 3هدف کلی

  راه اندازي درمانگاه نوروماسکوالر  جهت آموزش رزیدنتی…:3-2هدف اختصاصی

  ردیف

  فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت   مسوول پایش  مسئول اجرا

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

یشرفت میزان پ

فعالیت سال 

98  

زمان 

  شروع

زمان 

  پایان

  جلسات هماهنگی بین اساتید فعال در حوزه نوروماسکوالر   1
  -  %100  30/3/97  1/3/97  دکتر انصاري   دکتر بصیري 

    %100  انجام شد  .انجام شد 

  اماده سازي مکان درمانگاه  2
    %100  30/6/97  1/4/97  دکتر انصاري   دکتر سعادت نیا 

    %100  انجام شد  .انجام شد 

3  
برنامه ریزي براي شروع درمانگاه آموزشی با حضور رزیدنت هاي سال 

  سوم حداقل یکبار در هفته 

  %100  % 50  20/12/98   1/7/97  دکتر سعادت نیا   دکتر انصاري 

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

  ماهه 6پایش درمانگاه به صورت   4
  %100  % 50  20/12/98  1/8/97  دکتر انصاري   دکتر بصیري 

  %100  %50    .انجام شد 

                                        رمانگاه حداقل یک بار در ماهتعداد د:           شاخص تحقق هدف

   داده هاي گروه و بیمارستان :نحوه جمع آوري داده ها

  

  

  



                                                     ارتقاي حوزه درمان           : 3هدف کلی

  قبال همکاري سازمانی یافته اي وجود نداشته است (  همکاري درون بخشی با مرکز نوتوانی بیمارستان…:3- 3هدف اختصاصی

  ردیف

  فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت   شمسوول پای  مسئول اجرا

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

زمان 

  شروع

زمان 

  پایان

1  

دو ( برگزاري کالسهاي آموزشی نوتوانی  جهت رزیدنتها و اعضاء گروه 

  )ماه 6جلسه در 

در بیمارستان  برگزاري راند مشترك  با تیم نوتوانی حداقل یک بار در ماه

  الزهرا 

  دکتر خوروش 

  دکتر خوروش  

  مدیر گروه 

  دکتر سعادت نیا 

1/1/97  20/12/98 50%  100%  

    %50  انجام شد  .انجام شد 

2  

  راه اندازي اتاق نوتوانی درون بخش داخلی اعصاب بیمارستان الزهرا 

و د( برگزاري کالسهاي آموزشی نوتوانی  جهت رزیدنتها و اعضاء گروه 

  )ماه 6جلسه در 

  دکتر سعادت نیا  

  دکتر خوروش 

  دکتر سعادت نیا 

  مدیر گروه 

1/1/97  20/12/98 50%  100.%  

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

3  

برگزاري راند مشترك  با تیم نوتوانی حداقل یک بار در ماه در بیمارستان 

  الزهرا 

   ---   %100 20/12/98  1/1/97  دکتر سعادت نیا   دکتر خوروش  

    %100  انجام شد  .انجام شد 

            برگزاري تعداد کالسها و راند مشترك بر اساس اهداف: شاخص تحقق هدف

   داده هاي گروه :نحوه جمع آوري داده ها   

  

  



  ارتقاي حوزه مدیریت                                                                    : 4هدف کلی

  تقویت بنیه علمی اعضاء هیات علمی در جهت تاسیس دوره هاي فلوشیپ با شرکت دردوره هاي آموزشی فوق تخصصی و کنفرانس هاي علوم اعصاب…:4- 1هدف اختصاصی 

زمان   مسئول پایش   مسئول اجرا   هدف فعالیت   ردیف 

  شروع

زمان 

  پایان

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  97سال 

پیش بینی 

رفت میزان پیش

  98فعالیت سال 

برنامه ریزي در شوراي گروه جهت مشخص   1

شدن حوزه هاي فوق تخصصی هر یک از اعضاء 

  هیئت علمی 

  دکتر اشتري دکتر امامی 

  دکتر شایگان نژاد دکتر مهوري 

  ---  %100  1/9/97  1/7/97  دکتر سعادت نیا 

    %100  انجام شد  .انجام شد 

وره هاي فوق برنامه ریزي جهت شرکت در د   2

تخصصی براي اعضاء هیئت علمی پیمانی و 

حداقل یک ( رسمی بصورت فرصت مطالعاتی 

و براي اعضاء ) سال  2فرصت مطالعاتی در طی 

( بصورت مشاهده گري  kهیئت علمی ضریب 

  )سال  2حداقل یک مشاهده گري در طی 

  دکتر سعادت نیا 

  دکتر مهوري 

  دکتر قاسمی 

  ---  %100  1/10/97  1/9/97  دکتر سعادت نیا 

    %100  انجام شد  .انجام شد 

پیگیري جهت گرفتن دعوتنامه از مراکز معتبر   3

جهانی براي اعضاء هیئت علمی در زمینه هاي  

  اختالالت حرکتی  –استروك 

  --   %100  1/12/97  1/10/97  دکتر سعادت نیا   دکتر خوروش  -دکتر امامی  –

    %100  انجام شد  .انجام شد 

پیگیري مراحل گرفتن فرصت مطالعاتی و   4

  مشاهده گري در دانشگاه 

  دکتر قاسمی دکتر امامی 

  دکتر خوروش 

  ----   %100  30/12/97  1/12/97  مدیر گروه 

    %100  انجام شد  .انجام شد 

 ).یک عدد نسبت به برنامه قبل اضافه شود(باال تعداد دوره هاي مشاهده گري و فرصت مطالعاتی گروه بر اساس مشخصه جدول  :شاخص میزان تحقق هدف 

  از طریق معاونت پژوهشی گروه:  نحوه جمع آوري داده ها

  



  ارتقاي حوزه مدیریت                                                                             : 4هدف کلی

  MS - نوروماسکوالر  –اقدام جهت تاسیس فلوشیپ نورو اینترویشن …:4-2هدف اختصاصی

  ردیف

  فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

1  

رشته فلوشیپ نورواینترویشن بطوري که مراحل اولیه  اقدام جهت تاسیس

  آن طی شده باشد 

  

دکتر محمد 

  سعادت نیا 

  

دکتر محمد 

  سعادت نیا

1/7/97  1/9/98  30%  100%  

  %50  %30  انجام شد  .انجام شد 

2  

بطوري که مراحل اولیه آن طی  MSاقدام جهت تاسیس رشته فلوشیپ 

  شده باشد 

  

دکتر اشتري 

دکتر  –

  گان نژاد شای

  

دکتر محمد 

  سعادت نیا

1/7/97  1/9/98  30%  100%  

  %100  %30  انجام شد  .انجام شد 

3  

اقدام جهت تاسیس رشته فلوشیپ نوروماسکوالر  بطوري که مراحل اولیه 

  آن طی شده باشد 

دکتر کیوان 

 –بصیري 

دکتر بهناز 

  انصاري 

دکتر محمد 

  سعادت نیا

1/7/97  1/9/98  30%  100%  

  %100  %30  انجام شد  .انجام شد 

                                        (number of Appling project) تعداد اقدام جهت تاسیس فلوشیپ: شاخص تحقق هدف

   داده هاي معاونت آموزشی :نحوه جمع آوري داده ها 

  



  

                                              ارتقاي حوزه مدیریت                                      : 4هدف کلی

   فرا خوانارائه به دانشکده جهت در نظر گرفتن در  نیاز سنحی براي درخواست اعضاي هیات علمی جدید و…:4- 3هدف اختصاصی

  ردیف

  فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی   ن اجراي فعالیت زما  مسوول پایش  مسئول اجرا

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

زمان 

  شروع

زمان 

  پایان

1  
برقراري جلسه با اعضا گروه جهت رسیدن به یک لیست واحد براي 

  بر اساس نیاز براي راه اندازي فلوشیپ هاي تخصصیفراخوان 

دکتر سعادت نیا 

  دکتر اشتري 

  -  %100  30/7/97  1/7/97  دکتر سعادت نیا 

    %100  انجام شد  .انجام شد 

2  

نامه نگاري و گفتگو و پیگیري با دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی 

به طوري (جهت تفهیم نیاز گروه به نیرو در راستاي ارتقا گروه و دانشگاه 

ضافه سال به گروه ا 2که حداقل یک نیروي جدید فوق تخصصی در طی 

  )گردد

  دکتر اشتري   دکتر سعادت نیا

  دکتر شایگان نژاد 

30/8/97  20/12/98  50%  100%  

  %100  %50  انجام شد  .انجام شد 

                                                                                                                         تعدادنیروي جدید   :شاخص تحقق هدف

   داده هاي کارگزینی :وه جمع آوري داده هانح

  


