
  پژوهشحوزه  –اعصاب  مغزمدون برنامه هاي عملیاتی در گروه آموزشی  

  ی و افزایش استنادات در گروه تقویت تولید علم: ف کلی هد

  : هدف اختصاصی 

  سال حداقل یک عدد  2ي در مرور چاپ مقاله

  سال حداقل یک عدد 2باالتر از  ISIچاپ مقاله 

  سال دوم   سال اول   زمان پایان   زمان شروع   مسئول پایش   مسئول اجرا   هدف فعالیت   ردیف 

 MSمعرفی و پایش رجستري هاي گروه در زمینه استروك و   1

 و اپی لپسی

 –دکتر بصیري 

دکتر شایگان نژاد 

  دکتر مهوري –

  %50  %50  1/8/96  1/7/95  دکتر بصیري

تشویق اعضاء گروه به استفاده از داده هاي رجستري هاي    2

  اینترنی و رزیدنتی  در شورا هاي پژوهشیگروه در تزهاي 

  %50  %50  1/12/96  1/7/95  دکتر بصیري  دکتر سعادت نیا

برگزاري کالسهاي آموزشی نوشتن مقاالت مروري و مقاالت   3

ISI  

 –دکتر ساالري 

  دکتر انصاري

  %50  %50  30/9/96  1/9/95  دکتر بصیري

  %50  %50  1/8/96  1/7/95  دکتر بصیري  بصیريدکتر   تشویق رزیدنتهاي گروه به گرفتن تزهاي مروري   4

  

  ISIمروري و  تعداد مقاالت اعضاء هیات علمی: شاخص میزان تحقق هدف 

  خود اظهاري توسط اعضاء هیئت علمی و جستجو در بانک هاي اطالعاتی : نحوه جمع آوري داده ها 



  )هیات علمی (مدیریت حوزه  –اعصاب  مغزبرنامه هاي عملیاتی در گروه آموزشی   جدول 

  در جهت تاسیس دوره هاي فلوشیپ تقویت بنیه علمی اعضاء هیات علمی : هدف کلی 

  شرکت دردوره هاي آموزشی فوق تخصصی : هدف اختصاصی 

  

مسئول   مسئول اجرا   هدف فعالیت   ردیف 

  پایش 

  سال دوم   سال اول   زمان پایان  زمان شروع

برنامه ریزي در شوراي گروه جهت مشخص شدن حوزه هاي   1

  فوق تخصصی هر یک از اعضاء هیئت علمی 

%100  1/9/95  1/7/95  مدیر گروه   مسئول امور هیئت علمی  –مدیر گروه    --- 

برنامه ریزي جهت شرکت در دوره هاي فوق تخصصی براي    2

( اعضاء هیئت علمی پیمانی و رسمی بصورت فرصت مطالعاتی 

و براي اعضاء ) سال  2حداقل یک فرصت مطالعاتی در طی 

حداقل یک ( بصورت مشاهده گري  kهیئت علمی ضریب 

  )سال  2مشاهده گري در طی 

%100  1/10/95  1/9/95  ر گروه مدی  مسئول امور هیئت علمی –مدیر گروه    -- 

پیگیري جهت گرفتن دعوتنامه از مراکز معتبر جهانی براي   3

 –استروك  –اعضاء هیئت علمی در زمینه هاي نوروماسکوالر 

  اختالالت حرکتی و اپی لپسی 

دکتر  - دکتر انصاری –مدیر گروه 

  ساالری 

  ---   %100  1/12/95  1/10/95  مدیر گروه 

پیگیري مراحل گرفتن فرصت مطالعاتی و مشاهده گري در   4

  دانشگاه 

  %100  ---   30/12/96  1/12/95  مدیر گروه   مسئول امور هیئت علمی –مدیر گروه 

  

 فرصت مطالعاتی گروه تعداد دوره هاي مشاهده گري و : شاخص میزان تحقق هدف 

  از طریق معاونت پژوهشی گروه : نحوه جمع آوري داده ها 



  )هیات علمی (مدیریتی حوزه  –اعصاب  مغزبرنامه هاي عملیاتی در گروه آموزشی   جدول

  جذب هیات علمی : هدف کلی 

   گرایش هاي فوق تخصصی در گروهنیاز به جذب هیات علمی بر اساس : هدف اختصاصی 

  

  سال دوم   سال اول   زمان پایان  زمان شروع   مسئول پایش   مسئول اجرا   هدف فعالیت   ردیف 

نیازسنجی در شوراي گروه جهت برنامه ریزي جذب    1

  نیرو در طی دو سال آینده 

  ---   %100  1/8/95  1/7/95  مدیرگروه   مسئول هیات علمی  –مدیر گروه 

پیمانی بر اساس سیاست جذب هیات علمی پیگیري   2

  سال  2هاي گروه حداقل یک نفر در طی 

  %50  %50  30/12/96  1/7/95  مدیر گروه   مسئول هیات علمی  -مدیر گروه 

حداقل یک نفر   kضریب جذب هیات علمیپیگیري   3

  سال  2در طی 

  %50  %50  30/12/96  1/7/95  مدیر گروه   مسئول هیات علمی  -مدیر گروه 

  

 تعداد هیئت علمی جذب شده به گروه : شاخص میزان تحقق هدف 

  امور هیات علمی گروه از طریق : نحوه جمع آوري داده ها 

  



  پژوهش حوزه  –اعصاب مغز و برنامه هاي عملیاتی در گروه آموزشی   جدول

 International or nationalبرگزاري کنفرانس هاي علمی : هدف کلی 

  برگزاري حداقل یک کنفرانس یا کارگاه در طی دو سال : هدف اختصاصی 

مسئول   مسئول اجرا   هدف فعالیت   ردیف 

  پایش 

  سال دوم   سال اول   زمان پایان   زمان شروع 

  --   %100  1/9/95  1/7/95  مدیر گروه   معاون پژوهشی گروه   نیازسنجی و تعیین اولویت برگزاري کنفرانس هاي علمی در شوراي گروه   1

دکتر خوروش و   پیگیري برنامه ریزي و گرفتن مجوزهاي الزم جهت برگزاري کنفرانس    2

مسئول برگزاري 

  کنفرانس 

معاون 

پژوهشی  

  گروه

1/9/95  1/12/95  100%   --  

دکتر خوروش و   جذب اسپانسر جهت برگزاري   3

مسئول برگزاري 

  کنفرانس 

معاون 

پژوهشی  

  گروه 

1/12/95  1/2/96  50%  50%  

دبیر اجرایی و دبیر   برنامه ریزي جهت اجراي کنفرانس   4

  علمی 

معاون 

  پژوهشی

  گروه

1/2/96  1/12/96   --  100%  

 برگزار شده کنفرانس  تعداد : خص میزان تحقیق هدف شا

  از طریق معاونت پژوهشی گروه : نحوه جمع آوري داده ها 



  

  و آموزش حوزه درمان  –اعصاب  مغز و برنامه هاي عملیاتی در گروه آموزشی  جدول

  ع سکته مغزي اجراي طرح درمان جام: هدف کلی 

  درمان حاد سکته مغزي  شهر جهت پوششهماهنگی با اورژانس : هدف اختصاصی 

مسئول پایش   مسئول اجرا   هدف  فعالیت   ردیف

  ارزشیابی 

زمان 

  شروع 

  درصد پیشرفت   زمان پایان 

  سال دوم   سال اول 

هر سه ماه یکبار ICU , SCUاورژانس تریاژ و  آموزش پرستاري  1

  بصورت کالس درس 

  %100  %100  30/12/96  1/7/95 دکتر سعادت نیا  دکتر خوروش  -دکتر سعادت نیا

  %100  %100  30/12/96  1/7/95  دکتر سعادت نیا   دکتر خوروش  - دکترسعادت نیا  آموزش پزشکان اورژانس هر شش ماه یکبار بصورت کالس درس   2

جهت فرستادن بیماران سکته مغزي  هماهنگی با اورژانس شهر   3

  حاد براساس پروتکل ابالغ شده 

  %100  %100  30/12/96  1/7/95  دکتر سعادت نیا    - دکترسعادت نیا

  %100  %100  30/12/96  1/7/95  دکتر سعادت نیا   دکتر خوروش  - دکترسعادت نیا  آموزش دستیاران جهت اجراي طرح   4

  ----  %100  1/9/95  1/8/95 دکتر سعادت نیا  دکتر سعادت نیا   پیگیري تاسیس استروك یونیت در اورژانس حداقل دو تخت   5

  %100 %100  30/12/96  1/9/95 دکتر سعادت نیا  دکتر خوروش –دکتر سعادت نیا   اجرا طرح درمان سکته مغزي به صورت مدیریت شده   6

پایش طرح هر سه ماه یکبار و تالش در جهت اصالح مشکالت   7

  دقیقه  45زیر  DOOR TO NEEDELEجهت رسیدن به 

  %100 %100  30/12/96  1/10/95 دکتر سعادت نیا  دکتر خوروش -دکتر سعادت نیا

 comprehensive strokeآنژیوگرافی و  تاسیسپیگیري   8

unit  

  %50  ---   30/12/96  1/7/96 دکتر سعادت نیا  دکتر سعادت نیا 

  

 بیماران استروك حاد % 1پوشش : ق هدف شاخص میزان تحق

    )س(راه اندازي سیستم جمع آوري سکته مغزي حاد در الزهرا: نحوه جمع آوري داده ها 



  حوزه آموزش اکسترنی  –مغز  و اعصاب  جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

  تقویت آموزش اکسترن ها و اینترن ها : هدف کلی 

  ال سازي و پایش دوره اي آموزش آبشاري فع: هدف اختصاصی  

  درصد پیشرفت   زمان پایان   زمان شروع   مسئول پایش ارزشیابی   مسئول اجرا   هدف  فعالیت   ردیف

  سال دوم   سال اول 

آموزش و برنامه ریزي جهت برگزاري راند   1

آموزشی رزیدنتهاي سال سوم و چهارم براي  

  اکسترن و اینترنهاي بخش 

کار کارورزي و مسئول 

 و دستیاري  آموزي

مسئول کار آموزي گروه و مدیر 

براساس نظر سنجی  گروه

 دانشجوئی 

1/7/95  1/7/96  50%  50%  

تعیین مباحث شایع و کاربردي آموزشی براي   2

  اکسترنها و اینترنها 

کار کارورزي و مسئول 

  و دستیاري آموزي

  1/7/95  1/8/95  100%   ---  

وارد کردن راندهاي آموزشی در برنامه ریزي   3

  درسی اینترنها و اکسترنها و اعالم رسمی آن 

  ----   %100  1/8/95  1/7/95  مدیرگروه   مدیر گروه 

یم حداقل یک راند آموزشی  براي تنظ  4

و  ر هفته توسط رزیدنت سال سوماکسترن د

  چهارم 

مسئول کار آموزي گروه و مدیر  مسئول کار آموزي

براساس نظر سنجی  گروه

 دانشجوئی 

1/7/95  30/12/96  100%  100%  

براي  اینترن  راند آموزشی تنظیم حداقل یک   5

  چهارم سوم و در هفته توسط رزیدنت سال 

  گروه و مدیر گروه مسئول کارورزي مسئول کار آموزي

 و نظر سنجی کارورزي

1/7/95  30/12/96  50%  100%  

فیدبک از اکسترن اینترن و بکارگیري آن در   6

و اصالح برنامه بصورت سه ارزیابی رزیدنت ها 

  ماه یکبار 

مسئول کارورزي و 

  رزیدنتی 

  گروه و مدیر گروه مسئول کارورزي

  کارورزيو نظر سنجی 

1/7/95  30/12/96  50%  50%  

  

 تعداد کالسهاي آموزشی براي اکسترن و اینترن : ق هدف شاخص میزان تحق

  ازطریق مسئول امور کارورزي و کارآموزي: ه جمع آوري داده ها نحو



  مدیریت حوزه  –مغز و اعصاب  جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

  فعال سازي پرونده الکترونیک گروه : هدف کلی 

   پرونده الکترونیک و خالصه پرونده الکترونیک بیمارستان الزهرا با اهداف آموزشی از طریق بکارگیري اکسترن و اینترن و رزیدنتفعال سازي : هدف اختصاصی  

  درصد پیشرفت   زمان پایان   زمان شروع   مسئول پایش ارزشیابی   مسئول اجرا   هدف  فعالیت   ردیف

  سال دوم   سال اول 

  دکتر انصاري   تهیه سخت افزار و نرم افزار در بخش پیگیري   1

  دکتر ساالري 

 مدیر گروه 

  دکتر انصاري 

  دکتر ساالري 

 مدیر گروه 

1/7/95  1/9/95  100%  ---  

  آموزش و اجرا   2

 Pilotطرح به صورت 

  دکتر انصاري 

  دکتر ساالري 

 مدیر گروه 

  دکتر انصاري 

  دکتر ساالري 

 مدیر گروه 

1/9/95  1/10/95  100%   ---  

  دکتر انصاري   و اصالح مشکالت  pilotبررسی اجراي طرح   3

  دکتر ساالري 

 مدیر گروه 

  دکتر انصاري 

  دکتر ساالري 

 مدیر گروه 

1/11/95  1/12/95  100%  ---  

  دکتر انصاري   آموزش و اجرا طرح به صورت حداکثري  4

  دکتر ساالري 

 مدیر گروه 

  دکتر انصاري 

  دکتر ساالري 

 مدیر گروه 

1/12/95  1/12/96   --  80%  

  

  کل پرونده هاي بخش% 30حداقل تعداد پرونده هاي الکترونیک : شاخص میزان تحقق هدف 

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



  حوزه آموزش دستیاري –مغز و اعصاب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

  درمانگاهی دستیاران و افزایش کیفیت آموزش مهارت هاي عملی : هدف کلی 

  تغییر دوره هاي چرخشی دستیاران با توجه به بازخورد هاي کسب شده با تاکید به آموزش درمانگاهی فوق تخصصی : هدف اختصاصی  

  

مسئول پایش   مسئول اجرا   هدف  فعالیت   ردیف

  ارزشیابی 

    درصد پیشرفت   زمان پایان   زمان شروع 

  سال دوم   سال اول 

    %100  1/7/95  1/5/95 مسئول دستیاري  مسئول دستیاري  بررسی وضعیت موجود  1

  ---   %100  1/7/96  1/7/95 مسئول دستیاري مسئول دستیاري  برنامه  و اجرايتدوین برنامه جدید   2

    %100  1/8/96  1/7/96 مسئول دستیاري مسئول دستیاري  بازنگري و پایش  3

با تاکید اعمال تغییرات جدید در صورت نیاز   4

  بر درمانگاه هاي فوق تخصصی

  %50    1/12/96  1/7/96  مسئول دستیاري مسئول دستیاري

  

  : شاخص میزان تحقق هدف 

 رزیدنتی  360ارزشیابی  -

  فرم نظر سنجی دستیاران و اعضاء هیات علمی و مسئول دستیاري : نحوه جمع آوري داده ها 



  حوزه آموزش دستیاري –مغز و اعصاب جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی 

  ارتی     برگزاري امتحانات دوره علمی و مه: افزایش کیفیت آموزش مهارت هاي عملی و علمی دستیاران هدف اختصاصی  : هدف کلی 

مسئول پایش   مسئول اجرا   هدف  فعالیت   ردیف

  ارزشیابی 

    درصد پیشرفت   زمان پایان   زمان شروع 

  سال دوم   سال اول 

    %100  1/9/95  1/7/95  مدیر گروه   مسئول دستیاري  تشکیل بانک سئواالت گروه   1

تقسیم بندي کتب رفرنس رزیدنتی بر اساس   2

سال دستیاري جهت برگزاري امتحان تئوري 

  براي دستیاران هر سال جداگانه 

مسئول   مسئول دستیاري

  دستیاري 

  و مدیر گروه

1/7/95  1/9/95  100%    

از طریق بانک تئوري برگزاري امتحان   3

  بار در سال  3اطالعات گروه 

مسئول  مسئول دستیاري

  دستیاري 

 و مدیر گروه

1/7/95  1/7/96  100%  100%  

بررسی وضعیت امتحان بورد و قبولی   4

رزیدنتهاي داخلی اعصاب و شناخت نقاط 

ضعف و قوت آموزش گروه از طریق برگزاري 

جلسات مشورتی با رزیدنتهاي شرکت کننده 

  )دو جلسه (در بورد و بورد من ها 

مسئول   مسئول دستیاري

  دستیاري 

 و مدیر گروه

1/7/95  1/9/95  100%    

برنامه ریزي جهت برگزاري امتحان عملی   5

  براي رزیدنتها با تاکید نقاط ضعف دستیاري

مسئول   مسئول دستیاري

  دستیاري 

 و مدیر گروه

1/7/95  1/12/95  100%    

بار در سال بر اساس  2برگزاري امتحان عملی   6

  تقویت نقاط ضعف دستیاري 

مسئول  مسئول دستیاري 

  دستیاري

 و مدیر گروه

1/7/96  1/7/97  100%  100%  

 تعداد امتحانات تئوري و عملی دستیاري : شاخص میزان تحقق هدف 

  فرم نظر سنجی دستیاران و اعضاء هیات علمی و مسئول دستیاري : نحوه جمع آوري داده ها 



  حوزه درمان –جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی مغز و اعصاب 

  تاسیس دي کلینیک بیماریهاي مغز و اعصاب پیگیري : هدف کلی 

  )س(افزایش تعداد تخت در بیمارستان الزهرا: هدف اختصاصی  

مسئول پایش   مسئول اجرا   هدف  فعالیت   ردیف

  ارزشیابی 

زمان   زمان شروع 

  پایان 

    درصد پیشرفت 

  سال دوم   سال اول 

مذاکره با ریاست بیمارستان جهت تخصیص   1

  فضاي الزم جهت دي کلینیک 

بخش مسئول 

  الکترودیاگنوستیک

بصیري و دکتر  

 گروه  مدیر 

1/7/95  1/8/95  100%   ---  

آماده سازي فضاي الزم جهت دي کلینیک در   2

  نوار مغز  

مسئول بخش 

 الکترودیاگنوستیک 

دکتر بصیري و  

 مدیر  گروه 

1/8/95  1/9/95  100%   ---  

راه اندازي بخش دي کلینیک در بیمارستان   3

  الزهرا

مسئول  واحد 

 الکترودیاگنوستیک 

دکتر بصیري و  

 مدیر  گروه 

1/9/95  1/10/95  100%   ---  

ارتقاء کیفی بخش  و افزایش ضریب اشغال   4

  تخت 

مسئول بخش دي 

  کلینیک و 

دکتر بصیري و  

 مدیر  گروه 

1/9/95  1/12/96  50%  50%  

  

 تعداد تخت و تعداد بیماران سرویس داده شده : شاخص میزان تحقق هدف 

  از بانک اطالعاتی بیمارستان مربوطه : نحوه جمع آوري داده ها 



  حوزه درمانی و آموزشی  –جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی مغز و اعصاب 

  تعادلی تفویت وضعیت درمانی و آموزشی بیماران مبتال به اختالالت : هدف کلی 

  جهت آموزش رزیدنتی  راه اندازي درمانگاه تعادل: هدف اختصاصی  

مسئول پایش   مسئول اجرا   هدف  فعالیت   ردیف

  ارزشیابی 

زمان   زمان شروع 

  پایان 

  درصد پیشرفت 

  سال دوم   سال اول             

گروه گوش و حلق و توانبخشی  مذاکره با  1

   جهت فعال سازي درمانگاه تعادل

مسئول واحد   دکتر سعادت نیا 

الکترو 

 دیاگنوستیک 

1/7/95  1/8/95  100%   ---  

برگزاري کالسهاي آموزشی جهت رزیدنتها و   2

 )دو جلسه در شروع ( اعضاء گروه 

  ---   %100  1/9/95  1/8/95 مدیر گروه  دکتر خوروش 

برنامه ریزي ماهیانه رزیدنتی و اتندینگ براي   3

  درمانگاه تعادل 

  %50  %50  1/12/96  1/9/95  دکتر خوروش  دکتر سعادت نیا  

برگزاري جلسات دو ماهه  مشورتی سرگیجه   4

  با گروه گوش و حلق و بینی و شنوایی سنجی

  %50  %50  1/12/96  1/9/95  دکتر سعادت نیا   دکتر نجفی 

  

  : شاخص میزان تحقق هدف 

  و بررسی تعداد کالسها و جلسات آموزشیعدد مطالعه تعادلی در هفته  10تعداد 

  از طریق مسئول درمانگاه هاي فوق تخصصی  : نحوه جمع آوري داده ها 

   



  حوزه درمانی و آموزشی  –جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی مغز و اعصاب 

  پیگیري افزایش تعداد تختهاي نورولوژي در بیمارستان کاشانی  :هدف کلی 

   و صرع و نوروماسکوالر و جنرال  MSاختصاص تخت هاي نورولوژي به گروه : هدف اختصاصی  

مسئول پایش   مسئول اجرا   هدف  فعالیت   ردیف

  ارزشیابی 

زمان   زمان شروع 

  پایان 

  درصد پیشرفت 

  سال دوم   سال اول             

برگزاري جلسات نیازسنجی تختهاي نورولوژي   1

   و صرع و نوروماسکوالر و جنرال  MSجهت 

  ---   %100  1/9/95  1/8/95 مدیر گروه  معاون گروه  

پیگیري اختصاص تخت نورولوژي جدید در   2

 پروژه ساختمانی بیمارستان کاشانی 

رئیس بخش 

 کاشانی  

  ---   %100  1/9/95  1/8/95 معاون گروه 

و صرع   MSاختصاص تخت هاي رشته هاي   3

  و نوروماسکوالر بر اساس نیاز سنجی گروه 

پایان پروژه   دکتر سعادت نیا   دکتر سعادت نیا  

  ساختمانی 

1/12/96  50%  50%  

بررسی مجدد ماموریت درمانی آموزشی اعضاء   4

هیئت علمی در بیمارستان کاشانی و الزهرا با 

  توجه به شرایط جدید افزایش تخت در گروه 

پس از راه   دکتر سعادت نیا  دکتر سعادت نیا 

اندازي بخش 

  جدید 

1/12/96  50%  50%  

  

  : شاخص میزان تحقق هدف 

  و صرع و نوروماسکوالر و جنرال  MSعداد تخت هاي اختصاص یافته به ت

  از طریق بیمارستان کاشانی : نحوه جمع آوري داده ها 

 


