
  آموزشحوزه 

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

  پیشرفته به دستیاران تخصصی  CPR آموزش :1-1 هدف اختصاصی        دستیاران تخصصیسازي  آموزش و توانمندحوزه  ارتقاي: 1هدف کلی

 

 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  98سال

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

راي جزمان ا

 فعالیت
 ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا مسئول پایش

زمان  

 پایان

زمان  

 شروع

 1 جهت دستیاران در جلسه شوراي آموزشیپیشرفته CPRکارگاه برگزاري طرح  کاظمیدکتر مهدي  دکتر ایرج  5/97 5/97 100% 

 2  در سه دوره  شی و طب اورژانس جهت تدریس مطالباساتید گروه بیهو دعوت از کاظمیدکتر مهدي  دکتر ایرج 7/97 12/97 100% 

 100% 8/97 8/97 
ي سه کارگاه توانمند سازي جهت رمکاتبه با واحد مهارتهاي بالینی جهت برگزا کاظمیدکتر مهدي  دکتر ایرج

 ن سالهاي دوم تا چهارم داخلی ادستیار

3 

 
100% 12/97 8/97 

کاظمی با دکتر مهدي  دکتر ایرج

 مدرسینهمکاري 

  پیشرفته  CPRکارگاه  3اجراي 
4 

 5  بررسی رضایتمندي دستیاران از کارگاههاي برگزار شده  مهال اسالمی فرد کاظمی دکتر مهدي 2/98 3/98  100%

  

  جهت دستیاران  پیشرفته CPR کارگاه 2برگزاري : شاخص میزان تحقق هدف

  کننده در کارگاه  دستیاران شرکت بررسی فرمهاي رضایت سنجی :نحوه جمع آوري داده ها

 

 

 

 



 گروه آموزشی بیماري هاي داخلیجدول برنامه عملیاتی در 

  تعیین سطح توانمندي دستیاران طب خانواده :1-2 هدف اختصاصی        تخصصی طب خانواده دستیارانارتقاي حوزه آموزش  :1 هدف کلی

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

  98فعالیت سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  97سال 

راي جزمان ا

مسئول  فعالیت

 پایش
 ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا

زمان  

 پایان

زمان  

 شروع

 1  دریافت لیست دستیاران طب خانواده  دکتر مهدي کاظمی دکتر بیژن ایرج  7/97 7/97 100% 

 2 تهیه و تدوین برنامه حضور دستیاران طب خانواده  دکتر مجید دزفولی دکتر مهدي کاظمی  7/97 3/98 70% 100%

دکتر مهدي کاظمی   8/97 3/98 70% 100%  3  تکمیل فرم تعیین صالحیت بالینی دستیاران طب خانواده و ارسال جهت اساتید مربوطه مهال اسالمی فرد

 4  الکترونیکیدستیاران طب خانواده در پرونده  ثبت نمرات و نتایج صالحیت بالینی مهال اسالمی فرد دکترمهدي کاظمی  8/97 3/98 70% 100%

 5 طراحی آزمون پایان دوره ازدستیاران دکتر محمد شیرزادي دکتر بیژن ایرج  پس از پایان دوره  100%

 6  تهیه کارنامه دستیاران طب خانواده  مهال اسالمی فرد دکتر مهدي کاظمی  پس از پایان دوره  100%

 7  نتایج به مدیر گروه طب خانواده ارسال دکتر مهدي کاظمی دکتر بیژن ایرج  دوره پس از پایان   100%

 

  طب خانواده ارائه پرونده الکترونیکی دستیاران: شاخص میزان تحقق هدف

  آنالیز اطالعات پرونده الکترونیکی : نحوه جمع آوري داده ها

  .می شوند ، دستیاران جدید به گروه معرفیدوره دستیاري طب خانوادههر  پس از پایان

  

  

 

 



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

 سامانه کارپوشه کارورز  ارزیابیو اجرا،طراحی :1-3هدف اختصاصی      کاروزان پزشکی  حوزه ارزیابی آموزش ارتقاي : 1هدف کلی

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

  98سال

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  97سال 

 زمان اجراي فعالیت

زمان   ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا زمان اجراي فعالیت

 پایان

زمان  

  شروع

  فیروزه معین زادهدکتر  دکتر بیژن ایرج  1/97 2/97 100% 

  دکتر مژگان مرتضوي

 1  از طریق پرسشنامه نیازسنجی درخصوص لزوم تهیه کارپوشه بررسی 

 2  ماري نیازسنجی انجام شدهآتجزیه و تحلیل  شهیدي شهرزاد دکتر دکتر بیژن ایرج  2/97 2/97 100% 

 3 طراحی نرم افزار بر اساس کوریکولوم وزارتخانه دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج 3/97 3/97 100% 

 4  شده انجام مکاتبه با دانشگاه در خصوص کارپوشه طراحی   دکتر بیژن ایرج دکتر محمد حسن امامی 4/97 4/97 100% 

 5  انجام مکاتبه با معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص کارپوشه  حسن امامی محمد  دکتر دکتر محمد رضا صبري 4/97 4/97 100% 

 6  در ابتداي هر فصل آشنا نمودن کارورزان گروه داخلی با کارپوشه طراحی شده  دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج  7/97  12/97  100% 

 
100%  12/97  7/97  

با دکتر فیروزه معین زاده   دکتر بیژن ایرج

  هیات علمیهمکاري 

 7  نمره دهی آنالین به کارورزان توسط اساتید

 
100%  12/97  7/97  

زکارورزان در کالس هاي تئوري ا gpsبا  onlineحضور و غیاب   مرتضی بهرامیان  دکتر فیروزه معین زاده

  گزارش صبحگاهیو  ژورنال کالپ،کنفرانس هاي هفتگی گروه،درس

8 

 
100%  12/97  10/97  

  معین زادهدکتر فیروزه  دکتر بیژن ایرج

  دکتر مژگان مرتضوي

 9  بررسی رضایتمندي کارورزان در هر فصل از طریق پرسش نامه

 
100%  12/97  10/97  

 دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج

  دکتر مژگان مرتضوي

 10  بازخورد نظر سنجی کارورزان به اساتید گروه 

100%  
  3/98  2/98  

با دکتر فیروزه معین زاده   دکتر بیژن ایرج

  همکاري هیات علمی

 11  پایش نرم افزار توسط اساتید گروه از طریق مصاحبه و پرسشنامه

  کارورز  کارپوشهسامانه  شدهو ارزیابی  اجرا ،شده طراحیالگوي  ارائه: شاخص میزان تحقق هدف

 کارپوشه در  آنالین ثبت شدهنمرات  بررسی -کارورزانو  بررسی پرسشنامه هاي رضایت مندي اساتید: نحوه جمع آوري داده ها



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

  اخالق حرفه اي در کارورزان برگزاري کالسهاي :1- 4هدف اختصاصی        رزانکاروآموزش  حوزه ارتقاي: 1 هدف کلی

 

 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

  98سال

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

 اجراي فعالیت زمان

مسئول 

 پایش
زمان   ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا

 پایان

زمان  

  شروع

 1  طرح در شوراي آموزشی گروه و تصویب   دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج 5/97 5/97  100% 

 2  الکترونیک هاي  Case logتهیه دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج  5/97 7/97 100% 

 3  ها توسط کارورزان   Case logتکمیل  زادهدکتر فیروزه معین  دکتر بیژن ایرج  7/97 12/97 100% 

دکتر فیروزه معین زاده  دکتر بیژن ایرج 7/97 12/97 100% 

 با همکاري هیات علمی

  ها هر سه ماه یکبار Case log نمره دهی آنالین اساتید به
4 

 100% 12/97 9/97 
  هاي کارورزان هر سه ماه یکبار Case logتهیه آرشیو الکترونیک از کل   دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج

5 

  

  الکترونیک  هاي  Case logارائه الگوي  :شاخص میزان تحقق هدف

 ي تکمیل شده ها  Case logبررسی : نحوه جمع آوري داده ها

 

 

 

  

  



  

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

  برگزاري الکترونیک امتحانات کتبی درونگروهی :1- 5هدف اختصاصی          کارورزان آموزشحوزه  ارتقاي :1 هدف کلی

     

 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت 

  98سال

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

زمان احراي 

مسئول  فعالیت

 پایش
 ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا

زمان  

 پایان

زمان  

  شروع

آماده سازي نرم افزار امتحان به صورت الکترونیک با همکاري مرکز آموزش مهارت هاي   دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج  2/97 2/97  100% 

 بالینی

1 

 دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج  2/97 2/97 100% 

 

 2 بر اساس نرم افزار کارورزي  طراحی سؤال

 دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج 3/97 3/97 100% 

 

 3 ورود سؤاالت به نرم افزار پس از نهایی شدن

 
 دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج 3/97 3/97 100%

 

 افزار قبل از برگزاري امتحان و رفع اشکاالت آن  کنترل بازدهی صحیح نرم
4 

 5 برگزاري امتحان نوبت اول  دکتر فیروزه معین زاده بیژن ایرجدکتر  3/97 3/97 100% 

 
100%  

4/97 4/97 
 دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج

 
 6 آموزشی بررسی کیفی و کمی روش برگزاري الکترونیک امتحان در شوراي

 7 امتحان درونگروهی با رفع اشکاالت نوبت اولتکرار روش در نوبت دوم   دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج 6/97 6/97 100% 

 8 تکرار روش در نوبت سوم امتحان درونگروهی با رفع اشکاالت نوبت اول و دوم دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج 9/97 9/97 100% 

 
100% 

12/98 12/97 
 دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج

 
 9 کارورزان  امتحاناتتهیه الگوي برگزاري الکترونیک 

  آموزشی ارائه الگوي برگزاري امتحانات در شوراي: شاخص میزان تحقق هدف

  کاروزان آنالیز سؤاالت و نمرات ارزشیابی: نحوه جمع آوري داده ها



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

 داخلی سامانه کارپوشه کارآموز طراحی اجرا ارزیابی :1-6اختصاصیهدف       ن پزشکی کارآموزاآموزش  حوزه ارتقاي :1 هدف کلی

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

  98سال

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

 زمان اجراي فعالیت

زمان   ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا مسئول پایش

 پایان

زمان  

  شروع

  دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج  7/97 10/97 100% 

  دکتر مرجان گلشنی 

 1  از طریق پرسشنامه  بررسی نیازسنجی درخصوص لزوم تهیه کارپوشه

 2  ماري نیازسنجی انجام شدهتجزیه و تحلیل آ شهیدي شهرزاد  دکتر بیژن ایرجدکتر   10/97 11/97 100% 

  دکتر مرجان گلشنی  دکتر بیژن ایرج 11/97 3/98 10%  100%

 دکتر فیروزه معین زاده

 3 طراحی نرم افزار بر اساس کوریکولوم وزارتخانه

 4  انجام مکاتبه با دانشگاه در خصوص کارپوشه طراحی شده    دکتر بیژن ایرج دکتر محمد حسن امامی 3/98 3/98  100%

100%  5  انجام مکاتبه با معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص کارپوشه  حسن امامیدکترمحمد  دکتر صبري  3/98 3/98  

 6  در ابتداي هر فصل آشنا نمودن کارآموزان گروه داخلی با کارپوشه طراحی شده  دکتر مرجان گلشنی  دکتر بیژن ایرج  7/98  12/98    100%

100%    12/98  7/98  
دکتر مرجان گلشنی با    دکتر بیژن ایرج

  علمیهیات همکاري 

 7  توسط اساتید  آموزاننمره دهی آنالین به کار

 8  بررسی رضایتمندي کارآموزان در هر فصل از طریق پرسش نامه دکتر مرجان گلشنی  دکتر بیژن ایرج  9/98  12/98    100%

 9  بازخورد نظر سنجی کارآموزان به اساتید گروه  دکتر مرجان گلشنی  دکتر بیژن ایرج  9/98  12/98    100%

100%    12/98  9/98  
دکتر مرجان گلشنی با   دکتر بیژن ایرج

  همکاري هیات علمی

 10  پایش نرم افزار توسط اساتید گروه از طریق مصاحبه و پرسشنامه

 11  جهت ارزیابی کارپوشه کارآموزان ارائه الگوي کارپوشه کارآموز دکتر مرجان گلشنی  دکتر بیژن ایرج  12/98  12/98    100%

  آموزانکارسامانه کارپوشه  اجرا و ارزیابی شده، طراحی شده الگوي ارائه :تحقق هدفشاخص میزان 

 در کارپوشه  نمرات آنالین ثبت شده بررسیو  آموزانکار، بررسی پرسشنامه هاي رضایت مندي اساتید: نحوه جمع آوري داده ها

  



  درمان حوزه

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

  سرپایی دستیاران تخصصی ارتقاي آموزش :2-1هدف اختصاصی           حوزه درمان ارتقاي : 2کلی هدف

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  98سال

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

 زمان اجراي فعالیت
مسئول 

 پایش
زمان   ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا

 پایان

زمان  

  شروع

 1  طرح در شوراي آموزشی گروه و تصویب راه اندازي درمانگاه تخصصی دکتر بیژن ایرج شهیدي دکتر 5/97 5/97 100% 

دکتر حاجی دکتر بیژن ایرج با همکاري   دکتر شهیدي  7/97 12/97 100% 

دکتر -دکتر مرتضوي-دکتر نعمت اللهی - غالمی

- دکتر فرزین غیاثی- دکتر توکلی -کریم زاده

 دکتر مژگان کریمی فر

 2 تخصصی  تخصصی به حضور دستیاران اختصاص یکی ازدرمانگاههاي

 -دکتر حاجی غالمیدکتر بیژن ایرج با همکاري  دکتر شهیدي  7/97 12/97 100% 

دکتر کریم - دکتر مرتضوي-دکتر نعمت اللهی

دکتر -دکتر فرزین غیاثی- دکتر توکلی -زاده

 مژگان کریمی فر

 توسط دستیاران) نسخه نویسی و ویزیت (ارئه کلیه خدمات درمانی

  تخصصی 

3 

100% 

 

 -دکتر حاجی غالمیدکتر بیژن ایرج با همکاري  دکتر شهیدي 3/98 4/98

دکتر کریم - دکتر مرتضوي-دکتر نعمت اللهی

دکتر -دکتر فرزین غیاثی- دکتر توکلی -زاده

 مژگان کریمی فر

 4  رضایتمندي د ستیاران تخصصی از اجراي برنامهبررسی 

100% 
 

وراي آموزشی و تصمیم گیري بر در ش 4ارائه گزارش منتج ا زبند  دکتر بیژن ایرج دکتر شهیدي 4/98 4/98

  س آن اسا

5 

  توسط استاد و نمره دهی در پایان دوره  از طریق ارزیابی دستیار در ویزیت و نسخه نویسی در درمانگاه بیماران سرپایی تخصصی افزایش توانمندي دستیاران: شاخص میزان تحقق هدف

  اظهاري طریق خوداز ستیاران تخصصی از اجراي برنامه دپرسشنامه رضایتمندي : نحوه جمع آوري داده ها



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

  سرپایی دستیاران فوق تخصصی ارتقاي آموزش :2-2هدف اختصاصی             درمان حوزهارتقاي : 2 هدف کلی

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

  98سال

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

 زمان اجراي فعالیت

زمان   ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا پایشمسئول 

 پایان

زمان  

  شروع

طرح در شوراي آموزشی گروه و تصویب راه  دکتر بیژن ایرج شهیديشهرزاد دکتر  5/97 5/97 100% 

  اندازي درمانگاه فوق تخصصی

1  

  دکتر سجادیه-دکتر مهرزاددکتر بیژن ایرج با همکاري  دکتر شهرزاد شهیدي  7/97 12/97 100% 

  دکتر توکلی - دکتر کریم زاده - دکتر مرتضوي

 دکتر امین الرعایا -دکتر محمد امامی

اختصاص درمانگاه فوق تخصصی به حضور 

جهت  دستیاران فوق تخصصی یک روز در هفته

  تخصصیهر رشته فوق 

2 

  دکتر سجادیه-دکتر مهرزاددکتر بیژن ایرج با همکاري  دکتر شهرزاد شهیدي  7/97 12/97 100% 

  دکتر توکلی - دکتر کریم زاده - دکتر مرتضوي

 دکتر امین الرعایا -دکتر محمد امامی

نسخه نویسی و ویزیت (ارئه کلیه خدمات درمانی

  توسط دستیاران فوق تخصصی ) 

3 

100% 

 

  دکتر سجادیه-دکتر مهرزاددکتر بیژن ایرج با همکاري  دکتر شهرزاد شهیدي 3/98 4/98

  دکتر توکلی - دکتر کریم زاده - دکتر مرتضوي

 دکتر امین الرعایا -دکتر محمد امامی

رضایتمندي دستیاران فوق تخصصی از بررسی 

  اجراي برنامه

4 

100% 
 

وراي آموزشی و در ش 4بند  ارائه گزارش منتج از دکتر بیژن ایرج دکتر شهرزاد شهیدي 4/98 4/98

  س آنتصمیم گیري بر اسا

5 

  

توسط استاد و نمره  دستیار فوق از طریق ارزیابی در ویزیت و نسخه نویسی در درمانگاه بیماران سرپایی افزایش توانمندي دستیاران فوق تخصصی: شاخص میزان تحقق هدف

 دهی در پایان دوره 

  اظهاري از طریق خوددستیاران فوق تخصصی از اجراي برنامه پرسشنامه رضایتمندي :نحوه جمع آوري داده ها

  



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

  کارورزان پزشکی فعال کردن درمانگاه جنرال خورشید با حضور :2-3هدف اختصاصی    زان پزشکی رکارودرمانی  ارتقاي حوزه: 2هدف کلی

 

 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

  98سال

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

 زمان اجراي فعالیت

مسئول 

 پایش
زمان   ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا

 پایان

زمان  

  شروع

 1  طرح در شوراي آموزشی گروه و تصویب  دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج 5/97 5/97 100% 

  ي کاظمیدکتر مهد دکتر بیژن ایرج  6/97 6/97 100% 

 دکتر مهرزاد سلماسی

 2  دو هفته در هردوره کاورزي  در درمانگاه جنرالکارورزبرنامه ریزي جهت حضور 

  دکتر مهدي کاظمی دکتر بیژن ایرج 7/97 12/97 100% 

 دکتر فیروزه معین زاده

 3  اجراي برنامه 

 4  از اجراي برنامه کارورزان رضایتمنديبررسی  دکتر فیروزه معین زاده دکتر بیژن ایرج 3/98 4/98  100%

100%  4/98 4/98 
  کاظمیدکتر مهدي  دکتر بیژن ایرج

 دکتر فیروزه معین زاده

  در شوراي آموزشی و تصمیم گیري بر اساس آن 4بند  ارائه گزارش منتج از
5 

  

  ن دورهافزایش توانمندي کارورزان در ویزیت و نسخه نویسی در درمانگاه بیماران سرپایی از طریق ارزیابی کارورزتوسط استاد و نمره دهی در پایا: شاخص میزان تحقق هدف

  0:تحقق هدف میزان

 از طریق خوداظهاري بررسی فرمهاي رضایتمندي کارورزان: نحوه جمع آوري داده ها

 



  مدیریت حوزه

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

 و فراگیران حل معضالت آموزشی اساتید جهتایجاد شوراي راهبردي  :3-1 اختصاصی هدف                      مدیریت گروه داخلی حوزهارتقاي : 3 هدف کلی

     

  شوراي پیشکسوتان داخلیگزارش توصیفی عملکرد : شاخص میزان تحقق هدف

  شوراي پیشکسوتان داخلی صورتجلسه هاي جلسات: نحوه جمع آوري داده ها

  

  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

  98فعالیت سال

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  97سال 

 زمان اجراي فعالیت

 ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا مسئول پایش
 پایانزمان  

زمان  

  شروع

  دکتر بیژن ایرج محمد حسن امامی دکتر  5/97 5/97 100% 

 شهیديشهرزاد  دکتر 

 1  شوراي پیشکسوتان داخلیتدوین برنامه و انتخاب اعضاي 

 2 1مکاتبه با دانشگاه در خصوص صدور ابالغ افراد مندرج در بند  دکتر بیژن ایرج دکتر محمد حسن امامی  6/97 6/97 100% 

برگزاري جلسات شوراي پیشکسوتان داخلی همزمان با شوراي آموزشی  دکتر بیژن ایرج دکتر  شهرزاد شهیدي  7/97 12/97 100% 

  بصورت فصلی

3 

 
 جراي مصوبات جلسات ا پیگیري دکتر بیژن ایرج دکتر  شهرزاد شهیدي  7/97 12/97 100%

4 

 
  ارائه گزارش سالیانه  دکتر بیژن ایرج دکترمحمد حسن امامی  12/97  12/98  100%

5 



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

  بر اساس شاخصهاي آموزشی و پژوهشیبررسی عملکرد اعضاي هیات علمی : 3- 2اختصاصیهدف     حوزه مدیریتارزیابی : 3هدف کلی

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  98سال

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  97سال 

 زمان اجراي فعالیت
مسئول 

 پایش
زمان   ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا

 پایان

زمان  

  شروع

  دکتر معین زاده - دکتر بیژن ایرج دکتر شهیدي  1/97 12/98 50% 100%

 دکتر گلشنی 

سالیانه فعالیتهاي اعضاء هیات علمی در ارائه طرح درس دوره  ارزیابی

  کارورزي–، کارآموزي ICMهاي 

1 

 2 )سالیانه( ارزیابی سالیانه فعالیتهاي پژوهشی اعضاء هیات علمی گروه  دکتر محمد امامی - دکتر بیژن ایرج دکتر شهیدي  1/97 12/98 50% 100%

 3  )سالیانه(ارزیابی سالیانه عملکرد اعضاء هیات علمی گروه در طرح سوال  دکتر بیژن ایرج دکتر شهیدي  1/97 12/98 50% 100%

-دکتر معین زاده - دکتر بیژن ایرج دکتر شهیدي  1/97 12/98 50% 100%

 دکتر گلشنی

در ارزشیابی فراگیران  ارزیابی سالیانه عملکرد اعضاء هیات علمی گروه 4 

 5  اعضاء هیات علمی گروه در جلسات شوراي عمومی ارزیابی سالیانه شرکت دکتر بیژن ایرج دکتر شهیدي  1/97 12/98 50% 100%

- دکتر کریم زاده - دکتر بیژن ایرج دکتر شهیدي  1/97 12/98 50% 100%

 دکتر سلماسی

- مباحث دوره هاي کارآموزي علمی در تدریس ارزیابی اعضاء هیات

  فوق تخصص -دستیاري -کارورزي

6 

 Morning 7ارزیابی سالیانه مشارکت فعال اعضاء هیات علمی گروه در  دکتر موسوي - دکتر بیژن ایرج دکتر شهیدي  1/97 12/98 50% 100%

ارزیابی سالیانه مشارکت فعال اعضاء هیات علمی گروه دراجراي برنامه هاي عملیاتی  دکتر بیژن ایرج دکتر شهیدي  1/97 12/98 50% 100% 8 

-ارزیابی سالیانه بررسی نتایج کارنامه اساتید در حیطه هاي نظم و انضباط آموزشی دکتر بیژن ایرج دکتر شهیدي  1/97 12/98 50% 100%

  در شوراي آموزشیئولیت پذیري در فعالیتهاي اجرایی رفتار حرفه اي و مس
9 

 10  بازخورد سالیانه به اساتید دکتر بیژن ایرج دکتر شهیدي  12/97  12/98 50% 100%

  ارائه نمرات اساتید بر اساس شاخصهاي آموزشی پژوهشی به ریاست دانشکده :شاخص میزان تحقق هدف

  پایش اطالعات ثبت شده :نحوه جمع آوري داده ها



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

 عدم معرفی به ارتقا/ عملکرد  دستیاران گروه داخلی جهت معرفی بررسی : 3- 3هدف اختصاصی     ارتقاي حوزه مدیریت: 3هدف کلی 

درصد تحقق 

هدف سال 

97 

 درصد پیشرفت  
 ردیف  فهرست فعالیت ها   مجریان   پایشگر   شروع   پایان  

 سال اول   دوم 

دکتر مهرزاد سلماسی  دکتر کاظمی  2/97 2/97 100%  100%

 مهال اسالمی فرد 

 1 ارزیابی نمرات امتحان پره ارتقاي اول و دوم دستیاران گروه داخلی 

 2 97آنالیز نمرات دورن بخشی دستیاران جهت معرفی به ارتقاء سال  مهال اسالمی فرد دکتر کاظمی 2/97 2/97 100%  100%

 3 97محاسبه  سالیانه نمرات پرونده نویسی دستیاران جهت معرفی به ارتقاء سال   مهال اسالمی فرد دکتر کاظمی 2/97 2/97 100%  100%

حضور و غباب دستیاران  -تشویقیها -شامل مجموع تذکرات( محاسبه نمرات اخالق حرفه اي دستیاران  مهال اسالمی فرد دکتر کاظمی 2/97 2/97 100%  100%

 97جهت معرفی به ارتقاء سال  )کالسهاي آموزشی ، ژورنال کالپ ها، Morningدر برنامه هاي 

4 

100% 
 

 5 97جهت معرفی به ارتقاء سال برگزار شده دستیاران  mini CEXارزیابی سالیانه امتحانات  مهال اسالمی فرد دکتر کاظمی 2/97 2/97 100%

 6 97جهت معرفی به ارتقاء سال  دستیاران OSCEمحاسبه و جمع بندي سالیانه نمرات  مهال اسالمی فرد دکتر کاظمی 2/97 2/97 100%  100%

مهال اسالمی -دکتر کاظمی دکتر کاظمی 2/97 2/97 100%  100%

 فرد
 7 97جهت معرفی به ارتقاء سال  دستیاران Log bookمحاسبه و جمع بندي سالیانه نمرات 

100%  100% 3/97 3/97 
 Excell 8محاسبه و جمع بندي نهایی نمرات دستیاران  با استفاده از نرم افزار  اسالمی فردمهال  دکتر کاظمی

100% 
 

100% 
3/97 3/97 

رفتار حرفه اي و مسئولیت - ارزیابی سالیانه بررسی نتایج کارنامه دستیاري در حیطه هاي نظم و انضباط آموزشی دکتر کاظمی دکتر ایرج

 پذیري و صالحیت بالینی  در شوراي آموزشی گروه 
9 

100% 
 

مهال اسالمی -دکتر کاظمی دکتر  ایرج 3/97 3/97 100%

 فرد
 10 ارائه بازخورد کارنامه به دستیاران و دادن فرجه زمانی به  دستیاران براي اعتراض 

100% 
 

100% 3/97 3/97 
 11 بایگانی نمودن یک نسخه از کارنامه تایید شده توسط دستیار در پرونده دستیاران  مهال اسالمی فرد دکتر کاظمی

100% 
 

100% 3/97 3/97 
 12 ارتقاء،معرفی به  ارتقاء و عدم معرفی به ارتقا به دانشکده پزشکی  2ارائه لیست دستیاران مشمول  ایرجدکتر بیژن  دکتر محمدي زاده

  کارنامه ها ي دستیاري و مکاتبات انجام شده با معاونت تخصصی دانشکده پزشکی  :  نحوه جمع آوري داده ها%                            100 :  شاخص میزان تحقق هدف



  

  حوزه پژوهش

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

 تعیین اولویت هاي پژوهشی مورد نیاز گروه :4- 1هدف اختصاصی          حوزه پژوهشی گروه ارتقاي: 4 هدف کلی

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

  98سال

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

زمان اجراي 

 فعالیت

 ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا پایشمسئول 
زمان  

 پایان

زمان  

  شروع

ها جهت تعیین اولویت هاي پژوهشی  sub groupامکاتبه ب امامی محمد دکتر ایرج بیژن دکتر   12/97 12/97 100% 

  مورد نیاز

1 

  دکتر امامی با همکاري  ایرج بیژن دکتر  2/98 2/98  100%

  دکتر الهام رئوفی - دکتر مژگان مرتضوي

 دکتر صالحی دوست - دکتر امیر رضا سجادیه

بحث و تبادل نظر در خصوص اولویت هاي پژوهشی منتج از  

  در شوراي پژوهشی گروه 1بند 

2 

100%  2/98 2/98 

  دکتر امامی با همکاري  ایرج بیژن دکتر 

  الهام رئوفیدکتر  - دکتر مژگان مرتضوي

 دکتر صالحی دوست - دکتر امیر رضا سجادیه

 3 تصویب اولویت هاي پژوهشی گروه و قرار دادن در سایت گروه 

100%  

 3/98 3/98 

  دکتر امامی با همکاري  ایرج بیژن دکتر 

  دکتر الهام رئوفی - دکتر مژگان مرتضوي

 دکتر صالحی دوست - دکتر امیر رضا سجادیه

  فعالیتهاي تحقیقاتی انجام شده بر اساسبررسی تعداد 

 4  اولویت هاي پژوهشی 

 5  آموزشی در شوراي 4نتیجه حاصل از بند  طرح امامی محمد دکتر ایرج بیژن دکتر  4/98 4/98  100%

  تعداد موضوعات تعیین شده براي اولویت هاي تحقیقاتی :شاخص میزان تحقق هدف

  تحقیقاتی موضوع هاي اولویت دار در خصوص گروهبررسی سایت  :نحوه جمع آوري داده ها



 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

  برگزاري کارگاه اخالق در پژوهش : 4- 2هدف اختصاصی      حوزه پژوهشی گروه ارتقاي: 4 هدف کلی

 

 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

  98سال

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

 زمان اجراي فعالیت

زمان   ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا مسئول پایش

 پایان

زمان  

  شروع

 1  یک کارگاه اخالق درپژوهش دانشگاه در خصوص برگزاري EDCمکاتبه با واحد  امامی محمد دکتر ایرج  بیژن  دکتر  2/98 2/98  100%

 2  مکاتبه با مسئول واحد سمعی و بصري جهت اختصاص فضا   امامی محمد دکتر دکتر بیژن  ایرج 3/98 3/98  100%

 3 اطالع رسانی به اتندینگ و دستیاران گروه جهت شرکت درکارگاه از طریق سایت  ژینوس خدایار  دکتر بیژن  ایرج 3/98 3/98  100%

 4  اجراي برنامه  امامی محمد دکتر دکتر بیژن  ایرج 7/98 7/98  100%

 5  اساتید و دستیاران از کارگاه برگزار شده رضایتمندي بررسی امامی محمد دکتر دکتر بیژن  ایرج 8/98 8/98  100%

 

  کارگاه برگزار شده یک  :شاخص میزان تحقق هدف

  بررسی و آنالیز فرمهاي رضایت سنجی  :نحوه جمع آوري داده ها

 

 

  

  

  



  

 جدول برنامه عملیاتی در گروه آموزشی بیماري هاي داخلی

  ها جایگزین گروه Subgroupتحقیقاتی در  تصویب پروپوزال هاي:4-3هدف اختصاصی      حوزه پژوهشی گروه ارتقاي: 4 کلیهدف 

 

 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

  98سال

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

 زمان اجراي فعالیت

 ردیف  فهرست فعالیت ها مسئول اجرا مسئول پایش
 

زمان 

 پایان

زمان  

  شروع

100% 

 2/98 2/98 

دکتر امامی با همکاري دکتر  ایرج  بیژن  دکتر

دکتر الهام  -مژگان مرتضوي

دکتر امیر رضا  - رئوفی

 سجادیه دکتر صالحی دوست

 1  در شوراي پژوهشی  Subgroup تعیین اولویت هاي پژوهشی مورد نیاز

 2  ها در خصوص اولویت هاي پژوهشی  Subgroupمکاتبه با  امامی محمد دکتر بیژن  ایرجدکتر  2/98 2/98  100%

 3 اولویت ها به دستیاران از طریق قرار دادن در سایت ابالغ امامی محمد دکتر دکتر بیژن  ایرج 3/98 3/98  100%

100% 
 12/98 4/98 

تصویب و ارسال به معاون -بررسی پروپوزال ها در مراکز تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی گروه  دکتر بیژن  ایرج

  پژوهشی گروه 
4 

100%  
 12/98  5/98  

با همکاري  امامی  محمد دکتر دکتر بیژن  ایرج

  محققین

  و ارسال به دانشگاه جهت تعیین کد  تایید معاون پژوهشی گروه
5 

 

  ها Subgroupتعداد پروپوزال هاي تصویب شده در  :شاخص میزان تحقق هدف

  98مرکز تحقیقاتی کد داده شده نسبت به کل پایان نامه گروه در سال مقایسه تعداد پروپوزال هاي : نحوه جمع آوري داده ها



  

  

  

 


