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1397برنامه عملیاتی معاونت درمان دانشکده پزشکی در سال 

97میزان پیشرفت سال هدف اختصاصی هدف کلی
هشدارنیاز به پیگیريمطلوب

و گایدالینهاي بالینی ها جاري سازي استاندارد ها با تهیه پروتکلدرمانی آموزشیکیفیت خدمات قابل ارائه در مراکزارتقاء 

پایش عملکرد اعضاي هیات علمیکیفیت خدمات آموزشی درمانیارتقاء 

کارشناسی صدور مجوز همکاري پزشکان با مراکز آموزشی درمانیکیفیت بکارگیري پزشکان متخصص درمانی در مراکز آموزشی درمانی بهبود 

با کلینیک هاي ویژه کارشناسی صدور مجوز همکاري همکاري پزشکان با کلینیک هاي ویژه دانشگاه  بهبود  کیفیت 

بومی سازي گایدالین هاي ارجاع شده از وزارتخانهپژوهش در حوزه گایدالینها و استاندارهاي خرید راهبردي  
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و گایدالینهاي بالینیهاجاري سازي استاندارد ها با تهیه پروتکل: اختصاصیهدف درمانیآموزشیمراکزدرارائهقابلخدماتکیفیتارتقاءدف کلی: ه تهیه پروتکل هاي بالینی عنوان برنامه: 	❶

مسوول مسئول اجراعنوان فعالیتردیف
پایش

زمان اجراي فعالیت

ت 
شرف

ن پی
میزا

ال 
ت س

عالی
ف

97

درصد 
پشرفت 

98سال 
زمان پایانزمان شروع

تصویب آیین نامه پروتکل هاي تجویز منطقی تهیه و 1
داروها، تجهیزات و پروسجورها و بومی سازي گایدالین ها

آقاي دکتر 
کاظمی، خانم 

دکتر انوري

آقاي دکتر 
گرك 
یراقی

15/6/9715/12/97%50%100

50%انجام شد

خانم دکتر تهیه مدل تهیه پروتکل هاي بالینی2
انوري

آقاي دکتر 
گرك 
یراقی

15/6/9715/12/97%50%100

50%انجام شد

-جمع آوري اطالعات از روساي بیمارستانهاي آموزشی3
درمانی

خانم دکتر 
انوري

آقاي دکتر 
گرك 
یراقی

1/4/971/2/98%50%100

50%انجام شد

-مذاکره و مکاتبه با روساي بیمارستانهاي آموزشی4
همکاري با حوزه گایدالین دانشگاهدرمانی جهت جلب 

آقاي دکتر 
کاظمی، خانم 

دکتر انوري

آقاي دکتر 
گرك 
یراقی

1/4/971/7/97%50%100

50%انجام شد

درمانی -با مدیران گروههاي آموزشیو مکاتبه مذاکره 5
جهت همکاري با حوزه گایدالین دانشگاه و معرفی 

نمایندگان گروههاي بالینی

دکتر آقاي 
کاظمی، خانم 

دکتر انوري

آقاي دکتر 
گرك 
یراقی

1/4/971/7/97%50%100

50%انجام شد

آقاي دکتر برگزاري جلسات ماهانه کمیته اصلی گایدالین دانشگاه6
کاظمی، خانم 

دکتر انوري

آقاي دکتر 
گرك 
یراقی

1/8/9720/12/98%50%100

50%انجام شد
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آقاي دکتر کارگروههاي تحلیل و اولویت بندي موضوعاتایجاد 7
کاظمی، خانم 

دکتر انوري

آقاي دکتر 
گرك 
یراقی

1/10/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

جهت علمی کارگروههاي تشکیل برنامه ریزي جهت 8
پروتکل هاي بالینی

خانم دکتر 
انوري

آقاي دکتر 
گرك 
یراقی

1/8/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

به دبیرخانه تحول و ارائه بازخوراند جلسات تهیه گزارش 9
نظام سالمت دانشگاه

خانم دکتر 
انوري

آقاي دکتر 
گرك 
یراقی

1/8/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

بررسی و تصویب پروتکل پیشنهادي10
دانشگاهگایدالینفرم نظارت و پایش در کمیته اصلی و 

آقاي دکتر 
کاظمی، خانم 

دکتر انوري

آقاي دکتر 
گرك 
یراقی

28/8/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

گزارشات پروتکل هاي مصوب کمیته اصلی ارسال11
به کمیته تحول سالمت جهت تصویب نهاییگایدالین 

آقاي دکتر 
گرك یراقی

دبیرخانه 
تحول نظام 

سالمت 
دانشگاه

24/5/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

ابالغ به بیمارستانها و سازمانهاي بیمه گر و معاونت غذا 12
و دارو

آقاي دکتر 
گرك یراقی

ریاست 
دانشگاه

4/7/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

معرفی نماینده توسط رییس کمیته گایدالین دانشگاه به 13
نظارت و پایش پروتکل هامعاونت درمان جهت 

آقاي دکتر 
گرك یراقی

معاونت 
درمان

دانشگاه

20/8/9715/11/98%50%100

50%انجام شد
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معاونت تیم ارزیابپروتکلازخارجپزشکانشناسایی14
درمان 
دانشگاه

4/7/9715/11/89%50%100

0%شدنانجام 

دانشگاه و رئیس دانشگاهکمیته اصلی گایدالین به رییس دانشکده پزشکی، دبیرخانه کمیته تحول نظام سالمت جلسه از 5ات به تعداد شاخص تحقق هدف: ارسال گزارش
%100میزان تحقق هدف: گزارشات، صورتجلساتنحوه جمع آوري داده ها: 

توضیحات:با توجه به عدم تدوین پروتکل  توسط معاونت درمان دانشگاه همچنان شناسایی پزشکان خارج از پروتکل انجام نشده است.
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علمیهیاتاعضايعملکردپایش:هدف اختصاصیارتقاء کیفیت خدمات آموزشی درمانی کلی:هدف  انجام بازدیدهاي دوره ايعنوان برنامه: ❷

مسوول مسئول اجراعنوان فعالیتردیف
پایش

اجراي فعالیت زمان

ت 
شرف

ن پی
یزا

م
ال 

ت س
عالی

ف
97

درصد پشرفت 
98سال  زمان پایان زمان شروع

خانم دکتر هماهنگی با مدیریت اطالعات و ارتباطات  1
انوري

آقاي دکتر 
گرك یراقی

1/3/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

امور شناسایی موارد عدم انطباق با شرح وظایف   2
بیمارستانها 

آقاي دکتر 
گرك یراقی

15/3/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

امور ارایه گزارش به ریاست دانشکده  3
بیمارستانها

آقاي دکتر 
گرك یراقی

1/5/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

آقاي ارایه گزارش موارد قابل قبول یا قابل بهبود به گروهها4
و الهدادي

خانم دکتر 
انوري

آقاي دکتر 
گرك یراقی

1/4/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

آقاي دکتر اعمال نتایج ارزیابی در ارتقاء مرتبه/ ترفیع و ....5
گرك یراقی 

رئیس 
دانشکده

1/6/9720/12/98%50%100

50%انجام شد



6

بررسی وضعیت حضور و غیاب و مرخصی اعضاي هیات 6
علمی (گزارشات شوراي معاونین)

آقاي دکتر 
گرك یراقی

رئیس 
دانشکده

1/4/9720/12/97%50%100

50%انجام شد

گزارشاتنحوه جمع آوري داده ها: و شوراي معاونینبه رییس دانشکده پزشکیمعاونت درمان دانشکده ماهه اول، دوم و سوم از 3ات شاخص تحقق هدف: ارسال گزارش
100%میزان تحقق هدف: 
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کارشناسی صدور مجوز همکاري پزشکان با مراکز آموزشی درمانی:هدف اختصاصیبهبود  کیفیت بکارگیري پزشکان متخصص درمانی در مراکز آموزشی درمانی کلی:هدف  صدور مجوزعنوان برنامه: 3
مسوول مسئول اجراعنوان فعالیتردیف

پایش
میزان اجراي فعالیت زمان

پشرفت 
سال 
97

میزان
پشرفت 

98سال 
زمان پایان زمان شروع

طراحی فرایند بکارگیري پزشکان متخصص 1
درمانی

آقاي دکتر گرك 
یراقی

رئیس 
دانشکده

1/3/9720/5/98%50%100
50%انجام شد

خانم دکتر انوريمدارك و فرم هاي ارسالی از بیمارستانهابررسی 2
آقاي دکتر 
گرك یراقی

15/1/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

و آقاي الهداديارسال مدارك به روساي گروهها جهت استعالم3
خانم دکتر انوري

آقاي دکتر 
گرك یراقی

1/3/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

خانم دکتر انورياخذ نظرات شوراي آموزشی گروههاي بالینی4
آقاي دکتر 
گرك یراقی

15/3/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

شوراي آموزشی اعالم نظرات موافق یا مخالف5
گروههاي بالینی

آقاي دکتر 
گرك یراقی

1/4/9720/12/98%50%100
50%انجام شد

اعالم نتایج و صدور مجوز همکاري به روساي 6
خانم دکتر انوريبیمارستانها

آقاي دکتر 
گرك یراقی

15/4/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

ارایه گزارشات در شوراي معاونین بر حسب 7
لزوم

آقاي دکتر گرك 
یراقی

رییس 
دانشکده

1/3/9798/12/20%50%100

50%انجام شد

100%میزان تحقق هدف: گزارشات، صورتجلساتنحوه جمع آوري داده ها: به رییس دانشکده پزشکی گزارش48شاخص تحقق هدف: ارسال
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با کلینیک هاي ویژه کارشناسی صدور مجوز همکاري:هدف اختصاصیبهبود  کیفیت همکاري پزشکان با کلینیک هاي ویژه دانشگاه  کلی:هدف  صدور مجوزعنوان برنامه: 4

اجراي فعالیت زمانمسوول پایشمسئول اجراعنوان فعالیتردیف

ت 
شرف

ن پی
یزا

م
ال 

ت س
عالی

ف
97

درصد 
پشرفت 

98سال 
زمان پایان زمان شروع

آقاي دکتر گرك گروههاي بالینیبررسی مدارك در گروههاي بالینی     1
یراقی

1/1/9720/12/98%50%100
50%انجام شد

دریافت نظریه گروههاي بالینی و بررسی فرم 2
ارسالی    

آقاي دکتر گرك خانم دکتر انوري
یراقی

1/2/9720/12/98%50%100
50%انجام شد

ارسال نظریه به کمیته کلینیک هاي ویژه 3
دانشگاه   

آقاي الهدادي و خانم 
دکتر انوري

آقاي دکتر گرك 
یراقی

1/4/9720/12/98%50%100
50%انجام شد

برگزاري جلسه کمیته کلینیک هاي ویژه  4
دانشگاه   

کمیته کلینیک هاي 
ویژه معاونت درمان

دانشگاه

100%50%20/3/9720/5/98آقاي دکتر گنجی
50%انجام شد

کمیته کلینیک هاي اعالم نظرات موافق یا مخالف 5
ویژه معاونت درمان

دانشگاه

100%50%1/3/9720/12/98آقاي دکتر گنجی
50%انجام شد

اعالم نتایج و صدور مجوز همکاري به 6
گروههاي بالینی  

آقاي دکتر گرك دکتر انوريخانم 
یراقی

1/4/9720/12/98%50%100
50%انجام شد

100%میزان تحقق هدف: گزارشات، صورتجلساتنحوه جمع آوري داده ها: رییس دانشکده پزشکی مکاتبه با 109و جلسه کمیته کلینیک هاي ویژه10گزارششاخص تحقق هدف: ارسال 
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بومی سازي گایدالین هاي ارجاع شده از وزارتخانه:هدف اختصاصیپژوهش در حوزه گایدالینها و استاندارهاي خرید راهبردي                                کلی:هدف  بومی سازي گایدالین ها عنوان برنامه: 5

اجراي فعالیت زمانمسوول پایشمسئول اجراعنوان فعالیتردیف

ت 
شرف

ن پی
یزا

م
ال 

ت س
عالی

ف
97

درصد 
پشرفت 

98سال 
زمان پایان زمان شروع

دبیرخانه ستاد ارایه استانداردهاي خرید راهبردي       1
تحول

100%50%1/3/9720/12/98ریاست دانشگاه 

50%انجام شد

خانم دکتر تشکیل جلسات و کارگروههاي علمی 2
انوري

گرك آقاي دکتر
یراقی

1/6/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

خانم دکتر جمع آوري اطالعات علمی از گروههاي بالینی     3
انوري

آقاي دکتر گرك 
یراقی

1/6/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

ارایه گزارشات در قالب موافقت یا مخالفت به 4
معاونت درمان دانشگاه  

خانم دکتر 
انوري

آقاي دکتر گرك 
یراقی

1/6/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

دبیرخانه ستاد ارسال نظرات به وزارتخانه در قالب پیشنهادات   5
تحول

معاونت درمان 
دانشگاه

1/8/9720/12/98%50%100

50%انجام شد

کمیته اصلی گایدالین به رییس دانشکده پزشکی، دبیرخانه کمیته تحول نظام سالمت دانشگاه و رئیس دانشگاه جلسه 5شاخص تحقق هدف: ارسال گزارش
100%میزان تحقق هدف: صورتجلساتنحوه جمع آوري داده ها: 


