
  رادیولوژي گروه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در 

   دستیاران رادیولوژي آموزش ارتقاي -ارتقاي حوزه آموزش و درمان: 1هدف کلی
آموزشی موسکولواسکلتال در بخش تصویربرداري  هاي کالسجلسه)  12ماهه (  6دوره ي  برگزاري :1- 1هدف اختصاصی 

  بیمارستان کاشانی

  ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

  فعالیت پیشرفت میزان بینی پیش  زمان اجراي فعالیت   مسئول پایش  مسئول اجرا

  1400سال   99سال   زمان پایان  زمان شروع

1  
و تعیین اهداف آموزشی و گروه  MSKتشکیل جلسه اعضاي زیر گروه 

  هدف 
  حکمت نیاتر دک  جمالی پور صوفی دکتر

99.1.15  99.1.15  100٪  -  

        

  فرقدانیدکتر   جمالی پور صوفی دکتر  تشکیل جلسه با دستیار ارشد جهت مشخص کردن زیر عنوان هاي آموزشی  2
99.1.20  99.1.20  100٪  -  

        

  حکمت نیادکتر   دکتر بهرامی  هماهنگی با واحد سمعی بصري بیمارستان کاشانی   3
99.1.25  99.1.25  100٪  -  

        

  حکمت نیادکتر   دکتر بهرامی  تدوین چارچوب برنامه آموزشی تاریخ دار و ثبت در سایت گروه آموزشی  4
99.1.30  99.1.30  100٪  -  

        

  برگزاري کالس هاي آموزشی هر دوهفته یک بار با ثبت صورتجلسه  5

  دکتر حکمت نیا

  دکتر جمالی پور

  دکتر بهرامی

  انیدکتر سلیم

  ادیبیدکتر 

99.2.1  1400.12.28  50%  50%  

        

  ادیبیدکتر   فرقدانی دکتر  دریافت بازخورد نحوه برگزاري کالس ها از دستیار ارشد  6
99.2.1  1400.12.1  50%  50%  

        

  اتاق هاي گزارش فعالجلسات برگزار شده تعداد شاخص تحقق هدف: 
باز  و اموزشی معاون با هماهنگی مستندات سنجی نیاز صورتجلسات مستنداتجمع آوري داده ها: 

 خورد کالس ها



 

  بخش تصویربرداري بیمارستان کاشانی به اتاق گزارش 2افزایش تعداد  :1- 2هدف اختصاصی   ارتقاء حوزه مدیریت: 1هدف کلی

  ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

  پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت  زمان اجراي فعالیت   مسوول پایش  ول اجرامسئ

  1400سال   99سال   زمان پایان  زمان شروع

1  
با ریاست  جلسه رئیس بخش بیمارستان کاشانی و معاون گروه

   دانشگاه 

    ٪100  19/6/99  19/6/99  ادیبیدکتر   کرمیدکتر 

        

2  
مارستان کاشانی جهت واگذاري دو هماهنگی با معاون آموزشی بی

  به عنوان اتاق گزارش درس کالس

    ٪100  26/6/99  26/6/99  ادیبیدکتر   صوفیدکتر 

        

  تجهیز کردن کالس درس با صندلی و کامپیوتر براي شروع کار  3
    ٪100  1/8/99  1/7/99  دکتر صوفی  آقاي شجاعیان

        

   مارستان کاشانیشروع به کار در اتاق گزارش جدید بی  4

هیات علمی هاي 

گروه رادیولوژي در 

  بیمارستان کاشانی

  1/8/99  ادیبیدکتر 

  

28/12/1400  

  

50%    

        

  ی و..شمستندات صورتجلسات نیازسنجی مستندات هماهنگی با معاون آموز جمع آوري داده ها:     تخصیص داده شده تعداد اتاق هاي گزارش فعال شاخص تحقق هدف:



 

  امیندر بیمار ستان   MDCTمدیریت : استاندارد سازي انجامارتقاي حوزه : 1دف کلیه
مناسب براي انجام سی تی اسکن مغز، گردن ،توراکس و شکم و  تدوین  پروتوکل:1- 3هدف اختصاصی 

  و بیمارستان کاشانی امیندر بیمارستان  لگن

  ردیف
  فهرست فعالیت ها 

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

  پیش بینی میزان پیشرفت فعالیت  زمان اجراي فعالیت   مسوول پایش  مسئول اجرا

سال   99سال   زمان پایان  زمان شروع

1400  

  MDCT هاي پروتکل با مرتبط مقاالت آخرین جستجوي  1

  علیخانی دکتر

  عالی نژاددکتر 

  سلیمانیدکتر 

  حکمت نیا دکتر

  جمالی پوردکتر 

  بهرامیکتر د

  -  ٪100  99.1.15  99.1.15  ادیبی دکتر

        

  امین بیمارستان علمی هیات اعضاي حضور با مقاالت مرور جهت جلسه یک برگزاري  2

  علیخانی دکتر

  عالی نژاددکتر 

  سلیمانیدکتر 

  حکمت نیا دکتر

  جمالی پوردکتر 

  بهرامیدکتر 

  -  ٪100  99.2.15  99.2.15  ادیبی دکتر

        

  بر اساس هر ناحیه از بدن در یک دفترچه MDCTتدوین پروتکل هاي   3

  علیخانی دکتر

  عالی نژاددکتر 

  سلیمانیدکتر 

  حکمت نیا دکتر

  جمالی پوردکتر 

  بهرامیدکتر 

  علیخانی دکتر

  

  جمالی پوردکتر 

  

99.6.30  99.7.30  100٪  -  

        

  پروتکل مذکور ، نتایج بررسی مقاالت 5،  فرم صورتجلسه نحوه جمع آوري داده ها:  تدوین شدهپروتکل هاي سی تی اسکن  درصدشاخص تحقق هدف: 

  

  



: آموزش مباحث تصویربرداري سرو گردن به ارتقاي حوزه آموزش : 2هدف کلی

  دستیاران رادیولوژي 

و گردن منابع تصویربرداري سر  از صوتی و تصویري مرتبط با نکات آموزشی DVDسه  تهیه :2- 1هدف اختصاصی 

  دستیاران

  ردیف
  فهرست فعالیت ها 

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

 پیشرفت میزان بینی پیش  زمان اجراي فعالیت   مسئول پایش  مسئول اجرا

  فعالیت

  1400سال   99سال   زمان پایان  زمان شروع

  شایگان فردکتر   ديدکتر حاجی احم  بازخوانی متون رفرنس هاي مربوطه   1
99.1.1  99.3.1  100٪  -  

        

2  
تکمیل اطالعات منبع تعیین شده براي آزمون بورد با استفاده از سایر منابع 

  مرتبط و معتبر

  دکتر حاجی احمدي

  دکتر شایگان فر
  دکتر شایگان فر

99.3.1  99.6.1  100٪  -  

        

  تهیه پاورپوینت آموزشی فصول مختلف  3
  احمدي دکتر حاجی

  دکتر شایگان فر
  دکتر حاجی احمدي

99.6.1  99.9.1  100٪  -  

        

  برگزاري کالسهاي آموزشی مبحث به مبحث   4
  دکتر حاجی احمدي

  دکتر شایگان فر
  دکتر حاجی احمدي

99.9.1  1400.9.1  50٪  -  

        

  احمدي حاجی دکتر  دکتر حاجی احمدي تصویري از کالس هاي برگزار شده –تهیه فایل صوتی   5
1400.9.1  1400.12.1  50٪  -  

        

  دکتر ادیبی  دکتر حاجی احمدي هاي آموزشی به دستیار ارشد  DVDارائه   6

1400.12.1  1400.12.1  0٪    

        

        

  دکتر حاجی احمدي  دستیبار ارشد توسط دستیبار ارشد تکثیر فایل هاي آموزشی  7
1400.12.1  1400.12.15  0٪  -  

        

  دکتر فرقدانی  دستیبار ارشد  ها DVDاطالع رسامنی به دستیاران رادیولوژي براي استفاده از   8

1400.12.15  1400.12.15  0٪    

        

        

   تهیه شده  صوتی تصویري DVDدرصد: شاخص تحقق هدف
  صورتجلسات کالس هاي آموزشی، فیلم هاي مربوط به هر جلسه، جمع آوري داده ها: 

  فایل هاي صوتی هر جلسه و پاور پوینت ها



تصویب  اجرایی نمودن دستورالعمل هاي جدیدپژوهش: ارتقاي حوزه : 3هدف کلی

  در گروه پروپوزال هاي دوره پزشکی عمومی

  پروپوزال پزشکی عمومی پیشنهاد شده توسط اعضاي پژوهشی عنوان  5حداقل  تهیه  :3- 1هدف اختصاصی 

  هیات علمی 

  ردیف

  فهرست فعالیت ها 

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

مسوول   مسئول اجرا

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

99  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1400  

  زمان پایان  زمان شروع

        

  دکتر ادیبی مرادي دکتر  لمی تشکیل جلسه با اعضاي هیات ع  1
99،2،15  99،2،15  100٪  -  

        

  دکتر ادیبی مرادي دکتر    مطرح شدن عناوین پیشنهاد شده در جلسه پژوهشی گروه  2
99،2،20  99،2،20  100٪  -  

        

  دکتر ادیبی مرادي دکتر   بررسی و تصویب نهایی عناوین در گروه با ثبت در صورتجلسه پژوهشی  3
99،3،20  99،3،20  100٪  -  

        

  دکتر مرتضوي عضو هیات علمی  ثبت عناوین تصویب شده در سامانه پژوهشیار توسط عضو هیات علمی  4
99،3،20  99،3،31  100٪  -  

        

  تعداد عناوین پژوهشی مصوب در جلسهشاخص تحقق هدف: 

  

  مکاتبات و صورتجلسات  جمع آوري داده ها:

  

  

  

  

  

 



 1400حدااقل سه طرح تحقیقاتی تصویربرداري قلب تا سال تهیه  :3- 2هدف اختصاصی   افزایش تعداد طرح هاي تحقیقاتی گروه رادیولوژي:  پژوهشارتقاي حوزه : 3هدف کلی

  ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

مسئول 

  پایش

  فعالیت پیشرفت میزان بینی پیش  زمان اجراي فعالیت 

  1400سال   99سال   زمان پایان  زمان شروع

  ادیبی دکتر  مرادي دکتر  تصویربرداري قلب  گروه زیربا  جلسه تشکیل  1
20،1،99  20،1،99  100٪  -  

        

  طرح عناوین کاربردي براي انجام کارهاي تحقیقاتی در زمینه تصویربرداري قلب  2

  فرقدانی دکتر

  مرادي دکتر

  دکتر کرمی

  ادیبی دکتر

20،1،99  20،4،99  100٪  -  

        

  تشکیل جلسه جهت کارشناسی و تصویب عناوین پژوهشی  3

  فرقدانی دکتر

  مرادي دکتر

  دکتر کرمی

  ادیبی دکتر

1،7،99  1،7،99  100٪  -  

        

  نوشتن پروپوزال طرح هاي تحقیقاتی  4

  فرقدانی دکتر

  مرادي دکتر

  دکتر کرمی

  ادیبی دکتر

1،7،99  1،10،99  100٪  -  

        

  ادیبی دکتر  دکتر مرادي  ارسال طرح هاي تحقیقاتی به مرکز تحقیقات قلب و عروق  5
1،12،99  20،12،99  100٪  -  

        

  هاي ثبت شده در سامانه پژوهشیار پروپوزال ها و طرحجمع آوري داده ها:   تعداد طرح تحقیقاتی تصویب شده در زمینه تصویربرداري قلبشاخص تحقق هدف: 

  

  

  

  

  

  



دستیاران  آموزش ارتقاي -ارتقاي حوزه آموزش و درمان: 2هدف کلی

  در زمینه تصویربرداري زنان رادیولوژي

  طبق گایدالین تدوین شده بیماران با شرح حال اندومتریوز سونوگرافی Mapping اجراي  :2- 2هدف اختصاصی 

  ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

  فعالیت پیشرفت میزان بینی پیش  زمان اجراي فعالیت   مسئول پایش  مسئول اجرا

  1400سال   99سال   زمان پایان  زمان شروع

  ادیبیدکتر   شیرازي نژاد دکتر  مرور مقاالت مرتبط با اندومترویوز  1
99.4.1  99.4.30  100٪  -  

        

  ادیبیدکتر   شیرازي نژاد دکتر  نوشتن گایدالین براساس مرور متون  2
99.5.1  99.5.30  100٪  -  

        

  ادیبیدکتر   شیرازي نژاد دکتر  تشکیل جلسه آموزش تئوري براي آموزش گایدالین در سامانه نوید  3
99.6.15  99.6.15  100٪  -  

        

  بالین بیمار بر mappingفیلم برداري از انجام عمل سونوگرافی   4
  شیرازي نژاد دکتر

  رزیدنت ارشد
  ادیبیدکتر 

99.7.1  99.7.1  100٪  -  

        

  ادیبیدکتر   شیرازي نژاد دکتر  ثبت فرم گزارش اندومتریوز در کامپیوتر سونوگرافی بیمارستان بهشتی  5
99.7.15  99.7.15  100٪  -  

        

6  
بیماران مشکوك به  اطالع رسانی به بخش زنان براي ارجاع

  اندومتریوز
  ادیبیدکتر   شیرازي نژاد دکتر

99.7.15  99.7.15  100٪  -  

        

  ادیبیدکتر   شیرازي نژاد دکتر  اندومتریوز در بخش سونوگرافی بیمارستان بهشتی mappingانجام   7
99.8.1  99.8.1  100٪  -  

        

    ه طبق گایدالینانجام شداندومتریوز  mapping درصدشاخص تحقق هدف: 

  

 مکاتبات و صورتجلسات و مستندات مربوط به اجراجمع آوري داده ها: 

  

  

  



  

دستیاران  آموزش ارتقاي -ارتقاي حوزه آموزش و درمان: 2هدف کلی

   در تصویربرداري اطفال  رادیولوژي

  هاي اطفال  کیس یک گروه در فضاي مجازي جهت مرور تشکیل   :2- 3هدف اختصاصی 

  ردیف

  رست فعالیت هافه

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

   شود)

  فعالیت پیشرفت میزان بینی پیش  زمان اجراي فعالیت   مسئول پایش  مسئول اجرا

  1400سال   99سال   زمان پایان  زمان شروع

  تشکیل گروه در واتساپ  1
  ریاحی نژاد دکتر

  نماینده دستیاران هر سال
  یادیبدکتر 

99.3.1  99.3.1  100%  -  

        

  ریاحی نژاد دکتر  نماینده دستیاران  اضافه کردن دستیاران گروه رادیولوژي به گروه  2
99.3.1  99.3.10  100%  -  

        

  ادیبیدکتر   دکتر ریاحی نژاد  آپلود ویدئو یا تصاویر کیس بدون تشخیص هفته اي دو بار  3
99.3.10  1400.12.1  50%  50%  

        

  دکتر ریاحی نژاد  دستیاران رادیولوژي  پاسخ دهی دستیاران به استاد مسئول در طول زمان مشخص شده  4
99.3.10  1400.12.1  50%  50%  

        

  ادیبیدکتر   دکتر ریاحی نژاد  توسط استاد مسئول caseارائه فایل صوتی یا تصویري پاسخ   5
99.3.10  1400.12.1  50%  50%  

        

  فرقدانیدکتر   دکتر ریاحی نژاد  ري آزمون آسکی هر سه ماه یکباربرگزا  6
99.6.1  1400.12.1  50%  50%  

        

  ، درصد مشارکت فراگیرانمیانگین نمره دستیاران از آزمون تصویربرداري اطفالشاخص تحقق هدف: 

  

سه ماه اطفال هر  OSCEنجام آزمون فایل هاي صوتی و تصویري و نتایج اجمع آوري داده ها: 

  یکبار

  

  

  



  دستیاران رادیولوژي ارتقاي حوزه آموزش و درمان: 2هدف کلی
در  آموزش مجازي نورورادیولوژي در بخش تصویربرداري بیمارستان کاشانیجلسه  60حداقل  برگزاري  :2- 4هدف اختصاصی 

  سال 2طی 

  ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

  فعالیت پیشرفت میزان بینی پیش  زمان اجراي فعالیت   مسئول پایش  مسئول اجرا

  1400سال   99سال   زمان پایان  زمان شروع

1  
هماهنگی با معاونت آموزشی بیمارستان جهت اختصاص انجام  

سکاي روم براي برگزاري کالس هاي مجازيا  
  دکتر حکمت نیا  دکتر جمالی پور صوفی

99.2.1  99.2.1  100%  -  

        

2  
ستان رتشکیل جلسه با حضور هیات علمی گروه رادیولوژي بیما
  کاشانی با گروه داخلی اعصاب و جراحی اعصاب

  دکتر حکمت نیا  دکتر جمالی پور صوفی
99.2.5  99.2.5  100%  -  

        

  مشخص کردن کیس هاي با اهمیت از نظر آموزشی در طول هفته  3
  صوفی دکتر جمالی پور

  دکتر بهرامی

  دکتر حکمت نیا

  دکتر حکمت نیا
99.2.1  1400.12.28  50% 50%  

        

4  
پیگیري شرح حال کیس هاي مشخص شده با دستیار ارشد داخلی 

  اعصاب و جراحی اعصاب براي تکمیل اطالعات بالینی

رزیدنت ارشد هر هفته 

  بیمارستان کاشانی
  دکتر بهرامی

99.2.1  1400.12.28  50% 50% 

        

  تهیه پاورپوینت از مجموع تصاویر رادیولوژي و اطالعات بالینی  5
رزیدنت ارشد هر هفته 

  بیمارستان کاشانی
  دکتر بهرامی

99.2.1  1400.12.28  50% 50% 

        

6  
تشکیل جلسه مشترك با گروه داخلی اعصاب و جراحی اعصاب به 

  صورت هفتگی
  ادکتر حکمت نی  دکتر جمالی پور صوفی

99.2.1  1400.12.28  50% 50% 

        

  دکتر حکمت نیا  دکتر جمالی پور صوفی  در جلسه هفتگی 5پاورپوینت آماده شده بند  ارائه  7
99.2.1  1400.12.28  50% 50% 

        

  دکتر فرقدانی  دکتر بهرامی  برگزاري آزمون آسکی از کیس هاي ارائه شده هر دو ماه یکبار  8
99.2.1  1400.12.28  50% 50% 

        

   درصد جلسات برگزار شدهشاخص تحقق هدف: 

  

تصویربرداري  OSCEنجام آزمون فایل هاي صوتی و تصویري و نتایج اجمع آوري داده ها: 

  لوژي هر دو ماه یکباررادیونورو

  

  

 



   فرآیندهاي مدیریتی و آموزشی در کلینیک سونوگرافی سرپایی بیمارستان امینارتقاء : 1هدف کلی

تهیه پروتکل تعداد ویزیت استاندارد سونوگرافی بیماران سرپایی در هر  : 1-10هدف اختصاصی 

شیفت کاري توسط رادیولوژیست تمتم وقت به منظور ارائه خدمات با کیفیت به بیماران در کنار آموزش 

 دستیاران

  ردیف
  فهرست فعالیت ها

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

مسئول   مسئول اجرا

  پایش

  فعالیت پیشرفت میزان بینی پیش  زمان اجراي فعالیت 

  1400سال   99سال   زمان پایان  زمان شروع

  تبادل نظر و بررسی موضوع در شوراي گروه  1
همه اعضاي هیات 

  علمی
  دکتر ادیبی

99.10.27      -  

        

  مین و طرح موضوعتشکیل جلسه با معاونت درمان بیمارستان ا  2

  دکتر علیخانی

  دکتر عالی نژاد

دکتر 

  علیخانی

99.11.1      -  

        

  سرچ و مطالعه ي مقاالت مرتبط  3

  نژاد عالی دکتر

  دکتر سلیمانی

دکتر 

  علیخانی

99.11.2  12/11/99    -  

        

  تدوین فاکتورهاي متناسب با شرایط بومی  4

 نژاد عالی دکتر

  سلیمانی دکتر

  انیدکتر علیخ

  دکتر حاجی احمدي

  دکتر ادیبی

99.11.13  20/11/99    -  

        

  بیمارستان  معاونت آموزشیتهیه جدول و ارائه به معاونت درمان و   5

 نژاد عالی دکتر

 علیخانی دکتر

  بهرامی دکتر

  دکتر ادیبی

99.11.23  30/11/99    -  

        

        

 مکاتبات و صورتجلسات و مستندات مربوط به اجراجمع آوري داده ها:   سایتثبت برنامه اصالح شده در  شاخص تحقق هدف: 

  


