
  برنامه عملیاتی  گروه روانپزشکی

  آموزشی -یحوزه درمان

  مستندسازي، ویزیت و درمان در درمانگاه هابهبود  :1-1هدف اختصاصی       ي روانپزشکیدر درمانگاهها آموزشی- وضعیت درمانارتقاء :  1 هدف کلی

  ردیف

  فهرست فعالیت ها

(حجم فعالیت بطور دقیق بطور کمی با عدد یا درصد 

  شود)مشخص 

مسئول 

  اجرا

مسوول 

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت

میزان 

پیشرفت 

فعالیت 

  97سال 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

زمان 

  شروع

زمان 

  پایان

  برگزاري جلسه توجیهی با اساتید درمانگاه ها  1
دکتر 

  موسوي

دکتر 

  شفیعی

1/4/97  1/6/97  100٪    

    ٪100    انجام شد

  درمانگاه ها یاستقرار فرم پرونده سرپایی در تمام  2

دکتر 

  موسوي

دکتر 

  شفیعی

1/6/97  1/12/98  60٪  100٪  

    ٪60    انجام شد

3  
هر شش ماه  نظارت بر تکمیل فرم توسط دستیاران

  یکبار

کتر د  دکترشفیعی

  موسوي

1/7/97  1/12/98  60٪  100٪  

    ٪60    انجام شد

 نحوه جمع آوري داده ها:                شاخص تحقق هدف: 

    گزارش جلسه - 1                                                                    جلسه برگزاري - 1

 نتایج بررسی شش ماه یکبار -2                وجود فرم پرونده در درمانگاه ها -2

               مستندشدن ویزیت و درمان بیمار  - 3

  در این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪100 میزان تحقق هدف: 

  



  : سایکوانکولوژي آموزشی -: ارتقاء وضعیت درمانی1کلیهدف 

   (مرحله نهایی)  با راه اندازي برنامه مراقبت روانشناختی در منزل براي بیماران سرطان در مرحله انتهایی end stageارتقاء آموزش سایکوانکولوژي در بیماران  :1-  2هدف اختصاصی 

                               دستیاران در برنامه مراقبت در منزل شرکت شاخص تحقق هدف:  

  .ماهه ویزیت در منزل داشته باشد   2دوره روتیشن بار هردستیاردر8در برنامه آموزشی دستیاران حداقل  جمع آوري داده ها:نحوه 

مورد هدف در بخش طب تسکینی ان آموزش، آموزش * با توجه به محدودیت امکانات بیمارستان خورشید و بعضی مشکالت ادراي در انجام ویزیت در منزل، برنامه با تأخیر مواجه شده. براي جبر

  بیمارستان امید انجام شد.

  در این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪50میزان تحقق هدف:  

  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

پیشرفت فعالیت 

  97سال 

پیش بینی 

پیشرفت فعالیت 

  98سال 
  زمان پایان  زمان شروع

1  
تنظیم تفاهمنامه همکاري با مرکز پیشگیري و کنترل سرطان آال 

  (ارائه دهنده مراقبت حمایتی و تسکینی در منزل)
  مدیر گروه  دکتر محمدرضا شعربافچی

3/97  4/97  100٪    

    ٪100    انجام شد

2  
اجتماعی جهت تنظیم برنامه پزشکی روانهماهنگی با واحد 

  براساس استانداردهاي ویزیت در منزل روانپزشکی

  دکتر محمدرضا شعربافچی

  دکتر مریم امامی
  مدیر گروه

4/97  5/97  100٪    

    ٪١٠٠٪ از 80    انجام شد

3  
هماهنگی با بیمارستان و تامین امکانات الزم براي اجراي برنامه 

  (وسیله حمل و نقل، نیروي انسانی و ....) 

  دکتر محمدرضا شعربافچی

  دکتر مریم امامی
  مدیر گروه

5/97  6/97  100٪    

    ٪١٠٠٪ از 50    انجام شد

4  
هاي مراقبتی اختصاصی بیماران مرحله انتهایی  آموزش پروتکول

  سرطان 

  دکتر محمدرضا شعربافچی

  دکتر حمید افشار

  دکتر رضا باقریان

  دکتر مریم امامی

  مدیر گروه

9/97  12/98  30%  100%  

    ٪٣٠٪ از 15    انجام شد

5  
توسط شروع برنامه ویزیت در منزل براي بیماران مرحله انتهایی 

  دستیاران

  دکتر محمدرضا شعربافچی

  دکتر مریم امامی
  مدیر گروه

7/97  9/97  100٪    

    ٪١٠٠٪ از 10    * نجام شدا

  نظرسنجی از فراگیران و بیماران پایش برنامه،  6
  دکتر محمدرضا شعربافچی

  دکتر حمید افشار
  مدیر گروه

7/97  12/98  30%  100%  

    ٪٣٠٪ از 10    انجام شد



  دان مبتال به اختالالت روانپزشکیدرمان در سالمنآموزش و وضعیت  ارتقاء: 1کلیهدف 

  مدیریت سالمندان مبتال به اختالالت روانپزشکیایجاد فضاي فیزیکی مناسب جهت بستري و  :1- 3   ختصاصیهدف ا

  نحوه جمع آوري داده ها:                    شاخص تحقق هدف:

 مشاهده و گزارش - 1                    وجود بخش فعال - 1

 مشاهده و گزارش - 2                وجود نرم افزار فعال فایل بیماران - 2

 

  در این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪100میزان تحقق هدف:  

    

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

 بطور کمی با عدد یا درصد فعالیت بطور دقیق حجم(

   مشخص شود)

  مسئول اجرا
مسوول 

  پایش

  زمان اجراي فعالیت
پیش بینی پیشرفت 

  97فعالیت سال 

پیش بینی پیشرفت 

  زمان پایان  زمان شروع  98فعالیت سال 

  دکترموسوي  دکتر عمرانی فرد  راه اندازي بخش روانپزشکی سالمندان  1

1/4/97  29/12/98  50٪  100٪  

    ٪50    انجام شد

  دکترموسوي  دکتر عمرانی فرد  تأمین تجهیزات درمانگاه روانپزشکی سالمندان  2

1/4/97  30/12/98  70٪  100٪  

    ٪70    انجام شد

  دکترموسوي  دکتر عمرانی فرد  درمانگاه روانپزشکی سالمندانتهیه فایل الکترونیک بیماران   3

1/4/97  30/12/98  50٪  100٪  

    ٪50    انجام شد



: تقویت نظارت 1-5ایجاد پرونده  شرح حال براي بیماران    : 1-4 هدف اختصاصی    درمانی روان  آموزشی -ارتقاء حوزه درمانی :1کلیهدف * 

  : راه اندازي بانک آزمون1-6          درمانی بر آموزش روان

    

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

مسئول 

  اجرا

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت   مسوول پایش

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

زمان 

  شروع

  زمان پایان

1  
هاي روانی و بانک اطالعات درمانگاه تدوین فرم هاي شرح حال، ارزشیابی 

  رواندرمانی

  دکترابراهیمی

  دکترباقریان

    ٪100  1/12/97  1/7/97  دکتر زرگر

-   -  -    

2  
ایجاد فرم هاي شرح حال، ارزشیابی هاي روانی و بانک اطالعات درمانگاه 

  رواندرمانی

  دکترابراهیمی

  دکترباقریان

    ٪100  1/12/97  1/7/97  دکتر زرگر

-  -  -    

  تدوین برنامه تعامل آموزش هاي گروه روانپزشکی و روان شناسی سالمت  3

    ٪100  1/12/97  1/7/97  دکتر ابراهیمی  دکتر باقریان

-  -      -    

4  
ساماندهی آموزش و مداخالت روان شناختی بخش ها بصورت سوپرویژن و 

  گراندراند روانشناسی

  ٪100  ٪60  1/12/98  1/7/97  دکتر زرگر  دکترابراهیمی

-  -  -    

567  

  جمع آوري آزمون هاي روانشناسی 

  طبقه بندي آزمون هاي روانشناختی

  فعال نمودن بانک آزمون

  دکترابراهیمی

  دکترباقریان

  ٪100  ٪60  1/12/98  1/7/97  دکتر زرگر

-  -  -    

  برنامه آموزشی  - 2   چک لیست و گزارش کتبی - 1      نحوه جمع آوري داده ها:  پذیرش دانشجو   -3  وجود بانک اطالعات-2وجود فرم هاي شرح حال    -1 شاخص تحقق هدف:

 با توجه به تفکیک گروه روانشناسی از گروه روانپزشکی، این هدف از اهداف گروه روانپزشکی خارج شده است *



     برنامه هات الین روانپزشکی وگسترش برنامه هات الین روانپزشکیایجاد : 1-5هدف اختصاصی     : ارتقاء حوزه درمانی آموزشی  1هدف کلی 

1-  

  تهیه عکس -2 -مشاهده فضا - 1 نحوه جمع آوري داده ها: برنامه کار                 -4 - اجراي کالس آموزش اولیه - 3 - دستورالعمل کار - 2 -ایجاد فضاي الزم - 1شاخص تحقق هدف:  

  ححححدر این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪100میزان تحقق هدف:  

  مسئول اجرا   فهرست فعالیت ها  ردیف
مسوول 

  پایش

پیش بینی پیشرفت   زمان اجراي فعالیت

  97فعالیت سال 

پیش بینی پیشرفت 

  زمان پایان  زمان شروع  98فعالیت سال 

  مناسب فراهم کردن زیرساخت تجهیزاتی و فضاي فیزیکی  1
  دکتر مریم امامی 

  رضا قاسمیغالمدکتر  
  مدیر گروه

1/4/97  30/12/97  100%  -  

    ٪100    انجام شد

  دهی تلفنی در اورژانس انتخاب یک یا دو دستورالعمل پاسخ  2
  دکتر مریم امامی

  رضا قاسمیغالمدکتر  
  مدیر گروه

1/4/97  30/6/97  100%  -  

    ٪100    انجام شد

3  
هاي انتخاب شده براساس  ترجمه و بومی سازي دستورالعمل

  هاي موجود  شرایط و محدودیت

  دکتر مریم امامی

  رضا قاسمیغالمدکتر  
  مدیر گروه

1/6/97  30/6/98  60%  100٪  

    ٪60    انجام شد

4  

برگزاري جلسات توجیحی و آموزشی براي دستیاران جهت 

تهیه شده و شروع هاي  شروع عملکرد براساس دستورالعمل

  )19- 14برنامه در ساعات محدود (

  دکتر مریم امامی

  رضا قاسمیغالمدکتر 

  دکتر فاطمه رجبی

  مدیر گروه
1/4/97  30/5/97  100%  -  

    ٪100    انجام شد

5  
هاي ورودي بر اساس   پاسخ دهی تلفنی به تماس

  هاي تهیه شده و اخذ تصمیمات الزم دستورالعمل
  دستیاران هات الین

مسئول هات 

  الین

1/5/97  30/8/98  70%  100٪  

    ٪70    انجام شد

6  
  ساعت در روز  18گسترش ساعات برنامه به تدریج تا 

  صبح) 8عصر تا  2(

  دکتر مریم امامی

  رضا قاسمیغالمدکتر  
  مدیر گروه

1/8/97  30/4/98  30%  100%  

    ٪30    انجام شد

  روزه 7ساعته/ 24گسترش ساعات برنامه به بسته کامل   7
  دکتر مریم امامی

  رضا قاسمیغالمدکتر  
  مدیر گروه

1/4/98  30/12/98  -  100%  

 -   -  -    



  حوزه آموزش دستیاري

        در مداخالت ابزاري دستیاري ارتقاء آموزش:  2هدف کلی

  افزایش روش هاي آموزش مداخالت ابزاري از طریق فضاي مجازي و    DCSافزایش روش هاي آموزش در مداخالت ابزاري  ازطریق   : 2- 1هدف 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  شروعزمان 

 DCSنوشتن محتواي آموزش   1
    ٪100  1/6/97  1/4/97  دکترموسوي  دکتر نجفی

    ٪100    انجام شد

  DCSنوشتن برنامه آموزش  2
    ٪100  30/7/97  1/6/97  دکترموسوي  دکتر نجفی

    ٪100    انجام شد

  اجراء آموزش به دستیار  3
  %100  -  1/12/98  1/8/98  دکترموسوي  دکتر نجفی

-  -  -    

  نوشتن محتواي آموزش فضاي مجازي  4
  دکترموسوي  دکتر نجفی

  

1/3/97  1/697  100%    

    ٪١٠٠٪ از 40    انجام شد

  نوشتن برنامه آموزش فضاي مجازي  5

    ٪100  30/6/97  1/6/97 دکترموسوی نجفی دکتر

    ٪١٠٠٪ از 40    انجام شد

  اجراء آموزش به دستیار  6

  ٪100  ٪40  1/12/98  1/7/97 دکترموسوی نجفی دکتر

    ٪۴٠٪ از 20    انجام شد

 دریافت گزارش دستیار هر شش ماه -2دریافت متن،   -1 :  نحوه جمع آوري داده ها                               شاخص تحقق هدف: 

                          اجرا برنامه آموزش - 3برنامه هفتگی آموزش،   -2 متن محتواي آموزش  - 1

  در این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪70میزان تحقق هدف:  



          طب روان تنی به دستیاراننظري آموزش :2- 2    ختصاصیهدف ا          در طب روان تنی دستیاري:   ارتقاء آموزش  2هدف کلی

  آموزش طب روان تنی به روانپزشکان و پزشکان عمومی :3-2                                                

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت   مسوول پایش  مسئول اجرا

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

زمان 

  شروع

زمان 

  پایان

  نوشتن برنامه آموزش نظري طب روان تنی  1
دکتر 

  شعربافچی

  -  ٪100  20/6/97  1/4/97  دکتر افشار

    ٪100    شد انجام

2  
) 3تا  1برگزاري کالس هاي مهارت هاي روان تنی براي دستیاران ( از سال 

  در گروه روانپزشکی

  دکترشعربافچی

  دکتر شفیعی

  دکتر افشار

  دکتر موسوي

1/7/97  1/12/98  40٪  100٪  

    ٪40    انجام شد

 حوه جمع آوري داده ها:ن                شاخص تحقق هدف: 

    گزارش برگزاري کالس-2ارزشیابی حضور وغیاب و استفاده از فرم هاي                                           برنامه مدون کالس- 1

         

  در این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪100میزان تحقق هدف:  

  

  

  

  

 
 
 

  

 

  



 ارتقاء حوزه آموزش دستیاري در زمینه روانپزشکی بین بخشی  : 2 هدف کلی

  افزایش ارتباط با سایر تخصص هاي پزشکی در زمینه طب روان تنی   وبین بخشی  روانپزشکیدر مورد  نآموزش به دستیارا: 2- 4  :ختصاصیهدف ا

  ردیف

   فعالیت هافهرست 

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

مسوول   مسئول اجرا

  پایش

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

1  

  نوشتن برنامه آموزشی 

  

 -  ٪100  25/6/97  1/4/97  دکتر افشار  دکتر شفیعی

   ٪100    انجام شد

   3و  2برگزاري کالس هاي آموزش براي دستیاران سال   2

  دکتر شفیعی

  دکترشعربافچی

  ٪100  ٪30  98 اسفند  97مهر ماه   دکتر افشار

    ٪100    انجام شد

   با سایر گروههاي آموزشی کالس هاي بازآموزيبرگزاري   3

   دکتر افشار

  دکترشفیعی
  ٪100  ٪30  98سفند ا  97مهر ماه 

انجام ٪ 10

  شد

    ٪٣٠٪ از 10  

  نحوه جمع آوري داده ها:                        شاخص تحقق هدف:                                                                                                               

 آموزش دستیارانگزارش برگزاري دوره ها توسط مسئول  - 1          سال با سایر گروه هاي آموزشیبرگزاري دو بازآموزي در  -1

   3و2جلسه اي کالس براي دستیاران سال  10برگزاري یک دوره  -2

  

  در این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪70میزان تحقق هدف:  

  



  دانشجویان در بخش روانپزشکیارتقاي سطح آموزش تئوریک و بالینی : 2هدف کلی 

  افزایش دانش تئوریک دانشجویان در خصوص تشخیص و درمان اختالالت شایع روانپزشکی:2-5  هدف اختصاصی:

  اافزایش مهارت بالینی دانشجویان در خصوص مصاحبه استاندارد روانپزشکی از طریق حضور در راندهاي آموزشی و درمانگاه ه                            

 

  ؟ نحوه جمع آوري داده ها:      ؟                        شاخص تحقق هدف:  

  در این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪100میزان تحقق هدف:  

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

بطور کمی با  فعالیت بطور دقیق حجم(

   مشخص شود) عدد یا درصد

  مسوول پایش  مسئول اجرا

  زمان اجراي فعالیت
پیش بینی پیشرفت 

  97فعالیت سال 

پیش بینی پیشرفت 

  زمان پایان  زمان شروع  98فعالیت سال 

1  
برنامه ریزي جهت حضور منظم دانشجویان 

  هاي روانپزشکیدر بخش 
  خانم دکتر شفیعی  خانم دکتر ناجی

1/4/97  1/12/98  50٪  100٪  

    ٪50    انجام شد

2  

اجراي برنامه حضور منظم دانشجویان در 

بخش هاي روانپزشکی و راند آموزشی زیر 

  نظر دستیار و استاد

  خانم دکتر شفیعی  خانم دکتر ناجی
1/4/97  1/12/98  50٪  100٪  

    ٪50    انجام شد

3  
نظارت بر حضور دانشجویان در بخش و راند 

  آموزشی
  خانم دکتر شفیعی  خانم دکتر ناجی

1/4/97  1/12/98  50٪  100٪  

    ٪50    انجام شد

4  

افزایش حضور منظم دانشجویان در درمانگاه 

هاي مختلف اعم از درمانگاه ترك اعتیاد، 

  اطفال ، عمومی و تخصصی

  شفیعیخانم دکتر   خانم دکتر ناجی
1/4/97  1/12/98  50٪  100٪  

    ٪50    انجام شد

  خانم دکتر شفیعی  خانم دکتر ناجی  نظارت بر حضور دانشجویان در درمانگاه ها  5
1/4/97  1/12/98  50٪  100٪  

    ٪50    انجام شد



 حوزه پژوهش

   ارتقاء پژوهش: 3کلیهدف 

   سایکوانکولوژي و تسکینیهاي مراقبت  مربوط بهطرح آزاد  نامه و اي پایانتصویب و اجرطراحی   :3-1ختصاصیهدف ا

  ارائه شدهمقاله  نحوه جمع آوري داده ها:      مرتبط با عناوین مصوب در مجالت معتبر                         مقاله 8چاپ شاخص تحقق هدف:  

  در این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪65میزان تحقق هدف:  

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

بطور کمی  فعالیت بطور دقیق حجم(

   مشخص شود) با عدد یا درصد

  مسئول اجرا
مسوول 

  پایش

  زمان اجراي فعالیت
پیش بینی پیشرفت 

  97فعالیت سال 

پیش بینی پیشرفت 

  زمان پایان  زمان شروع  98فعالیت سال 

1  
عنوان پژوهشی  4طراحی و تصویب 

  رزیدنتی

  دکتر محمدرضا شعربافچی

  دکتر حمید افشار 

  شفیعیدکتر کتایون 

معاون 

  پژوهشی

1/7/97  1/12/97  70٪  100٪  

    ٪70    انجام شد

  عنوان اینترنی 2طراحی و تصویب   2

  دکتر محمدرضا شعربافچی

  دکتر حمید افشار 

  دکتر کتایون شفیعی 

معاون 

  پژوهشی

1/7/97  1/12/97  70٪  100٪  

    ٪٧٠٪ از 50    انجام شد

  عنوان طرح آزاد  2طراحی و تصویب   3

  دکتر محمدرضا شعربافچی

  دکتر حمید افشار 

  دکتر کتایون شفیعی 

معاون 

  پژوهشی

1/7/97  1/12/97  70٪  100٪  

    ٪70    انجام شد

4  
عنوان پژوهشی  4اجرا و انتشار نتایج 

  رزیدنتی

  دکتر محمدرضا شعربافچی

  دکتر مریم امامی

  دکتر کتایون شفیعی 

معاون 

  پژوهشی

30/1/98  1/12/98  30%  50%  

    ٪٣٠٪ از 20    انجام شد

  عنوان اینترنی 2اجرا و انتشار نتایج   5

  دکتر محمدرضا شعربافچی

  دکتر حمید افشار

  دکتر کتایون شفیعی 

معاون 

  پژوهشی

30/1/98  1/12/98  30%  50%  

    ٪30    انجام شد

  عنوان طرح آزاد  2اجرا و انتشار نتایج   6

  دکتر محمدرضا شعربافچی

  افشاردکتر حمید 

  دکتر کتایون شفیعی 

معاون 

  پژوهشی

30/1/98  1/12/98  30%  50%  

    ٪٣٠٪ از 20    انجام شد



                                       ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهاي پژوهشی اعضاء گروه روانپزشکی در دوره پزشکی عمومی : 3کلیهدف 

  سال در علمی هیئت هر ازاي به پایان نامه یک حداقل میزان به اینترنی هاي نامه پایان تعداد افزایش: 3-2 هدف اختصاصی

  

  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 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

  نامه اینترنی ان همکاران گروه جهت قبول راهنمائی  پایترغیب   1

  %100  %50  29/12/98  1/1/97  دکترموسوي  دکترخیرآبادي

    ٪50    انجام شد

  تسهیل فرآیند تصویب پایان نامه هاي اینترنی  2

 %100 %50 29/12/98 1/1/97 دکترموسوي خیرآبادي دکتر

    ٪50    انجام شد

3  
 هاي اینترنی به سمت پژوهش هاي توصیفیهدایت پایان نامه 

  کاربردي نظام سالمت

  

  دکترخیرآبادي

  

  دکترموسوي

  

  1/1/97  

  

29/12/98  

  

50٪  

  

100٪  

    ٪50    انجام شد

   ثبت و شمارشنحوه جمع آوري داده ها:                                                  تعداد موارد پروپوزال تصویب شده اینترنی در سال در شوراي پژوهشی گروهشاخص تحقق هدف:  

  در این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪100میزان تحقق هدف:  

 

  



                                                                                : ارتقاي حوزه پژوهش 3هدف کلی

 Suicidalتهیه یک منبع دسترسی به ویژگی هاي بیماران اقدام کننده به خودکشی ودایر نمودن یک مرکز جهت مددخواهی بیماران  :3-3هدف اختصاص

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

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  
بیماران روانپزشکی و اقدام مربوط به بانک اطالعات  طراحی یک

  کنندگان به خودکشی

دکتر   دکترقاسمی

  عمرانی فرد

1/1/97  1/12/98  50٪  100٪  

    ٪۵٠٪ از 10    انجام شد

2  
  به خدمات مردم شهر در خصوص نیاز طراحی یک مطالعه میدانی

  هات الین

دکتر   دکترقاسمی

  خیرآبادي

4/4/97  12/12/97  100٪  -  

    ٪١٠٠٪ از 10    انجام شد

  روانپزشکی  (هات الین)راه اندازي سیستم تلفن اورژانس   3

  دکترقاسمی

  دکتر امامی

دکتر 

  موسوي

1/1/97  1/6/97  100%    

    ٪100    انجام شد

 حوه جمع آوري داده ها:ن                شاخص تحقق هدف: 

  دفتر گزارش تماس              تعداد و دفعات تماس با هات الین

  در این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪40میزان تحقق هدف:  

  

  

  



  حوزه مدیریت

                 : ارتقاء مدیریت گروه در زمینه تحصیالت فوق تخصصی        4 هدف کلی

  پذیرش اولین دانشجوي فلوشیپ روانپزشکی عصبی در ایران  روانپزشکی عصبی با فلوشیپ واحد شروع بکار :4-1ختصاصیهدف ا

  ردیف

   فعالیت هافهرست 

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

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

  آمادگی سؤاالت و برگزاري آزمون فلوشیپ  1

  -  ٪100  31/3/97  1/1/97  مدیر گروه  دکتربرکتین

    ٪100    انجام شد

2  
در اختیار گرفتن کالس درس جهت معاینه نوروسایکیاتري در 

  بیمارستان کاشانی

  -  ٪100  31/6/97  1/3/97  مدیر گروه  دکتربرکتین

    ٪100    انجام شد

  پایه ریزي بانک اطالعات درمانگاه نوروسایکیاتري  3
  -  ٪100  31/6/97  1/3/97  مدیر گروه  دکتربرکتین

    ٪100    انجام شد

  ایجاد آرشیو موارد بیماران مناسب براي آموزش نوروسایکیاتري  4

  -  ٪100  31/6/97  1/3/97  مدیر گروه  دکتربرکتین

    ٪100    انجام شد

  شروع دوره تکمیلی تخصص روانپزشکی عصبی  5

  -  ٪١٠٠  29/12/97  1/7/97  مدیرگروه  دکتربرکتین

    ٪100    انجام شد

 حوه جمع آوري داده ها:ن                شاخص تحقق هدف: 

  گزارش دهی            فلوشیپ و شروع دوره   حضور دانشجو - چک لیست

  در این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪100میزان تحقق هدف:  



  ارتقاء حوزه مدیریت  :4هدف کلی

  تشکیل تیم مدیریت بیماران مبتال به انزجار جنسی ایجاد برنامه جامع مدیریت اختالل انزجار جنسی  و  : 4-2ختصاصیهدف ا

  نحوه جمع آوري داده ها                  شاخص تحقق هدف:  

  صورتجلسه    - 1                    شروع به کار کمیته- 1

  آمار بیماران -2                  پذیرش بیمار و تشکیل پرونده -2  

  در این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪100میزان تحقق هدف:  

  

  مسئول اجرا   فهرست فعالیت ها  ردیف
مسوول 

  پایش

پیش بینی پیشرفت   زمان اجراي فعالیت

  97فعالیت سال 

پیش بینی پیشرفت 

  زمان پایان  زمان شروع  98فعالیت سال 

  مدیرگروه  دکتر کاراحمدي  اعضاي تیم و صدور حکمانتخاب   1
9/2/97  9/12/98  30٪  100٪  

    ٪30    انجام شد

  مدیرگروه  دکتر کاراحمدي  تشکیل جلسات توجیهی و هماهنگی اعضا  2
8/2/97  9/12/98  30٪  100٪  

    ٪30    انجام شد

  مدیرگروه  دکتر کاراحمدي  تهیه پرسشنامه جهت تشخیص بیماران  3
8/2/97  9/12/98  30٪  100٪  

    ٪30    انجام شد

  مدیرگروه  دکتر کاراحمدي  تهیه فرمت مددکاري براي بیماران  4
8/2/97  9/12/98  30٪  100٪  

    ٪30    انجام شد

  مدیرگروه  دکتر کاراحمدي  شروع به کار تیم درمانی  5
9/2/97  9/12/98  30٪  100٪  

    ٪30    انجام شد



   ارتقاء کیفیت مدیریت: 4هدف کلی

  ارتقاء حضور دستیار ارشد در تصمیم گیري هاي اورژانسی و   آزمون هاي کتبی: ارتقاء کیفیت 4-3 هدف اختصاصی

  ردیف

   فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی   زمان اجراي فعالیت   مسوول پایش  مسئول اجرا

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

97  

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

سال فعالیت 

98  

  زمان پایان  زمان شروع

1  
رده جهت گرفتن بازخورد  4برگزاري جلسات فصلی با دستیاران هر 

  آموزشی و دادن رهنمودهاي مقتضی

  ٪100  ٪80  1/12/98  1/4/97  مدیرگروه  مدیردستیاري

    ٪80    انجام شد

2  
و برگزاري جلسات هر دو ماه با رزیدنت ارشد در خصوص برنامه هاي آتی 

  گرفتن بازخوردها

مدیردستیاري 

  و دستیارارشد

  ٪100  ٪90  1/12/98  1/4/97  مدیرگروه

    ٪90    انجام شد

3  
رده براي  4دستیار ارشد با دستیاران  ماهیانه برگزاري جلسات منظم

  گرفتن بازخورد و دادن رهنمود هاي مقتضی

  ٪100  ٪60  1/12/98  1/4/97  مدیردستیاري  دستیار ارشد

    ٪60    انجام شد

4  
ارتقاء کیفیت آزمون هاي کتبی از طریق تشکیل کمیته بررسی کیفیت 

  سؤاالت

مسئول 

  آزمون ها

  ٪100  ٪70  1/12/98  1/4/97  مدیردستیاري

    ٪70    انجام شد

5  
تأمین حضور دستیار باالتر و نظارت بر کلیه عملکرد هاي ادمیت اورژانس 

  (صبح و شب)

مسئول 

  اورژانس

 -مدیردستیاري

  مدیرگروه

1/4/97  1/12/98  60٪  100٪  

    ٪60    انجام شد

  ،   نحوه جمع آوري داده ها:                     شاخص تحقق هدف: 

  گزارش جلسه - 1                    برگزاري جلسه -1

  ارزیابی سوال  -2                   افزایش کیفیت سواالت -2

  سواالت از نظر کیفیارزیابی  - 3                حضور دستیار سال باال در ادمیت - 3  

  مالحظه گزارشات اورژانس -3

  در این حوزه محقق شده است. ٩٧مربوط بھ سال  اهداف ٪100میزان تحقق هدف:  

 


