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 (1399-1400 سال  گروه آموزشی زنان و زايمان ) جدول برنامه عملیاتی در

  با تهيه بسته هاي آموزشیکارآموز و کارورز ارتقاء آموزش مهارتهاي بالينی  % 30:  1-1 هدف اختصاصی             ارتقاء حوزه آموزش : 1 کلیهدف 

 ردیف
 فهرست فعاليت ها 

 با عدد یا درصد مشخص شود()حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی 

 مستندات 

 1400تدوين درسنامه براي كارآموزان گروه زنان و مامايی تا پايان سال  1
 صفحات فهرست درسنامه ضمیمه می باشد 

2 
هاي قا مهارتي ارتتهیه فیلم و بارگذاري در سايت جهت آموزش زايمان طبیعی و كورتاژ براي كارورزان برا

 1400ان سال علمی و بالینی تا پاي

ت ساي اتمركز كامپیوتر تحويل داده شد كه بعد از تغییرفیلمهاي آموزشی به 

 بارگذاري می گردد . 

 صفحات فهرست درسنامه ضمیمه می باشد  ترجمه و توضیح فصول تخصصی و فوق تخصصی كتاب بکمن ) رفرنس كارورزي و كارآموزي (    3
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 با تهيه بسته هاي آموزشی(  2در زمينه دستياري ) و علمی   ارتقاء آموزش مهارتهاي بالينی  %20 :  1-2هدف اختصاصی             ارتقاء حوزه آموزش :  1 هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعاليت ها

 )حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود(

 مستندات

1 
ورت صبار در هفته به برگزاري جلسات آموزشی كلینیکال كنفرانس و ژورنال كالپ يک

  Adobe connectمجازي در اسکاي روم يا 

 جدول مربوطه ضمیمه می باشد . 

2 
ي طاهامستند سازي عملکرد رزيدنتها بصورت روزانه توسط اساتید براي جلوگیري از خ

 و پايش هفتگی علمی بصورت مجازي  recalاحتمالی از جمله خطاي 

 مدارک مربوطه به پیوست می باشد 

3 

 –روق ع –تهیه دو فیلم آموزشی آناتومی كف لگن  و اعصاب كف لگن ) اناتومی اعصاب 

ناتومی تر با آی بهلیگامانهاو..... ( و بارگذاري در سايت جهت دستیاران زنان به منظور آشناي

 1400كف لگن تا پايان سال 

 ايتفیلمهاي آموزشی به مركز كامپیوتر تحويل داده شد كه بعد از تغییرات س

 بارگذاري می گردد . 
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 ردیف
 فهرست فعاليت ها 

 )حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود(

 مستندات

4 
اع ارزيابی صحیح انو و بارگذاري در سايت جهت دستیاران زنان به منظور  Pop-Qتهیه فیلم آموزشی 

 1400پروالپس اعضاي لگن تا پايان سال 

رگذاري ت بامركز كامپیوتر تحويل داده شد كه بعد از تغییرات ساي فیلمهاي آموزشی به

 می گردد . 

5 
ران ستیادتهیه موالژ زايمان طبیعی به منظور آموزش قبل از عرصه كارورزان و 

 1399سال اول زنان تا پايان سال 

  .اشد بموالژ مذكور خريداري شده و در اتاق گروه در بیمارستان الزهرا می 

6 
يه ول پاي چهار جلسه كالس تئوري آموزش سونوگرافی سه ماهه اول ، دوم و سوم و اصبرگزار

 جهت اساتید گروه سونوگرافی 

 مربوطه به پیوست می باشد .  هاي كالسو نظرسنجی فرمهاي حضور و غیاب 

7 
فت ج، چسبندگی غیر طبیعی  PROMو  PIHتهیه پروتکل جهت بیماري هاي بخش مامايی شامل 

سال  ا پايانزنان ت به منظور يکسان سازي عملکرد صحیح دستیارانابزاري ، اينداكشن ، لیبر ،زايمان 

1400 

 بارگذاري شده است .  زنان و مامايی  هاي مربوطه در سايت گروهپروتکل تمام 
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 ردیف

 فهرست فعاليت ها 

 )حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی یا عدد یا درصد مشخص شود ( 

 مستندات

8 

اي هلوشیپ به زيان ساده جهت بهبود آموزش دستیاران و ف تالیف و چاپ كتاب ژنیکوانکولوژي 

آن نیاز به  )پروسیجرهاي تشخیصی و درمانی ( ) مباحثی كه فهم 1400انکولوژي  تا پايان سال 

 كمك بیشتري دارد ( 

 فايل مربوطه به پیوست می باشد. 

9 
 ايدالينگساس اکولوانکولوژي و اپروچ به آنها بر تالیف و چاپ الگوريتم بیماري هاي ژنی

 1400تا پايان سال هاي بین المللی 

 % تالیف انجام شده است  20فعال 

 تهیه فیلم هاي آموزشی نازايی در جهت آموزش دستیاران  10
رگذاري ت بافیلمهاي آموزشی به مركز كامپیوتر تحويل داده شد كه بعد از تغییرات ساي

 می گردد . 

11 
مین او لزهرا ابیمارستانهاي هاي سه دستگاه سونوگرافی براي آموزش در درمانگاه درخواست خريد 

جام مینه انزن در و اورژانس شهید بهشتی  با هماهنگی رئیس بیمارستانها جهت توانمندسازي دستیارا

 1400سونوگرافی هاي مامايی و ژنیکولوژي تا پايان سال 

 باشد .  درخواست ضمیمه می هاي  نامه
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 ردیف
 فهرست فعاليت ها 

 )حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی یا عدد یا درصد مشخص شود (

 

بهتر و  ملکردبرگزاري دو كارگاه كنترل خشم در سال جهت دستیاران )مجازي يا حضوري( به منظور ايجاد ع 12

  1400ارتباط صحیح تر دستیاران با بیماران پرسنل و همکاران تا پايان سال 

روردين فراي برنامه ريزي تشکیل كالس انجام شد ولی بعلت شرايط كرونا برگزار نشد و ب

 بصورت مجازي با خانم دكتر حقانی هماهنگی شد . 1400ماته 

رفه اي حه اخالق اهیانمتشويق سه دستیار در هر سه ماه بعنوان دستیار برتر علمی عملی اخالقی با برگزاري جلسه  13

 % كیفیت علمی و عملی دستیاران  50صی امور رزيدنتی جهت ارتقا و كمیته تخص

 فرحمند  –فائزه قاسمی  –سروش فر  –قلی پور  –تشويق دستیاران خانم ها دكتر آقاطاهري 

 D&Cتر اندوم OMDتهیه فیلم هاي آموزشی رشته انکولوژي زنان و بارگذاري در سايت )جراحی سرويکس  14

  1400هاي انکولوژي تا پايان سال (جهت دستیاران و فلوشیپ 

رگذاري ت بافیلمهاي آموزشی به مركز كامپیوتر تحويل داده شد كه بعد از تغییرات ساي

 می گردد . 

ن هیستركتومی سزاري TLابزاري  NVDتهیه فیلم هاي آموزشی رشته پره ناتال و بارگذاري در سايت )سزارين  15

 1400ان سال ا پايكرتا( جهت دستیاران و فلوشیپ هاي پريناتولوژي تبستن عروق هايپوگاستر جراحی پالسنتا ا

رگذاري ت بافیلمهاي آموزشی به مركز كامپیوتر تحويل داده شد كه بعد از تغییرات ساي

 می گردد . 

حی به روش آموزش عمل هاي جرا LDVHتهیه فیلم هاي آموزشی رشته الپاروسکوپی و بارگذاري در سايت )  16

 1400ت دستیاران و فلوشیپ هاي الپاروسکوپی تا پايان سال مجازي ( جه

رگذاري ت بافیلمهاي آموزشی به مركز كامپیوتر تحويل داده شد كه بعد از تغییرات ساي

 می گردد . 
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  فلوشيپ دستيارانبالينی  تئوري و ارتقاء آموزش مهارتهاي%  10:  1-3هدف اختصاصی            :  ارتقاء حوزه آموزش 1هدف کلی 

 ردیف
 فهرست فعاليت ها 

 )حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود(

 مستندات

1 
و ژورنال كالپ جهت دستیاران  case reportبرگزاري آموزش مجازي در قالب 

 پره ناتال فلوشیپ 

 جدول برنامه هاي مربوطه به پیوست می باشد 

 زايی جهت دستیاران و فلوشیپ نازايی برگزاري وبینار هاي آموزشی نا  2
 پوسترهاي مربوطه به پیوست می باشد . 

3 
جهت پاروسکوپی جهت فلوشیپ الو شهید بهشتی اتاق عمل بیمارستان الزهرا    pelvic trainerآموزش با استفاده از 

  1400آموزش قبل از عرصه تا پايان سال 

ی اشد ولی بموزش به دستیاران مدستگاه در بیمارستان بهشتی آماده و در حال آ

 در بیمارستان الزهرا هنوز خريداري نشده است  

4 
یفیت ك %70قل قا حدابه منظور ارتبین المللی كردن جلسات تومور بورد با استفاده از اساتید خارج از كشور 

 1399تا پايان سالجلسات و تبادل اطالعات جهانی و بروز بودن دستیاران فلوشیپ 

 یمهضمبه برگزاري تومور بورد بین المللی  ل شده مربوطجدول تکمی

 می باشد. 
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 و دستياراناساتيد  مقاله نویسی در مهارت% ارتقاء  20:   2-1هدف اختصاصی             ( 1پژوهش ):   ارتقاء حوزه  2 هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعاليت ها 

 د()حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شو

 مستندات

 يکبار  هفته و حداقل دو دستیار به طور منظم هر دوبرگزاري ژورنال كالپ توسط يك اتند  1

 برنامه ژورنال و كلینیکال به پیوست می باشد . 

2 
یفیت % ك 80فرم نظرسنجی از اساتید و  مدعوين در جلسات ژورنال در جهت ارتقاء  

 1400-1399طی دوره دو ساله ها برگزاري ژورنال 

 فايل اكسل آن ضمیمه می باشد . 
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 مهارت اساتيد در حوزه پژوهش  ءارتقا%  10:   2-2هدف اختصاصی                 (  2:   ارتقاء حوزه پژوهش )  2 هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعاليت ها 

 )حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود(

 مستندات

1 
ید بررسی نقاط ضعف و تعیین آموزش هاي الزم در زمینه پژوهشی اسات

 كیفیت عملکرد پژوهشی گروه  %50جهت ارتقا 

 مکاتبات مربوطه ضمیمه می باشد . 

2 
سازي نمندمکاتبه با معاونت پژوهشی و برنامه ريزي براي برگزاري كالس هاي توا

تید قت اساو و ن مناسب با نیازاساتید هر سه ماه يکبار در حوزه پژوهش در بیمارستا

 1400عملکرد علمی گروه تا پايان سال  %80به منظور بهبود 

 مکاتبات مربوطه ضمیمه می باشد . 

3 
رح طوره مذاكره با دانشکده جهت تعیین يك نفر براي مشاوره آماري و مشا

 تحقیقاتی براي گروه زنان 

 مکاتبات مربوطه ضمیمه می باشد . 

4 

 هاي ت پژوهشی به صورت ماهانه در زمینه انتخاب اولويتبرگزاري جلسا

ر پژوهشی جهت اساتید گروه به منظور اولويت بندي صحیح و تسريع د

 فعالیت هاي پژوهشی جهت بهبود عملکرد علمی پژوهشی گروه 

 مکاتبات مربوطه ضمیمه می باشد . 

 .  شرايط كرونا بصورت مجازي با آقاي دكتر شمس برگزار گرديد بعلت برگزاري جلسات آموزشی اخالق در پژوهش جهت اساتید گروه  5

6 
كمك گرفتن از دستیار پژوهش جهت تسهیل فعالیت هاي پژوهشی با 

 راهنمايی معاونت پژوهشی دانشگاه و دانشکده 

 نفر دستیار پژوهشی به معاونت پژوهشی معرفی شدند  9تعداد 
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 گروه پژوهشی نمره %20 رتقاا:   2-3 هدف اختصاصی             (   3:   ارتقاء حوزه پژوهش )  2 هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعاليت ها

 )حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود(

 مستندات

1 
ال سداي تسريع تصويب پروپوزال هاي دستیاري در سال اول بطوريکه در ابت

 دوم طرح تحقیقاتی تصويب شده و اجرا شروع شود

 . عناوين پروپوزال هاي دستیاران سال دوم در گروه تصويب شده است

 نامه هاي مربوطه ضمیمه می باشد .

2 
 کباريبرگزاري منظم جلسه پژوهشی گروه جهت تسريع تصويب عناوين هر دو ماه 

 يی به منظور سرعت بخشی در اجراي پايان نامه هاي دستیاران زنان و ماما

 باشد . مکاتبات مربوطه ضمیمه می 

3 
ه ها ئه نمونارا باپايش دستیاران سال سوم و چهارم از نظر نحوه انجام طرح و راستی آزمايی 

 توسط دستیار و پیگیري آنها بصورت راندوم از طرف شوراي پژوهشی  گروه

 مکاتبات مربوطه ضمیمه می باشد . 

4 
فزودن اترک با اي مشهام پايان نامه افزايش همکاري اساتید در اجراي پايان نامه ها و تشويق براي انج

 به صورت Team workتعداد همکاران در پاپان نامه ها جهت سهولت جمع آوري نمونه ها و انجام 

 نوشتن طرح تحقیقاتی توسط هر اتند با يك مجري اصلی و سه همکار 

مشاركت ح استاد در هر طر 4می باشد . هر  team workطرح هاي تحقیقاتی و پايان نامه بصورت 

 جداول مربوطه ضمیمه می باشد .  دارند . 

5 
ساالنه  يا مروري case reportدر نظر گرفتن امتیاز درون بخشی براي ارائه يك مقاله 

 ستیارانمهارتهاي پژوهشی د %50توسط هر رزيدنت از سال دو به بعد به منظور ارتقا 

ده  و در شنتخاب عنوان ا 3به دستیاران ابالغ شده يك مقاله نوشیته شده و 

 حال تهیه می باشد .
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 مانی گروهء خدمات درارتقا%  10:   1-3هدف اختصاصی                 (   1)مدیریت :   ارتقاء حوزه  3 هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعاليت ها 

 )حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود(

 مستندات

1 
ن یت درماتقا كیفدر درمانگاه زنان به منظور ارديابت و بارداري ک مشترراه اندازي درمانگاه 

 مادران باردار مبتال به ديابت 

  .صبح دوشنبه ها در بیمارستان امین برگزار می گردد . برنامه ضمیمه می باشد 

 1399راه اندازي فلوشیپ پره ناتال تا پايان سال  2

شغول مان و ويسی ه خانم ها دكتر شبانیانراه اندازي شده است و دو نفر فلوشیپ اين رشت

 آموزش می باشند . 
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  راه اندازي رشته فلوشيپ اختالالت کف لگن :   4-1هدف اختصاصی              (   1:   ارتقاء حوزه مدیریت ) 4 هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعاليت ها 

 )حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود(

 داتمستن

 1400 ايجاد زمینه راه اندازي رشته فلوشیپ اختالالت كف لگن تا پايان سال 1
وزشی ه آمهماهنگی با دانشگاه انجام شد و خانم دكتر ظفربخش سال آينده در دور

 فلوشیپ كف لگن شركت خواهند كرد . 

2 
ن درخواست خريداري دستگاه يورودينامیك توسط دانشگاه و بیمارستا

 1400ا پايان سال تشهید بهشتی 

 دستگاه مذكور خريداري شده و ساير وسايل اتاق عمل پلويك هم در

 بیمارستان بهشتی تهیه شده است . 

3 
هرا و الز راه اندازي درمانگاه اختالالت كف لگن در يکی از بیمارستانهاي

 1400تا پايان سال بهشتی يا امین 

برنامه  گزار می شود .در روزهاي چهارشنبه در بیمارستان شهید بهشتی بر

 ضمیمه می باشد. 
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 گروه  خدمات فوق تخصصیافزایش %   10:   4-2هدف اختصاصی              (   2:   ارتقاء حوزه مدیریت ) 4 هدف کلی

 ردیف
 فهرست فعاليت ها 

 )حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود(

 مستندات

ر دامین  هشتیباه پريناتال در بیمارستان هاي الزهرا شهید راه اندازي درمانگ 1

 به بیماران  به منظور ارتقا كیفیت ارائه خدمات فوق تخصصی 1399درمانگاه زنان تا پايان سال 

 .ی باشدست مبرنامه هفتگی بیمارستان هاي الزهرا شهید بهشتی و امین به پیو

در ید بهشتشهی رستان الزهرا امینراه اندازي و تجهیز درمانگاه انکولوژي بیما 2

 به بیماران به منظور ارتقا كیفیت ارائه خدمات فوق تخصصی 1399درمانگاه زنان تا پايان سال 

ركز مدرمانگاه انکولوژي راه اندازي شده است . كولپوسکوپ در هر سه 

  خريداري شده . برنامه هفتگی سه بیمارستان به پیوست می باشد .
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 % ارتقا خدمات فوق تخصصی گروه   10:   4-2هدف اختصاصی              (   2ارتقاء حوزه مدیریت ) :   4هدف کلی 

 رديف
 فهرست فعاليت ها 

 )حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود(

 مستندات

1 
به  LEEP وتجهیز بیمارستان هاي الزهرا و شهید بهشتی به دستگاه كولپوسکپی درخواست 

ن یارامنظور افزايش كیفیت ارائه خدمات به بیماران فوق تخصصی و آموزش بهتر دست

  1400فلوشیپ تا پايان سال 

باشد. ت میدستگاه كولپوسکوپ در هر سه بیمارستان موجود می باشد و مکاتباات به پیوس

مین اارستان در بیمارستان هاي الزهرا و بهشتی موجود می باشد ولی در بیم LEEPدستگاه 

 فعال اولويت ندارد  

3 
در  درخواست راه اندازي درمانگاه فوق تخصصی الپاروسکوپی و نازايی

 وخصصی به منظور افزايش كیفیت ارائه خدمات به بیماران فوق تبیمارستان امین 

 1399آموزش بهتر دستیاران فلوشیپ تا پايان سال 

ه بامین  تانتگی بیمارسدرمانگاه هاي مذكور راه اندازي شده است . برنامه هف

 پیوست می باشد. 

4 
یت ايش كیفافز به منظور الزهراتشکیل پرونده و كارت پیگیري در درمانگاه قلب بیمارستان ا

 1399ال ان سارائه خدمات به بیماران فوق تخصصی و آموزش بهتر دستیاران فلوشیپ تا پاي

 د  می باش یوستپرستان الزهرا به پرونده هاي درمانگاه قلب تشکیل شد و برنامه هفتگی بیما
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 در حيطه فرهنگی ورزشی وانمندسازي اساتيد  ت:   4-2هدف اختصاصی              (   2:   ارتقاء حوزه مدیریت ) 4هدف کلی 

 ردیف
 فهرست فعاليت ها 

 )حجم فعاليت بطور دقيق بطور کمی با عدد یا درصد مشخص شود(

 مستندات

1 
 سامانه پژوهشیار اساتید آموزش استفاده از 

 1400يك جلسه در هر شش ماه آموزش با حضور كارشناس از دانشکده تا پايان سال 

 مايیكالس هاي مذكور توسط خانم دكتر حاج هاشمی عضو هیات علمی گروه زنان و ما

  تشکیل شد . كالس هاي نحوه ثبت فعالیت هاي پژوهشی و ثبت عناوين پیشنهادي

 


