
 بسمه تعالی
 (1400-1399برنامه عملیاتی دوساله گروه سم شناسی بالینی )

 گروه سم شناسی بالینی حیطه مدیریتی جدول برنامه عملیاتی در  

 حیطه مدیریت یند : ارتقاء فرآ1هدف کلی 

 اعضای هیات علمی %100و تکمیل آن توسط میزان فعالیتهای انجام شده انها در هر نیمسال نوع و از نظر جذب هیات علمی  فرم نیازسنجین هدف اختصاصی: تدوی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 1399سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
گروه جهت برنامه عملیاتی طرح موضوع تدوین جدول نیازسنجی در شورای 

 1401های الزم برای جذب هیات علمی در سال  تعیین شاخص

 - %100 20/4/99 20/3/99 دکتر قشالقی دکتر ایزدی

    

2 

های الزم برای جذب هیات علمی با  تهیه جدول نیازسنجی مشتمل بر شاخص

آموزشی، پژوهشی، توسعه فردی، درمانی، اجرائی اعضای توجه به شرح وظائف 

 هیات علمی گروه

 - %100 1/8/99 21/4/99 دکتر قشالقی دکتر ایزدی

    

3 
ارسال جدول نیازسنجی برای هر عضو هیات علمی جهت ارائه میزان فعالیتهای 

 و اجرائیاموزشی، درمانی و پژوهشی 

 - %100 20/12/99 2/8/99 دکتر قشالقی دکتر ایزدی

    

4 
 اعضایدریافت جدول تکمیل شده میزان فعالیتهای اموزشی، درمانی و پژوهشی 

 هیات علمی

 %100 - 1/4/1400 15/1/1400 دکتر ایزدی خانم حیدری

    

5 
اعضای   و اجرائی تهیه جدول کلی میزان فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، درمانی

 گروه

 %100 - 1/8/1400 2/4/1400 ذوفقاریدکتر  دکتر ایزدی

    

 ارسال نامه به دانشکده به پیوست جدول تکمیل شده نیازسنجی گروه 6
 %100 - 3/12/1400 3/11/1400 قشالقیدکتر  دکتر ایزدی

    

 درصد فرم نیاز سنجی تکمیل شده شاخص تحقق هدف:  

 ،ارائه شده ه و نامهگزارش صورتجلس :مستنداتنحوه جمع آوری 

 

 



 فرایند حیطه مدیریت: ارتقاء 2هدف کلی  

سال  تا پایاندر حیطه های الزم برای ترفیع پایه )آموزشی، پژوهشی، درمانی( کارگاه های توانمندسازی  4حداقل اعضای هیات علمی گروه در از  %100شرکتهدف اختصاصی: 
1400 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 

پیش بینی میزان  اجرای فعالیت زمان مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 1399سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 
طرح موضوع ارتقاء توانمند سازی اعضای هیات علمی از نظر ترفیع 

 برنامه عملیاتی گروهپایه در شورای 

 - %100 20/4/1399 20/2/1399 دکتر قشالقی دکتر ایزدی

    

2 
تنظیم جدول جهت بررسی تعداد و نوع کارگاههای گذرانده شده 

 در هر سالتوسط اعضای هیات علمی گروه با توجه به رتبه علمی 

 -دکتر ایزدی

 دکتراطرشی

 - %100 20/7/1399 20/4/1399 دکتر دوروشی

    

3 
های  جدول به اعضای گروه جهت ثبت تعداد و نوع کارگاهارسال 

 گذرانده شده با توجه به رتبه علمی

 - %100 30/11/1399 20/7/1399 دکترذوفقاری دکتر ایزدی

    

4 
های الزم برای کسب  جهت تعیین نوع کارگاهه تشکیل جلس

 حداقلهای الزم در ترفیع پایه

ر دکت-دکتر ایزدی

 قشالقی

 %90 %10 20/3/1400 20/12/1399 دکتر اطرشی

    

5 
های الزم برای ترفیع پایه برای هر عضو هیات  ابالغ جدول کارگاه

 علمی با توجه به مرتبه علمی

 -دکتر ایزدی

 دکتر ذوفقاری

 %100 - 20/6/1400 20/3/1400 دکتر اطرشی

    

6 
های گذرانده شده توسط هیات  برای بررسی کارگاه هتشکیل جلس

 علمی

 %100 - 20/10/1400 20/6/1400 دکتر قشالقی -دکتر ایزدی

    

7 
های مورد نیاز برای  نتایج بررسی از نظر نوع کارگاهبازخورد ارائه 

 ترفیع پایه به هیات علمی

 %100 - 20/11/1400 20/10/1400 دکتر دوروشی دکتر ایزدی

    

 کارگاه ها. میانگین مشارکت اعضا در 2. درصد کارگاه های برگزار شده 1شاخص تحقق هدف:  

 جمع اوری گواهی های مربوط به کارگاههای گذرانده شده، تو گزارشا بررسی مکاتبات انجام شده :مستنداتنحوه جمع آوری 

 

 



 فرایندهای حیطه مدیریت : ارتقاء 3هدف کلی  

 1400برای ارتقاء مرتبه  به دانشیاری تا پایان سال کارگاه توانمندسازی در حیطه های الزم  2از اعضای هیات علمی گروه در حداقل  %50شرکت هدف اختصاصی: 

 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 1399سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 
 زمان پایان زمان شروع

1 

طرح موضوع ارتقاء توانمند سازی اعضای هیات علمی از نظر ارتقاء 

 برنامه عملیاتی گروهمرتبه در شورای 

 

 - %100 20/4/1399 20/2/1399 دکتر قشالقی دکتر ایزدی

    

2 
تنظیم جدول جهت بررسی تعداد و نوع کارگاههای گذرانده شده 

 علمیتوسط اعضای هیات علمی گروه با توجه به رتبه 

 -دکتر ایزدی

 دکتراطرشی

 - %100 20/7/1399 20/4/1399 دکتر دوروشی

    

3 
جدول به اعضای گروه جهت ثبت تعداد و نوع کارگاههای ارسال 

 گذرانده شده با توجه به رتبه علمی

 - %100 20/12/1399 20/7/1399 دکتر دوروشی دکتر ایزدی

    

4 
جهت تعیین نوع  ه در شورای برنامه عملیاتی گروه تشکیل جلس

 های الزم در ارتقاء مرتبه کارگاههای الزم برای کسب حداقل

ر دکت-دکتر ایزدی

 قشالقی

 %90 %10 20/3/1400 20/12/1399 دکتر دوروشی

    

5 
ابالغ جدول کارگاههای الزم برای ارتقاء مرتبه برای هر عضو هیات 

 مرتبه علمیعلمی با توجه به 

 -دکتر ایزدی

 دکتر ذوفقاری

 %100 - 20/6/1400 20/3/1400 دکتر اطرشی

    

6 
برای بررسی کارگاههای گذرانده شده توسط اعضای  هتشکیل جلس

 هیات علمی

 %100 - 20/10/1400 20/6/1400 دکتر قشالقی -دکتر ایزدی

    

7 
کارگاههای مورد نیاز برای ارتقاء نتایج بررسی از نظر نوع بازخورد ارائه 

 مرتبه به هیات علمی

 %100 - 20/11/1400 20/10/1400 دکتر دوروشی دکتر ایزدی

    

 . میانگین مشارکت اعضا2 گذرانده شده توسط اعضای هیات علمیمیزان کارگاه های  -1شاخص تحقق هدف:  

 ، گواهی کارگاههای گذرانده شدهو گزارشات بررسی مکاتبات انجام شده :مستنداتنحوه جمع آوری 

 



 فرایندهای مدیریتی: ارتقاء  4هدف کلی 

 در انتهای هر سالدر حیطه های توسعه فردی، علمی، پژوهشی و اجرایی  گروه  اعضای هیات علمی %100 هدف اختصاصی: تعیین گزارش عملکرد

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 

پیش بینی میزان  فعالیتزمان اجرای  مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 1399سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 
 زمان پایان زمان شروع

 دریافت برنامه هفتگی اعضای گروه با توجه به فرم خود اظهاری هر نیمسال 1
 - %100 20/6/1399 20/3/1399 دکتر قشالقی دکتر ایزدی

    

2 
بررسی ثبت فعالیت های آموزشی اعضای گروه توسط کارشناس در سامانه 

 هر نیمسالنگاه گروه 

-دکتر ایزدی

 دکتر ذوفقاری

همه اعضای 

 گروه

20/6/1399 20/12/1399 100% - 

    

3 
هر  بررسی ثبت فعالیتهای پژوهشی اعضای گروه در سامانه پژوهشیار

 نیمسال

-دکتر ایزدی

 دکتر اطرشی

اعضای همه 

 گروه

20/6/1399 20/12/1399 100% - 

    

4 
بررسی ثبت فعالیتهای توسعه فردی توسط هر هیات علمی در سامانه نگاه 

 هر نیمسال

-دکتر ایزدی

 دکتر اطرشی

همه اعضای 

 گروه

20/6/1399 20/12/1399 100% - 

    

5 
هر در سامانه نگاه  بررسی ثبت فعالیتهای اجرائی توسط هر هیات علمی

 نیمسال

-دکتر ایزدی

 دکتر قشالقی

همه اعضای 

 گروه

20/6/1399 29/12/1399 100% - 

    

6 
جهت بررسی فعالیتهای ثبت شده توسط اعضای هیات  هجلستشکیل یک 

 علمی در هر سال

-دکتر ایزدی

 دکتر قشالقی

 %100 - 1/7/1400 15/1/1400 دکتر دوروشی

    

7 

یک گزارش عملکرد از طریق  نامه به اعضای گروه در خصوص ارسال 

فعالیتهای آنها در حیطه های مختلف با توجه به رتبه و سنوات خدمت و 

 مسئولیت اجرائی

 %100 - 1/11/1400 1/7/1400 دکتر ذوفقاری دکتر ایزدی

    

 

 صورت کاملتعیین شده به  اعضای هیات علمیگزارش عملکرد تعداد شاخص تحقق هدف:  

 ، درسافت اطالعات از سامانه پژوهشیار و نگاه، دریافت برنامه هفتگی گزارش صورتجلسات ارائه شده :مستنداتنحوه جمع آوری 

 



 فرایندهای مدیریتی: ارتقاء 5هدف کلی 

 جلسه در سال 8، به میزان  ی گروهشوراهاه صی: افزایش کمیتهدف اختصا

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 99سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 
 زمان پایان زمان شروع

 دریافت برنامه هفتگی اعضای گروه در تابستان با توجه به فرم خود اظهاری 1
 - %100 20/6/1399 20/3/1399 دکتر قشالقی دکتر ایزدی

    

2 
ی گروه، شورای پژوهشی، و شورای شورای عمومتهیه جدول زمانبندی برای 

 اموزشی گروه با توجه به برنامه هفتگی اعضای گروه

 - %100 1/7/1399 20/6/1399 دکتر دوروشی دکتر ایزدی

    

 نظر خواهی از اساتیدتنظیم جدول زمانبندی جلسات با  3
 - %100 15/7/1399 1/7/1399 اعضای گروه دکتر ایزدی

    

4 

تهیه دستور جلسه توسط معاونین ذیربط بسته به نوع جلسه یک هفته قبل 

دریافتی از جلسه با توجه به نامه های ارسالی و با توجه به درخواستهای 

 توسط گروه

مدیر و 

 معاونین گروه

 %50 %50 15/11/1400 15/7/1399 دکتر دوروشی

    

3 
ان هفته قبل از زم یک پیامکاطالع به اساتید برای تشکیل جلسه از طریق 

 جلسه به اعضای گروه جهت موارد مورد نیاز برای طرح در جلسه

 %50 %50 15/11/1400 15/7/1399 دکتر قشالقی معاونین گروه

    

5 
تهیه صورتجلسه شوراهای گروه  توسط معاونین مربوطه و بارگذاری متن 

 در سایت گروه جهت اطالع دانشکدهالزم 

مدیر و 

 معاونین گروه

 %50 %50 15/11/1400 15/7/1399 دکتر ایزدی

    

 ارسال صورتجلسات گروه به مسئولین ذیربط 6
 %50 %50 15/11/1400 15/7/1399 دکتر دوروشی دکتر ایزدی

    

 

 ( 1400- 1399سال ) 2تعداد صورتجلسه تنظیم شده در طی  -2(                                 1400-1399) سال 2تعداد جلسه برگزار شده در طی  -1شاخص تحقق هدف:  

 بصورت فیزیکی و بررسی در سایت گزارش صورتجلسات ارائه شده :مستنداتنحوه جمع آوری 

 



 گروه سم شناسی بالینیحیطه پژوهشی جدول برنامه عملیاتی در  

 پژوهشی فرایندهای: ارتقای  1هدف کلی 

 مصوب در گروه سم شناسی بالینیبق فرآیند پروپوزال های گروه کارورزی و دستیاری فلوشیپ ط % 100ثبت هدف اختصاصی : 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 

مسئول 

 اجرا

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 
99 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 

  زمان پایان زمان شروع

1 

ارایه پیشنهاد  و نظر خواهی و جمع بندی نظرات در خصوص تدوین 

فلوچارت بررسی پروپزال درون گروهی توسط مسئول پژوهشی گروه در 

 شورای برنامه عملیاتی گروه

دکتر 

 اطرشی

 - %100 1/6/1399 1/4/1399 دکتر دروشی

    

2 
بررسی پروپزال درون گروهی توسط معاون پژوهشی  و تدوین فلوچارت 

 ارایه گزارش به شورای برنامه عملیاتی گروه سم شناسی بالینی

دکتر 

 اطرشی

 - %100 1/12/1399 1/6/1399 دکتر ایزدی

    

 مطرح شدن فلوچارت در شورای پژوهشی گروه جهت تائید 3
دکتر 

 اطرشی

 - %100 1/2/1400 1/12/1399 دکتر ایزدی

    

4 
ابالغ دستورالعمل درون گروهی به اساتید در راستای ثبت پروپوزال طبق 

 فلوچارت

دکتر 

 ایزدی

 %100 - 1/4/1400 1/2/1400 دکتر قشالقی

    

 قرار دادن فرآیند تصویب شده بر روی سایت گروه جهت اطالع رسانی 5
دکتر 

 ذوفقاری

 100% - 29/12/1400 1/2/1400 دکتر ایزدی

    

6 
مدیر نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل مورد تصویب و ارائه گزارش به 

 و اساتیدگروه 

دکتر 

 اطرشی

 %100 - 29/12/1400 1/10/1400 دکتر ایزدی

    

 سامانه پژوهشیارمستندات صورتجلسات، :  مستنداتنحوه جمع آوری                                  درصد پروپوزال های مصوب طبق فرایند مصوبشاخص تحقق هدف: 

 

 

 

 



 ارتقا فرایندهای حیطه پژوهش: 2هدف کلی 

 1400سال  تاجلسات دفاع از پایان نامه های کارورزی و دستیاری فلوشیپ طبق فلوچارت ابالغی گروه سم شناسی بالینی  % 100هدف اختصاصی :  برگزاری 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 

 بینی میزان پیش زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 1399سال 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 
1400 

 زمان پایان زمان شروع

1 
ارائه پیشنهاد تدوین فلوچارت دفاع از پایان نامه درون گروهی توسط 

 گروهبرنامه عملیاتی معاون پژوهشی در شورای 

 - %100 1/6/1399 1/4/1399 دروشی دکتر دکتر اطرشی

    

2 
تدوین فلوچارت دفاع از پایان نامه درون گروهی توسط معاون 

 پژوهشی و ارائه به شورای برنامه عملیاتی گروه

 - %100 1/12/1399 1/6/1399 دکتر ایزدی دکتر اطرشی

    

 مطرح شدن فلوچارت در شورای پژوهشی جهت تائید 3

 %70 %30 1/2/1400 1/12/1399 دکتر قشالقی دکتر ایزدی

    

4 
و انجام  جهت آگاهی فراگیران سایت گروه قرار دادن فلوچارت در

 جلسات دفاع طبق فلوچارت

 100% - 29/12/1400 1/4/1400 دکتر اطرشی دکتر ذوفقاری

    

 ، سایت گروهصورتجلسات نحوه جمع آوری داده ها: مستندات                           فلوچارت ابالغیدرصد جلسات دفاع پایان نامه برگزار شده طبق شاخص تحقق هدف:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ارتقای فرایندهای حیطه پژوهش:  3کلیهدف 

برای فراگیران )کارورزان و دستیاران و بازنگری دستورالعمل درمانی قرص برنج  و بتابلوکرآمفتامین مسمومیت شایع دو تهیه دستورالعمل درمانی برای   هدف اختصاصی :

 پ(تخصصی و فلوشی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسئول اجرا

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1399 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

1.  
آمفتامین و بتابلوکر و تصحیح  اولیه  دستورالعملتهیه 

 دستورالعمل قرص برنج

اعضای هیئت 

 علمی گروه

 - %100 1/8/1399 1/7/1399 دکتر قشالقی

    

2.  
ها در شورای پژوهشی گروه جهت تصویب    دستورالعملبررسی 

 و ارایه گزارش به شورای برنامه عملیاتی

ت ااعضای هی دکتر ذوفقاری

 علمی گروه

1/8/1399 1/8/1400 20% 80% 

    

  بارگزاری دستورالعمل ها در سایت گروه  .3
اعضای هیات  دکتر ذوفقاری

 علمی گروه

1/8/1400 1/10/1400 20% 100% 
    

4.  
عمومی و تخصصی دانشکده جهت  انجام مکاتبه با معاون آموزشی

 اطالع

 %100 - 1/12/1400 1/10/1400 دکتر قشالقی دکتر ایزدی

    

 

 تهیه شدهدستورالعملهای نحوه جمع آوری داده ها: بررسی مستندات و            تعداد دستورالعمل تهیه شده برای فراگیرانشاخص تحقق هدف: 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 گروه سم شناسی بالینی حیطه آموزشی جدول برنامه عملیاتی در  

 

 آموزشیفرایندهای  تقای: ار1هدف کلی 

 1400به صورت دوره ای برای کارورزان گروه سم شناسی بالینی تا پایان سال آزمون الکترونیک  8حداقل  برگزاریهدف اختصاصی  : 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 9913سال 

پیش بینی میزان 

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 

 زمان پایان زمان شروع

 ماه یکبار 6گروه هر   برنامه عملیاتی در شورای موضوع طرح 1

 % 60 % 40 20/11/1400 2/4/99 دکتر ایزدی دکتر ذوفقاری

    

2 
ماه 6طرح سوال هر تعیین مباحث اساتید و ارائه به دکتر ذوفقاری جهت 

 یکبار

 % 60 % 40 20/11/1400 2/4/99 دکتر ذوفقاری اعضای گروه

    

 قرار دادن سواالت در سامانه امتحانات دانشکده بصورت ماهیانه 3

 % 60 % 40 20/11/1400 2/4/99 دکتر اطرشی یدکتر ذوفقار

    

4 
مربوط به  جمع آموری بازخورد  فراگیران در راستای شناسایی مشکالت

 ماه یکبار 6هر  آنهاو انعکاس به  سواالت اساتید و سامانه امتحانات

 % 60 % 40 20/11/1400 2/4/99 دکتر اطرشی یدکتر ذوفقار

    

5 
 ت مشکال بازخوردجهت  امتحانات  دانشکده با مسوولین   همکاتبیک انجام 

 یکبار یکسالهر  سامانه 

 % 60 % 40 20/11/1400 30/11/99 دکتر قشالقی دکتر ایزدی

    

 امتحاناتنحوه جمع آوری داده ها: از طریق سامانه                                                                                تعداد آزمون الکترونیک برگزار شده  شاخص تحقق هدف: 



 
 

 

 

 

 

 

 ارتقا فرایندهای آموزشی: 2هدف کلی 

 بصورت نیمسال در هر  نشست یک از طریق برگزاری سم شناسی بالینی درس  در دوره کارورزیکارورزان همه ی ارتقاء اخالق حرفه ای درصدی  10افزایش  هدف اختصاصی :

 گپ و گفت اساتید فرهیخته با فراگیران

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 

 بینی میزان پیش زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسئول اجرا

پیشرفت فعالیت 

 1399سال 

 بینی میزان پیش

پیشرفت فعالیت 

 1400سال 

 زمان پایان زمان شروع

 ماه 6گروه در هر برنامه عملیاتی طرح موضوع در شورای 1

دکتر 

 ذوفقاری

 2/4/99 دکتر اطرشی

2/10/99 

2/4/1400 

2/10/1400 

2/5/99 

2/11/99 

2/5/1400 

2/11/1400 

40 % 60 % 

    

 مسالنیفرهیخته مورد تایید گروه در هر  استاددعوت از یک  2

دکتر  دکتر ایزدی

 ذوفقاری

2/5/99 

2/11/99 

2/5/1400 

2/11/99 

2/5/1400 

2/11/1400 

40 % 60 % 

    

3 

گپ و گفت صمیمانه مجازی یا بصورت نیمسال ه هر جلسیک برگزاری 

 هماندوره  در ابتدایکارورزان حضوری )در تاالر بیمارستان( با حضور 

 دوره

دکتر  نعمتیدکتر 

 یدوروش

2/5/99 

2/12/99 

2/6/1400 

2/12/99 

2/6/1400 

2/12/1400 

40 % 60 % 

    

4 
بعد ارائه فرم نظر سنجی به آنها با  همان دوره کارورزاناخذ بازخورد از 

 هر نیمسالاز جلسه 

دکتر 

 یذوفقار

 2/5/99 دکتر قشالقی

2/12/99 

2/6/1400 

2/12/99 

2/6/1400 

2/12/1400 

40 % 60 % 



    

5 
ارائه فرم نظرسنجی اخالق حرفه ای کارورزان به پرستاران و اساتید 

 قبل و بعد از نشست درپایان دوره

دکتر 

 ذوفقاری

 2/5/99 دکتر قشالقی

2/12/99 

2/6/1400 

2/12/99 

2/6/1400 

2/12/1400 

40% 60% 

    

6 
در خصوص نظرسنجی از اساتید و پرستاران مربوط به  ارائه یک گزارش

 یکبار یکسالهر  شورای برنامه عملیاتی به  اخالق حرفه ای کارورزان

دکتر  دکتر ایزدی

 ذوفقاری

2/5/99 

2/12/99 

2/12/99 

2/12/1400 

50 % 50 % 

    

: جمع آوری فرمهای نظر مستنداتنحوه جمع آوری                                  مشارکت کارورزان. درصد 2. درصد ارتقا وضعیت اخالق حرفه ای کارورزان 1شاخص تحقق هدف:  

 سنجی
 

 

 

 

 

 

 

 ارتقا فرایندهای آموزشی : 3هدف کلی

ماه شش هر ارزشیابی درون گروهی توسط معاون آموزشی گروه از طریق برگزاری  در حیطه کارورزان نمره ی ارزشیابی اعضای هیأت علمی % 2افزایش حداقل هدف اختصاصی : 

 یکبار

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 

ش بینی پی زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسئول اجرا

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

1399 

پیش بینی 

میزان 

پیشرفت 

فعالیت سال 

1400 

 زمان پایان زمان شروع

 ماه یکبار 6هر گروه  برنامه عملیاتی طرح موضوع در شورای 1

 2/5/99 دکتر اطرشی دکتر ذوفقاری

2/11/99 

2/5/1400 

2/11/1400 

2/6/99 

2/12/99 

2/6/1400 

2/12/1400 

40 % 
 

60 % 



    

2 
ماه  6در گروه در هر  EDCارائه لیست  کارگاههای منتشر شده  توسط 

 یکبار جهت شرکت اساتید در کارگاهها

دکتر  یذوفقاردکتر 

 دوروشی

2/5/99 

2/11/99 

2/5/1400 

2/11/1400 

2/6/99 

2/12/99 

2/6/1400 

2/12/1400 

40 % 60 % 

    

3 
فراگیران توسط معاون آموزشی گروه هر شش ماه طرف ارزشیابی اساتید از 

 یکبار

 2/5/99 یزدیدکتر ا اعضای گروه

2/11/99 

2/5/1400 

2/11/1400 

2/6/99 

2/12/99 

2/6/1400 

2/12/1400 

40 % 60 % 

    

4 
ماه یکبار  6ارارئه گزارش ارزشیابی اساتید توسط معاون آموزشی گروه هر 

 به مدیر گروه

 2/5/99 یزدیدکتر ا دکتر ذوفقاری

2/11/99 

2/5/1400 

2/11/1400 

2/6/99 

2/12/99 

2/6/1400 

2/12/1400 

40% 60% 
 

    

 ماه 6بصورت جداگانه هر هیات علمی ارائه نتیجه ارزشیابی هر عضو  5

 2/5/99 دکتر قشالقی یزدیدکتر ا

2/11/99 

2/5/1400 

2/11/1400 

2/6/99 

2/12/99 

2/6/1400 

2/12/1400 

40 % 60 % 

    

6 
تشکیل یک جلسه در شورای برنامه عملیاتی هرسال یکبار جهت بررسی و 

 ارزشیابی ارتقاء نمرات رفع مشکالت برای ارائه راهکارهای الزم

 دکتر ایزدی اعضای گروه
2/11/99 

2/12/99 

2/12/99 

2/12/1400 

40% 60% 

  
    

 جمع آوری فرمهای ارزشیابی: مستنداتنحوه جمع آوری                                              درصد افزایش نمره ارزشیابی اعضای هیات علمی در حیطه کارورزان شاخص تحقق هدف: 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 فرایندهای آموزشیرتقاء : ا 4هدف کلی

 1400سال در نمره الگ بوک کارورزان میانگین   %5حداقل  افزایش هدف اختصاصی:

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت مسوول پایش مسئول اجرا

میزان پیشرفت 

 فعالیت سال
1399 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 
1400 

 زمان پایان زمان شروع

 طرح الگ بوک جدید در شورای گروه 1

دکتر 

 ذوفقاری

 % 60 % 40 2/5/99 2/4/99 دکتر اطرشی

    

2 
تمام گروه و تحویل به  تیدر سا دیقرار دادن الگ بوک جد

 کارورزان هر دوره

دکتر 

 ذوفقاری

دکتر 

 دوروشی

2/4/99 30/11/1400 40 % 60 % 

    

 الگ بوگ بصورت  ماهیانهو نمره دهی بررسی  3

دکتر 

 ذوفقاری

 % 60 % 40 30/11/1400 2/6/99 دکتر قشالقی

    

4 
پایش عملکرد کارورزان  از طریق الگ بوک و دادن بازخورد به آنها 

 هر دورهانتهای در 

دکتر  یدکتر قشالق

 یذوفقار

2/6/99 30/11/1400 40 % 60 % 

    

 %50 %50 20/12/99 20/11/99 یدکتر قشالق تعیین میانگین نمره الگ بوک کارورزان در انتهای هر سال 5



دکتر 

 یذوفقار

20/11/1400 20/12/1400 

    

6 
ارائه گزارش مربوط به هر یکسال در یک جلسه شورای برنامه 

 عملیاتی

دکتر  دکتر ایزدی

 یذوفقار

20/11/99 

20/11/1400 

20/12/99 

20/12/1400 

40 % 60 % 

    

 الگ بوک یها فرم یورآ: جمع مستندات ینحوه جمع آور                                                                             کارورزاندرصد افزایش نمرات الگ بوک :شاخص تحقق هدف

 

 

 

 

 

 فرایندهای آموزشیارتقا :  5هدف کلی 

 1400درسال دستیاران فلوشیپ  مره ارزیابی الگ بوکمیانگین ن درصد  5افزایش حداقل  : هدف اختصاصی

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

 

مسوول  مسئول اجرا

 پایش

پیش بینی  زمان اجرای فعالیت

میزان پیشرفت 

 فعالیت سال
1399 

پیش بینی 

میزان پیشرفت 

فعالیت سال 
1400 

 زمان پایان شروعزمان 

 گروهبرنامه عملیاتی  یدر شورا دستیاری دیطرح الگ بوک جد 1

دکتر 

 ذوفقاری

دکتر 

 دوروشی

2/4/99 2/5/99 40 % 60 % 

    

2 
گروه و تحویل به دستیاران  تیدر سا دیقرار دادن الگ بوک جد

 دورههر دوره فلوشیپ در ابتدای 

دکتر 

 ذوفقاری

دکتر 

 دوروشی

2/4/99 30/11/1400 40 % 60 % 

    

 سالیانه بررسی الگ بوگ بصورت 3

دکتر 

 یدوروش

 2/4/99 دکتر اطرشی

2/4/1400 

2/6/99 

2/6/1400 

40 % 60 % 

    



4 
پایش عملکرد دستیاران دوره فلوشیپ از طریق الگ بوک و دادن 

 پایان هر سالبازخورد به آنها 

دکتر 

 یدوروش

 2/11/99 دکتر قشالقی

2/11/1400 

2/12/99 

2/12/1400 

40 % 60 % 

    

5 
طرح نتایج پایش عملکرد دستیاران دوره فلوشیپ از طریق الگ 

 بوک در پایان هر سال در شورای گروه

دکتر  دکتر ایزدی

 یذوفقار

2/11/99 

2/11/1400 

2/12/99 

2/12/1400 

40 % 60 % 

    

 : جمع اوری فرمهای الگ بوکمستنداتنحوه جمع آوری                                                                                    نمره الگ بوک فلوشیپ افزایش درصدشاخص تحقق هدف:   

 


