
  حیطه آموزش کارورزي گروه سم شناسی بالینی جدول برنامه عملیاتی در 

   از نظر آشنائی با مسمومیتھای شایع  کارورزیارتقاء حوزه آموزش تئوری و عملی : ١ ھدف کلی

  ای شایعھدر حوزه مسمومیت آموزش کارورزانبرای ارتقاء  الزم شاخص ھای و اجرای تعیین: ١-١اختصاصیھدف 

  ردیف
   فھرست فعالیت ھا

  

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

  ٩٧سال 

میزان پیش بینی 
پیشرفت فعالیت 

  ٩٨سال 
  پایانزمان   زمان شروع

١  
تشکیل جلسات ماھیانھ در گروه جھت بررسی وضعیت موجود و 

نیازسنجی در حیطھ ھای آموزشی کارورزان با توجھ بھ آئین نامھ شرح 
  وظائف (تئوری و عملی)

 صمصام دکتر
  شریعت

  

    %١٠٠  ٣٠/٩/٩٧  ٢٠/٢/٩٧  ایزدی دکتر

        

٢  
جھت لحاظ کردن در تعیین نیازھای گروه در این حیطھ و اولویت بندی 

  برنامھ ی عملیاتی و طرح در شورای گروه

صمصام  دکتر  قشالقی دکتر
  شریعت

٢٠/۶/١٠٠  ٣٠/٩/٩٧  ٩٧%   

        

٣  
تشکیل جلسات ماھیانھ جھت بررسی امکانات موجود در گروه و 

  بیمارستان  جھت ارتقاء شاخص ھا

 صمصام دکتر
  شریعت

  %١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/٨/٩٧   ایزدی

        

۴  
انجام مکاتبات در خصوص نیازھای آموزشی گروه برای ارتقاء 

  شاخص ھا

  %١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/١٠/٩٧  قشالقی دکتر  ایزدی دکتر

        

۵  
، در خصوص برآورد ،ھر دوماه یکبار تشکیل جلسھ با مسئولین ذیربط 

  با توجھ بھ اولویتھا نیازھا

دکتر صمصام   گروه اعضای
  شریعت

١٠٠  %١٠  ٢٠/٣/٩٨  ٢٠/١٢/٩٧%  

        

۶  
بررسی میزان برآورد اھداف فوق و انعکاس آن بھ مسئولین ذیربط در 

  پایان ھر نیم سال

 سبز دکتر  ایزدی دکتر
  قبائی

١٠٠    ٢٠/١٢/٩٨  ٢٠/٣/٩٨%  

        

و گزارش  بررسی مکاتبات انجام شده نحوه جمع آوری داده ھا:               کارورزان آموزش ارتقاء برای ھای تعیین شده  شاخصو اجرای  دوینتشاخص تحقق ھدف:  
 کار ارائھ شده توسط مسئول مربوطھ



  گروه سم شناسی بالینی فلوشیپبرنامه عملیاتی در  حیطه آموزش  جدول 

  فلوشیپ سم شناسی بالینی دستیار ارتقاء حوزه آموزش تئوری و عملی  ١ ھدف کلی

 فلوشیپ سم شناسی بالینیالزم برای ارتقاء آموزش  شاخص ھایو اجرای : تعیین ١-٢اختصاصیھدف 

  فھرست فعالیت ھا  ردیف

پیش بینی میزان   زمان اجرای فعالیت   مسوول پایش  مسئول اجرا
پیشرفت فعالیت سال 

٩٧  

پیش بینی میزان پیشرفت 
  زمان پایان  زمان شروع  ٩٨فعالیت سال 

١  
ماھیانھ در گروه جھت بررسی وضعیت موجود و تشکیل جلسات 

نیازسنجی در حیطھ ھای آموزشی با توجھ بھ آئین نامھ شرح 
  وظائف (تئوری و عملی)

 صمصام دکتر
  شریعت

    %١٠٠  ٢٠/٨/٩٧  ٢٠/٢/٩٧  قشالقی دکتر

        

  تعیین نیازھای گروه در این حیطھ و اولویت بندی  ٢

 ایزدی دکتر  قشالقی دکتر

  

١٠٠  ٢٠/٨/٩٧  ٢٠/٨/٩٧%   

        

٣  
تشکیل جلسات  ماھیانھ جھت بررسی امکانات موجود در گروه و 

  بیمارستان و راھھای جذب منابع 

صمصام دکتر  قشالقی دکتر
   شریعت

١٠٠  ٢٠/١٠/٩٧  ٢٠/٨/٩٧%  

        

  ماھیانھ انجام مکاتبات در خصوص نیازھای آموزشی گروه  ۴

 قشالقی دکتر  ایزدی دکتر

  

١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/١٠/٩٧%  

        

۵  
تشکیل جلسھ  ھر دوماه یکبار با مسئولین ذیربط در خصوص 

  براورد نیازھابا توجھ بھ اولویتھا

 ایزدی دکتر  قشالقی دکتر

  

١٠٠  %٢٠  ٢٠/٣/٩٨  ٢٠/١٢/٩٧%  

        

  بررسی میزان براورد اھداف فوق و انعکاس آن بھ مسئولین ذیربط  ۶

  %١٠٠    ٢٠/١٢/٩٨  ٢٠/٣/٩٨  قبائی سبز دکتر  ایزدی دکتر

        

 بررسی مکاتبات انجام شده نحوه جمع آوری داده ھا:              دستیار فلوشیپ با توجھ بھ آئین نامھ شاخص ھای الزم برای ارتقاء آموزش و اجرای  ھیھشاخص تحقق ھدف:  ت
 و گزارش کار ارائھ شده توسط مسئول مربوطھ



  عملیاتی در  حیطه آموزش فلوشیپ گروه سم شناسی بالینیجدول برنامه 

  ارتقاء حوزه آموزش تئوری و عملی دستیار فلوشیپ سم شناسی بالینی ١ھدف کلی 

 بر اساس آن ، اجرا و ارزیابی دستیار فلوشیپ سم شناسیمسمومینالگ بوک  : طراحی١-٣اختصاصیھدف 

  ردیف
  فھرست فعالیت ھا 

  

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

  ٩٧سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

  ٩٨سال 
  زمان پایان  زمان شروع

  اعضای گروه  طراحی الگ بوک مسمومین  ١

  

    %١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/٩/٩٧  دکتر ایزدی

        

  دکتر دوروشی  ارائھ بھ دستیار  ٢

  

   %١٠٠  ٣٠/١٢/٩٧  ٢٠/١٢/٩٧  اعضای گروه

        

  دکتر صمصام شریعت  نظارت بر تکمیل الگ بوک در بخشھای مربوطھ   ٣

  

 %١٠٠   ٢٠/٠١/٩٨  ٣٠/١٢/٩٧  اعضای گروه

        

  دکتر دروشی  ارزیابی دستیار بر اساس الگ بوک  ۶

  

 %١٠٠   ٢٠/١٢/٩٨  ٢٠/١٢/٩٧  اعضای گروه

        

گزارش کار ارائھ شده توسط مسئول  نحوه جمع آوری داده ھا:              مسمومین  بوک الگ اساس بر فلوشیپ دستیار یک ارزیابی فرایند انجامشاخص تحقق ھدف:  
 مربوطھ

   



  جدول برنامه عملیاتی در  حیطه آموزش دستیاران سایر گروهها در روتیشن سم شناسی بالینی

  گروھھادستیاران سایر : ارتقاء حوزه آموزش ١ ھدف کلی

 دستیاران سایر گروھھا: تعیین نیازھای الزم برای ارتقاء آموزش ١-۴اختصاصیھدف 

  فھرست فعالیت ھا   ردیف
پیش بینی میزان پیشرفت   زمان اجرای فعالیت   مسوول پایش  مسئول اجرا

  ٩٧فعالیت سال 
پیش بینی میزان پیشرفت 

زمان   ٩٨فعالیت سال 
  شروع

  زمان پایان

١  
تشکیل جلسات ماھیانھ در گروه جھت بررسی 

  وضعیت موجود و نیازسنجی در حیطھ ھای آموزشی 

  قشالقی دکتر  صمصام شریعت دکتر

  دکتر ایزدی

٢٠  ٢٠/٢/٩٧/۶/١٠٠  ٩٧%    

        

  تعیین نیازھای گروه در این حیطھ و اولویت بندی  ٢

  -دوروشی دکتر  دکتر صمصام شریعت

  دکتر ایزدی

٢٠/۶/١٠٠  ٢٠/٨/٩٧  ٩٧%   

        

٣  
تشکیل جلسات  ماھیانھ جھت بررسی امکانات موجود 

  در گروه و بیمارستان و راھھای جذب منابع 

  قشالقی دکتر  دکتر صمصام شریعت

  دکتر ایزدی

١٠٠  ٢٠/١٠/٩٧  ٢٠/٨/٩٧%  

        

۴  
انجام مکاتبات در خصوص نیازھای آموزشی گروه ، 

  بعد از ھر جلسھ

  قشالقی دکتر  ایزدی دکتر

  دکتر صمصام شریعت

١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/١٠/٩٧%  

        

۵  
تشکیل جلسھ با مسئولین ذیربط در خصوص براورد 

  نیازھا با توجھ بھ اولویتھا ، ھر دو ماه یکبار

دکتر  -قبائی سبز دکتر  قشالقی دکتر
  ایزدی

١٠٠    ٢٠/٣/٩٨  ٢٠/١٢/٩٧%  

        

۶  
انعکاس آن بھ بررسی میزان براورد اھداف فوق و 

  مسئولین ذیربط

  ایزدی دکتر

  

دکتر  -قبائی سبز دکتر
  ایزدی

٢٠  ٢٠/٣/٩٨/۶/١٠٠    ٩٨%  

        

 بررسی مکاتبات انجام شده نحوه جمع آوری داده ھا:دستیاران سایر گروھھا   در حیطھ آموزشاز نیازھا  درصد 60و تحقق حداقل نیازسنجی گروه  ارائھ  شاخص تحقق ھدف:  
 و گزارش کار ارائھ شده توسط مسئول مربوطھ

  



  جدول برنامه عملیاتی در  حیطه پژوهشی در گروه سم شناسی بالینی

  : ارتقاء برنامھ عملیاتی در حوزه  پژوھشی گروه سم شناسی بالینی٢ھدف کلی 

 EDOیابی انجام شده توسط واحد ش: تعیین اشکاالت موجود در برنامھ عملیاتی حیطھ پژوھشی با توجھ بھ ارز٢-١ھدف اختصاصی

  ردیف
  فھرست فعالیت ھا 

  

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

  ٩٧سال 

پیش بینی میزان پیشرفت 
  زمان پایان  زمان شروع  ٩٨فعالیت سال 

١  
جھت بررسی وضعیت برنامھ  EDOتشکیل جلسھ با ھمکاران محترم 

  عملیاتی پژوھشی دو سال گذشتھ گروه با توجھ بھ نتایج ارزشیابی

    %١٠٠  ٢٠/۴/٩٧  ٢٠/٢/٩٧  ایزدی دکتر  دوروشی دکتر

        

٢  
تشکیل جلسھ با اعضای گروه در خصوص موارد مطرح شده در 

   ١ردیف 

    %١٠٠  ٢٠/۶/٩٧  ٢٠/۴/٩٧  دکترایزدی  دروشی دکتر

        

  اولویت بندی مشکالت موجود در عدم اجرای موارد قبلی  ٣

  دروشی دکتر

  

صمصام  دکتر
  شریعت

٢٠/۶/١٠٠  ٣٠/٩/٩٧  ٩٧%  

       

  جھت بررسی امکانات موجود در انجام اولویتھا  ھجلسدو تشکیل   ۴

  دروشیدکتر

  

  %١٠٠  ٣٠/١٢/٩٧  ٣٠/٩/٩٧  ایزدیدکتر

       

  ذیربط پس از ھر جلسھانجام مکاتبات الزم با مراجع   ۵

  دروشی دکتر

  

  %١٠٠  ٣٠/١٢/٩٧  ٣٠/٩/٩٧  ایزدی دکتر

       

۶  
تشکیل جلسھ با مسئولین ذیربط در خصوص براورد نیازھابا توجھ بھ 

  اولویتھا

  دکتر دروشی

  

  %١٠٠    ٢٠/١٢/٩٨  ٢٠/١٠/٩٧  ایزدی دکتر

        

  تھیھ برنامھ راھبردی جھت ارتقاء پژوھشی گروه   ٧

  دروشی دکتر

  

  %١٠٠    ٣٠/١٢/٩٨  ٢٠/١٢/٩٧  ایزدی دکتر

        
و  بررسی مکاتبات انجام شده نحوه جمع آوری داده ھا:    ٢٠١٧ سال بھ نسبت درصد، ٣٠درصدر بھ  ۴٠از  نیافتھ تحقق اھدف میزان کاھششاخص تحقق ھدف:  

 گزارش کار ارائھ شده توسط مسئول مربوطھ



  پژوهشی در گروه سم شناسی بالینیجدول برنامه عملیاتی در  حیطه 

  : ارتقاء حوزه پژوھشی اعضای گروه سم شناسی بالینی٢ ھدف کلی

  : تعیین نیازھای الزم برای ارتقاء حوزه پژوھشی اعضای گروه سم شناسی بالینی٢-٢ھدف اختصاصی

  ردیف
  فھرست فعالیت ھا 

  

پیشرفت پیش بینی میزان   زمان اجرای فعالیت   مسوول پایش  مسئول اجرا
  ٩٧فعالیت سال 

پیش بینی میزان پیشرفت 
زمان   ٩٨فعالیت سال 

  شروع
  زمان پایان

١  
تشکیل جلسات ماھیانھ در گروه جھت بررسی وضعیت پژوھشی 

  اعضای گروه (مقاالت، کنگره، نوآوری)

    %١٠٠  ٢٠/۶/٩٧  ٢٠/٢/٩٧  ایزدی دکتر  دوروشی دکتر

        

  حیطھ ھای پژوھشی اعضای گروهتھیھ جدول نیازسنجی در   ٢
صمصام دکتر  دوروشی دکتر

  شریعت
٢٠/۶/١٠٠  ٢٠/٨/٩٧  ٩٧%    

        

  تعیین نیازھای گروه در این حیطھ و اولویت بندی  ٣

  %١٠٠  ٢٠/١٠/٩٧  ٢٠/٨/٩٧  ایزدی دکتر  دوروشی دکتر

       

۴  
تشکیل جلسات ماھیانھ جھت بررسی امکانات موجود در گروه و 

  بیمارستان برای راھھای جذب منابع 

  %١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/١٠/٩٧  دکتر ایزدی  دروشیدکتر

       

۵  
انجام مکاتبات پس از ھر جلسھ در خصوص نیازھای پژوھشی 

  اعضای گروه

 %١٠٠ %١٠  ٢٠/۶/٩٨  ٢٠/١٢/٩٧  ایزدی دکتر  دوروشی دکتر

        

۶  
تشکیل جلسات با مسئولین ذیربط در خصوص برآورد نیازھا با 

  توجھ بھ اولویتھا

  %١٠٠    ٢٠/١٠/٩٨  ٢٠/۶/٩٨  ایزدی دکتر  دوروشی دکتر

        

  بررسی میزان براورد اھداف فوق و انعکاس آن بھ مسئولین ذیربط  ٧

  دوروشی دکتر

  

  %٧٠    ٢٠/١٢/٩٨  ٢٠/١٠/٩٨  ایزدیدکتر

        

گزارش کار ارائھ شده توسط  نحوه جمع آوری داده ھا:    ٢٠١٧نسبت بھ سال  اعضای ھیات علمی گروه پژوھشی فعالیتھای بیست درصدی  افزایششاخص تحقق ھدف:  
 مسئول مربوطھ



  جدول برنامه عملیاتی در  حیطه پژوهشی در گروه سم شناسی بالینی

  ارتقاء پژوھشی دستیار فلو شیپ: ٢ھدف کلی 

  تعیین اولویتھای پژوھشی گروه و ارائھ آن بھ دستیار : ٢-٣ھدف اختصاصی

  ردیف
  فھرست فعالیت ھا 

  

پیش بینی میزان پیشرفت   زمان اجرای فعالیت   مسوول پایش  مسئول اجرا
  ٩٧فعالیت سال 

پیش بینی میزان پیشرفت 
زمان   ٩٨فعالیت سال 

  شروع
  زمان پایان

  ھر ماه یک مرتبھ تشکیل جلسات پژوھشی گروه  ١

  دوروشی دکتر

  

    %١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/٢/٩٧  ایزدی دکتر

        

٢  
ارائھ حداقل دو عنوان پژوھشی توسط ھر عضو ھیات علمی با 

  توجھ بھ نیاز سنجی بھ معاون پژوھشی گروه

  دوروشی دکتر

  

    %١٠٠  ٢٠/٨/٩٧  ٢٠/۶/٩٧  ایزدی دکتر

        

  تشکیل جلسھ در خصوص بررسی عناوین و انتخاب اولویتھا   ٣
  %١٠٠  ٢٠/١٠/٩٧  ٢٠/٨/٩٧  دوروشی دکتر  ایزدی دکتر

       

۴  
تشکیل جلسھ در خصوص بررسی امکانات و منابع مورد نیاز برای 

  اولویتھای انتخاب شده

  ایزدی دکتر

  

  %١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/١٠/٩٧  سبز قبایی دکتر

       

  نھائی اولویتھای پژوھشی با در نظر گرفتن منابع و امکاناتارائھ   ۵
 %١٠٠ %١٠  ٢٠/۶/٩٨  ٢٠/١٢/٩٧  قشالقی دکتر  ایزدی دکتر

        

۶  
جلسھ مشترک با دستیار فلو شیپ در خصوص انتخاب اولویت 

  برای پژوھشی 

  دوروشی دکتر

  

  %١٠٠    ٢٠/١٠/٩٨  ٢٠/۶/٩٨  ایزدی دکتر

        

  ارائھ طرح پژوھشی توسط دستیار فلوشیپ   ٧
  %١٠٠    ٢٠/١٢/٩٨  ٢٠/١٠/٩٨  ایزدی دکتر  دوروشی دکتر

        

 مستندات  نحوه جمع آوری داده ھا:     با توجھ بھ اولویت توسط دستیار فلوشیپغیر پایان نامھ ارائھ یک طرح پژوھشی شاخص تحقق ھدف:  

  



  در گروه سم شناسی بالینیجدول برنامه عملیاتی در  حیطه مدیریتی 

  ی گروهشوراھاافزایش کمیت : ٣-١ھدف اختصاصی             : ارتقاء حوزه مدیریتی از نظر تشکیل جلسات٣ ھدف کلی

  ردیف
   ھا فعالیت فھرست

  

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

  ٩٧ سال

 میزان بینی پیش
 فعالیت پیشرفت

  ٩٨ سال
  پایان زمان  شروع زمان

١  

-١٣٩٨ تحصیلی سال و تابستان در گروه اعضای ھفتگی برنامھ دریافت
  جدید اظھاری خود فرم بھ توجھ با ١٣٩٧

  

 دکتر  حیدری خانم
صمصام 

  شریعت

١٠٠  ٣٠/٠٣/١٣٩٧  ١/٠٣/١٣٩٧%  -  

        

٢  

 و ،یپژوھش یشورا گروه، یعموم یشورا یبرا یجدول زمانبند ھیتھ
  گروه یاعضا یھفتگ برنامھ بھ توجھ با گروه یاموزش یشورا

  

  -  %١٠٠  ١۵/٠۴/١٣٩٧  ١/٠۴/١٣٩٧  ایزدی دکتر  حیدری خانم

        

٣  

 موارد جھت گروه یاعضا بھ جلسھ زمان از قبل ھفتھ کی لیمیا ارسال
  جلسھ در طرح یبرا ازین مورد

  

  -  %١٠٠  ٢٠/١٢/١٣٩٧  ٢٠/٠۴/١٣٩٧  ایزدی دکتر  حیدری خانم

        

۴  

 جلسات تشکیل زمانبندی جدول دادن قرار و گروه شورای صورتجلسھ تھیھ
  دانشکده سایت در آینده سال برای

  

  -  %١٠٠  ٢٠/١٢/١٣٩٧  ٣٠/٠۴/١٣٩٧  ایزدی دکتر  حیدری خانم

        

۵  
 تیوضع یبررس جھت و گروه  EDOھمکاران محترم  با جلسات لیتشک

  یابیارزش جینتا بھ توجھ با گروه گذشتھ سال دو یآموزش یاتیعمل برنامھ

    %١٠٠  ٢٠/۴/٩٧  ٢٠/٢/٩٧   قشالقی دکتر  ایزدی دکتر

        

 گزارش صورتجلسات ارائھ شده نحوه جمع آوری داده ھا:     )در سالشورای گروه جلسھ  ٨ حداقل  تشکیل ( قبل  سال بھ نسبت گروه جلسات تعداد افزایش شاخص تحقق ھدف: 

 



  عملیاتی در  حیطه مدیریتی در گروه سم شناسی بالینی جدول برنامه

  : ارتقاء برنامھ عملیاتی گروه در حوزه  آموزشی ٣ھدف کلی 

 EDO: تعیین مشکالت موجود در برنامھ عملیاتی قبلی در حیطھ آموزشی  با توجھ بھ ارزشیابی انجام شده توسط واحد ٣-٢ھدف اختصاصی

  ردیف
  فھرست فعالیت ھا 

  

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

  ٩٧سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

  ٩٨سال 
  زمان پایان  زمان شروع

١  
 ١تشکیل جلسھ با اعضای گروه در خصوص موارد مطرح شده در ردیف 

  ، در ھرماه

    %١٠٠  ٣٠/٩/٩٧  ٢٠/۴/٩٧  دکترایزدی  قشالقی دکتر

        

  اولویت بندی مشکالت موجود در عدم اجرای موارد قبلی تا پایان آبان ماه  ٢
  %١٠٠  ٣٠/٩/٩٧  ٢٠/۶/٩٧   ایزدی دکتر  قشالقی دکتر

       

٣  
تشکیل جلسات ھر ماه یکبار جھت بررسی امکانات موجود برای  انجام 

  اولویتھا

 دکتر
 صمصام
  شریعت

  %١٠٠  ٢٠/١٠/٩٧  ٣٠/٩/٩٧  دکترقشالقی

       

۴  
انجام مکاتبات الزم در جھت اجرای الویتھا بر اساس نیاز ھای موجود در 

  صورت نیاز بعد از ھر جلسھ

  %١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/١٠/٩٧  قشالقی دکتر  ایزدی دکتر

       

۵  
تشکیل جلسات با مسئولین ذیربط در خصوص براورد نیازھابا توجھ بھ 

  اولویتھا ، در ھر ماه

    %١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/١٠/٩٧  ایزدی دکتر  قشالقی دکتر

        

  جھت ارتقاء آموزشی گروه. ١٣٩٨تھیھ برنامھ عملیاتی جدید برای سال   ۶
 دکتر  ایزدی دکتر

 صمصام
  شریعت

٢٠/١/١٣٩٨  ٢٠/١٢/٩٧  ۴١٠٠  %٠%  

        

و گزارش کار ارائھ شده  بررسی مکاتبات انجام شده ھا:شاخص تحقق ھدف:  تدوین برنامھ عملیاتی گروه در حیطھ آموزشی گروه    نحوه جمع آوری داده 
 طھتوسط مسئول مربو

  جدول برنامه عملیاتی در  حیطه مدیریتی در گروه سم شناسی بالینی

  رفع اشکاالت موجود در سایت : ٣-٣ھدف اختصاصی         ارتقای کیفیت سایت گروهارتقاء حوزه مدیریتی در  :٣  ھدف کلی



  ردیف
  فھرست فعالیت ھا 

  

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

  ٩٧سال 

پیش بینی 
میزان پیشرفت 

فعالیت سال 
٩٨  

  زمان پایان  زمان شروع

١  
در خصوص برطرف   EDOبرگزاری یک جلسھ با 

  کردن نقایص سایت

    %١٠٠  ١/٠۶/١٣٩٧  ١۵/٠٢/١٣٩٧  ایزدی دکتر  گروه اعضای

        

٢  
الزم در جھت ارتقای کیفیت تنظیم جدول اقدامات 

  سایت

    %١٠٠  ١/٠۶/١٣٩٧  ١۵/٠٢/١٣٩٧  ایزدی دکتر  دکتردروشی

        

٣  
جھت بررسی و  طرح در جلسھ  ماھیانھ شورای گروه

  ارائھ نظرات 

 صمصام دکتر  ایزدی دکتر
  شریعت

١/٠۶/١٠٠  ١/١٠/١٣٩٧  ١٣٩٧%    

        

۴  
سایت بازنگری جدول اقدامات الزم برای بھبود کیفیت 

  ، پس از ھر جلسھ

صمصام  دکتر  دروشی دکتر
  شریعت

١/٠۶/١٠٠  ١/١٠/١٣٩٧  ١٣٩٧%    

        

۵  

اقدامات الزم جھت بھبود و بھ روزرسانی ماھیانھ 
  وضعیت سایت با برنامھ ی ماھیانھ ی بخش

  

صمصام  دکتر  احمدی آقای
  شریعت

١/٠۶/١٠٠  ١/١٢/١٣٩٧  ١٣٩٧%    

        

و گزارش کار  جداول تھیھ شدهبررسی  نحوه جمع آوری داده ھا:                              نسبت بھ سال گذشتھ ارتقای کیفیت سایت گروه شاخص تحقق ھدف:  
 ارائھ شده توسط مسئول مربوطھ

  

  

 

 

  

 



  جدول برنامه عملیاتی در  حیطه درمان در گروه سم شناسی بالینی

  فلوشیپ سم شناسی بالینی از نظر درمان بیماران مسموم:  ارتقاء حوزه آموزش دستیار ۴ھدف کلی 

 بستری در بخش مسمومین برای دستیارتعیین اولویتھای درمانی در بیماران مسموم  ۴-١ھدف اختصاصی

  ردیف
  فھرست فعالیت ھا 

  

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

  ٩٧سال 

پیش بینی میزان 
رفت فعالیت پیش

  ٩٨سال 
  زمان پایان  زمان شروع

١  
ھ در گروه جھت بررسی وضعیت موجود و نیازسنجی ماھیان تشکیل جلسات

  در حیطھ ھای درمانی با توجھ بھ آئین نامھ شرح وظائف 

 دکتر  ایزدی دکتر
صمصام 

  شریعت

٢٠  ٢٠/٢/٩٧/۶/١٠٠  ٩٧%    

        

  اولویت بندیتعیین نیازھای گروه در این حیطھ و   ٢

 دکتر  ایزدی دکتر
صمصام 

  شریعت

٢٠/۶/١٠٠  ٢٠/٨/٩٧  ٩٧%   

        

٣  
جھت بررسی امکانات موجود در گروه و بیمارستان ماھیانھ تشکیل جلسات 

  و راھھای جذب منابع

 دکتر  قشالقیدکتر 
صمصام 

  شریعت

١٠٠  ٢٠/١٠/٩٧  ٢٠/٨/٩٧%  

        

  پس از ھر جلسھ درمانی گروهانجام مکاتبات در خصوص نیازھای   ۴

  %١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/١٠/٩٧  ایزدی دکتر  قشالقیدکتر

        

۵  
با توجھ بھ  نیازھابرآورد تشکیل جلسھ با مسئولین ذیربط در خصوص 

  اولویتھا

 سبز دکتر  قشالقی دکتر
  قبائی

٢٠/٣/٩٨  ٢٠/١٢/٩٧  ۴١٠٠  %٠%  

        

۶  
  آن بھ مسئولین ذیربط بررسی میزان براورد اھداف فوق و انعکاس

  

  %١٠٠  %۴٠  ٢٠/۶/٩٨  ٢٠/٣/٩٨  ایزدی دکتر  قشالقی دکتر

        

 گزارش کار ارائھ شده  نحوه جمع آوری داده ھا:           برای ارتقاء آموزش دستیار فلوشیپ تدوین اولویتھای درمانی شاخص تحقق ھدف:  

  



  شناسی بالینیجدول برنامه عملیاتی در  حیطه درمان در گروه سم 

  :  ارتقاء حوزه آموزش دستیار فلوشیپ سم شناسی بالینی از نظر درمان بیماران مسموم۴ھدف کلی 

 تعیین سطح سرمی استامینوفن و الکلھای شایع اسی جھت نارتقاء آزمایشگاه سم ش: ۴-٢ھدف اختصاصی

  ردیف
  فھرست فعالیت ھا 

  

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

  ٩٧سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

  ٩٨سال 
  زمان پایان  زمان شروع

١  
تشکیل جلسات ماھیانھ در گروه جھت لزوم ارتقاء درمانی بیماران 

  مسموم 

 صمصام دکتر
  شریعت

    %١٠٠  ٢٠/۶/٩٧  ٢٠/٢/٩٧  قشالقی دکتر

        

  حیطھ و اولویت بندیتعیین نیازھای گروه در این   ٢

   %١٠٠  ٢٠/٨/٩٧  ٢٠/۶/٩٧  ایزدی دکتر  قشالقی دکتر

        

٣  
تشکیل جلسات ماھیانھ جھت بررسی امکانات موجود در گروه و 

  بیمارستان 

  قشالقی دکتر

  

  %١٠٠  ٢٠/١٠/٩٧  ٢٠/٨/٩٧  ایزدی دکتر

        

  انجام مکاتبات در خصوص نیازھای درمانی گروه پس از ھر جلسھ  ۴

 دکترصمصام
  شریعت

  %١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/١٠/٩٧  قشالقی دکتر

        

۵  
تشکیل جلسھ با مسئولین ذیربط در خصوص براورد نیازھابا توجھ بھ 

  اولویتھا

  قشالقی دکتر

  

  %١٠٠  %۴٠  ٢٠/٣/٩٨  ٢٠/١٢/٩٧  ایزدی دکتر

          

  پیگیری راه اندازی تعیین سطح سرمی استامینوفن و الکل   ۶

  قشالقیدکتر

  

  %١٠٠    ٢٠/١٢/٩٨  ٢٠/٣/٩٨  ایزدی دکتر

        

 گزارش کار ارائھ شده  نحوه جمع آوری داده ھا:           عیین سطح سرمی استامینوفن و الکلھای شایع برای بیماران مسمومشاخص تحقق ھدف:  ت

  

  



  جدول برنامه عملیاتی در  حیطه درمان در گروه سم شناسی بالینی

  ارتقاء حوزه آموزش دستیار فلوشیپ سم شناسی بالینی از نظر درمان بیماران مسموم:  ۴ھدف کلی 

 : تدوین گاید الین مسمومیت با پاراکوات  ۴-٣ھدف اختصاصی

  ردیف
  فھرست فعالیت ھا 

  

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

  ٩٧سال 

پیش بینی میزان 
فعالیت پیشرفت 

  ٩٨سال 
  زمان پایان  زمان شروع

١  
تشکیل جلسات ماھیانھ در گروه جھت لزوم ارتقاء درمانی بیماران مسموم با 

  پاراکوات

    %١٠٠  ٢٠/۶/٩٧  ٢٠/٢/٩٧  قشالقی دکتر  ایزدی دکتر

        

  تعیین اقدامات درمانی بر اساس گایدالین ھا  ٢
 دکتر  دوروشی دکتر

صمصام 
  شریعت

٢٠/۶/١٠٠  ٢٠/٨/٩٧  ٩٧%   

        

  تشکیل جلسات جھت بررسی امکانات موجود در بیمارستان   ٣
 دکتر  قشالقی دکتر

  دوروشی
١٠٠  ٢٠/١٠/٩٧  ٢٠/٨/٩٧%  

        

۴  
انجام مکاتبات در خصوص نیازھای دارویی در درمان بیمار مسموم با 

  پاراکوات

  %١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/١٠/٩٧  قشالقی دکتر  ایزدی دکتر

        

۵  
تشکیل جلسھ با مسئولین ذیربط در خصوص براورد نیازھابا توجھ بھ 

  اولویتھا

  %١٠٠  %۴٠  ٢٠/٣/٩٨  ٢٠/١٢/٩٧  ایزدی دکتر  قشالقی دکتر

        

    پاراکوات با مسمومیت الین گاید تدوین  ۶

دکتر دروشی با 
ھمکاری 
  گروه اعضای

  ایزدی دکتر

 دکتر
  دوروشی

١٠٠    ٢٠/١٢/٩٨  ٢٠/٣/٩٨%  

        

 ماھیانھ کار ارائھ شدهگزارش    نحوه جمع آوری داده ھا:                                                    پارکوات با مسمومیت گایدالین ارائھ:  شاخص تحقق ھدف

  

  

  



  جدول برنامه عملیاتی در  حیطه درمان در گروه سم شناسی بالینی

  دستیار فلوشیپ سم شناسی بالینی از نظر درمان بیماران مسموم:  ارتقاء حوزه آموزش ۴ھدف کلی 

 : تدوین گاید الین مسمومیت باقرص فسفید آلومینیوم  ۴-۴ھدف اختصاصی

  ردیف
  فھرست فعالیت ھا 

  

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

  ٩٧سال 

پیش بینی میزان 
پیشرفت فعالیت 

  ٩٨سال 
  زمان پایان  زمان شروع

١  
تشکیل جلسات  ماھیانھ در گروه جھت لزوم ارتقاء درمانی بیماران مسموم 

  با فسفید آلومینیوم

    %١٠٠  ٢٠/۶/٩٧  ٢٠/٢/٩٧  قشالقی دکتر  ایزدی دکتر

        

  تعیین نیازھای بخش در این حیطھ و اولویت بندی  ٢
 دکتر

  دوروشی
   %١٠٠  ٢٠/٨/٩٧  ٢٠/۶/٩٧  ایزدی دکتر

        

  تشکیل جلسات جھت بررسی امکانات موجود در بیمارستان   ٣
  %١٠٠  ٢٠/١٠/٩٧  ٢٠/٨/٩٧  ایزدی دکتر  قشالقی دکتر

        

۴  
نس برای درمان بیمار مسموم با انجام مکاتبات در خصوص نیازھای اورژا

  ید آلومینیومفسف

صمصام دکتر  ایزدی دکتر
  شریعت

١٠٠  ٢٠/١٢/٩٧  ٢٠/١٠/٩٧%  

        

۵  
ورد نیازھابا توجھ بھ آتشکیل جلسھ با مسئولین ذیربط در خصوص بر

  اولویتھا

  %١٠٠  %۴٠  ٢٠/٣/٩٨  ٢٠/١٢/٩٧  ایزدی دکتر  قشالقی دکتر

        

    آلومینیوم فسفید با مسمومیت الین گاید تدوین  ۶

دکتر دروشی 
با ھمکاری 

  اعضای گروه

  ایزدیدکتر

دکتر 
  دوروشی

١٠٠    ٢٠/١٢/٩٨  ٢٠/٣/٩٨%  

        

 گزارش کار ارائھ شده  نحوه جمع آوری داده ھا:فسفید آلومینیوم           با مسمومیت گایدالین ارائھشاخص تحقق ھدف:  

  

  

  


