
 طب اورژانس گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 بازنویسی برنامه آموزشی دستیاران گروه طب اورژانس:1 ختصاصیهدف ا       ارتقای حیطه آموزشهدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

زمان 

 1400سال   99سال   پایان

 دکتر محمدنصر اصفهانی دکتر مهرداد اسماعیلیان بررسی وضعیت آموزشی موجود  1
1/4/1399 1/6/1399 100%  

    

2 
امکان تدوین برنامه آموزشی جدید بر اساس کاهش تعداد دستیاران و استفاده از 

 آموزش مجازی
 دکتر محمدنصر اصفهانی دکتر مهرداد اسماعیلیان

1/6/99 1/8/99 100%  

    

 دکتر محمدنصر اصفهانی دکتر مهرداد اسماعیلیان اجرای برنامه آموزشی جدید  3
1/8/1399 1/6/1400 50% 100% 

    

4 
بر اساس چک لیست ماه یکبار  3ارزیابی میزان موفقیت نحوه آموزش جدید هر 

 طراحی شده
 دکتر محمدنصر اصفهانی دکتر مهرداد اسماعیلیان

   100% 

    

 دکتر محمدنصر اصفهانی دکتر مهرداد اسماعیلیان ارزیابی یکساله برنامه آموزشی جدید، تکمیل و به روز رسانی برنامه و رفع نواقص 5
1/6/1400 1/8/1400 - 100% 

    

 دکتر محمدنصر اصفهانی دکتر مهرداد اسماعیلیان روز رسانی برنامه برنامه آموزشی جدید تکمیل و به 6
1/6/1400 1/8/1400 - 100% 

    

 دکتر محمدنصر اصفهانی دکتر مهرداد اسماعیلیان برنامه آموزشی جدید رفع نواقص 7
1/6/1400 1/8/1400 - 100% 

    

 دکتر محمدنصر اصفهانی ندکتر مهرداد اسماعیلیا شدهاجرای برنامه آموزشی ارزیابی  8
1/8/1400 1/7/1400 - 100% 

    

  اجرای برنامه جدیدشاخص تحقق هدف: 

 بر اساس سه چک لیستماه یکبار برنامه  3ارزیابی هر نحوه جمع آوری داده ها:



طب اورژانس گروه آموزشی برنامه عملیاتی در   

 ( LMSمحتواهای آموزش مجازی جهت آموزش کارورزان گروه طب اورژانس با استفاده از سامانه نوید ) مورد  10تهیه :2ختصاصیهدف ا   آموزشارتقای حیطه هدف کلی: 

 ردیف

 فهرست فعالیت ها

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

 پیش بینی میزان زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

 زمان پایان

سال   99سال  

1400 

1 
بررسی وضعیت موجود استفاده از روش های آموزش مجازی گروه طب اورژانس برای فراگیران 

 کارورز 
 دکتر محمد نصر اصفهانی عزیزخانیرضا دکتر 

1/7/1399 1/10/1399 100%  

    

 دکتر محمد نصر اصفهانی عزیزخانیرضا دکتر  مجازی برای استفاده از سامانه نویدهماهنگی با مرکز آموزش  2
1/10/1399 1/1/1400 100%  

    

3 
تدوین لیست عناوین آموزشی مورد نیاز گروه برای آموزش فراگیران کارورز با در نظر گرفتن 

 کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی
 عزیزخانیرضا دکتر  دکتر مجید زمانی

1/1/1400 1/2/1400 100%  

    

 دکتر محمدنصر اصفهانی دکتر سعید مجیدی نژاد  3ت استخراج شده از فعالیت بند انتخاب موضوعا 4
1/2/1400 1/3/1400 100%  

    

 محمدنصر اصفهانیدکتر  دکتر سعید مجیدی نژاد اولویت بندی و تطبیق عناوین با امکانات موجود جهت تدوین برنامه آموزش مجازی 
1/2/1400 1/3/1400 50% 100% 

    

 دکتر محمدنصر اصفهانی دکتر سعید مجیدی نژاد اولویت بندی برنامه ها جهت ساخت محتوا 
1/2/1400 1/3/1400  100% 

    

5 
هماهنگی با مرکز آموزش مجازی دانشگاه جهت آموزش اساتید گروه و آشنایی با امکانات مرکز و  

 برنامه ریزی حضور اساتید جهت ساخت برنامه
 عزیزخانیرضا دکتر  دکتر سعید مجیدی نژاد

1/3/1400 1/4/1400  100% 

    

 دکتر محمد نصر اصفهانی عزیزخانیرضا دکتر  تهیه محتوا آموزش مجازی در مرکز آموزش مجازی و از طریق نرم افزارهای خودکاربر 6
1/4/1400 1/10/1400  100% 

    

 دکتر محمد نصر اصفهانی عزیزخانیرضا دکتر  بارگذاری تدریجی محتواهای تدوین شده در سامانه آموزش مجازی نوید 7
1/6/1400 1/12/1400  100% 

    

بررسی و ارزیابی سامانه نوید گروه طب اورژنس از نظر تعداد  برنامه های آموزش مجازی تهیه شده توسط  اعضا هیات  نحوه جمع آوری داده ها: /تعداد محتوای آموزش مجازی تهیه شدهشاخص تحقق هدف: 

 علمی گروه طب اورژانس



 طب اورژانس گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 کارآموزان گروه طب اورژانسجهت آموزش محتواهای آموزشی مورد  10تهیه :3ختصاصیهدف ا      ارتقای حیطه آموزشهدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

زمان 

 1400سال   99سال   پایان

 کارآموزان گروه طب اورژانسبررسی وضعیت موجود آموزش  1
  %100 31/4/99 1/4/99 دکتر محمد نصر اصفهانی مجیدی نژادسعید دکتر 

    

2 
تدوین لیست عناوین آموزشی مورد نیاز گروه برای کارآموزان با در نظر گرفتن 

 کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی

  %100 31/6/99 1/5/99 عزیزخانیرضا دکتر  مجیدی نژادسعید دکتر 

    

3 
اولویت بندی و تطبیق عناوین موجود  2انتخاب موضوعات استخراج شده از فعالیت بند 

 جهت تدوین برنامه آموزش مجازی و اولویت بندی برنامه ها جهت ساخت محتوا

  %100 30/8/99 1/7/99 دکتر محمد نصر اصفهانی عزیزخانیرضا دکتر 

    

4 
با حضور اساتید در مرکز آموزش مجازی دانشگاه و تهیه  ساخت برنامه های مجازی

 محتوا

 %50 %50 31/3/1400 1/9/99 عزیزخانیرضا دکتر  دکتر محسن فرقانی

    

 تعیین محتوا جهت آموزش مهارتی کارآموزان  5
  %100 31/6/99 1/4/99 دکتر محمد نصر اصفهانی دکتر محسن فرقانی

    

 %100 %50 1/12/1400 1/7/99 مجیدی نژادسعید دکتر  دکتر محسن فرقانی 5آموزش مهارتی کارآموزان با توجه به اولویت بندی بند تهیه فیلم جهت  6

 فیلم مهارتی در سامانه نوید برای کارآموزان طب اورژانس 6جلسه آموزشی و  10بارگزاری حداقل شاخص تحقق هدف: 

 جلسات و فیلم های بارگزاری شده برای کارآموزان طب اورژانس در سامانه نویدلیست عناوین نحوه جمع آوری داده ها:

  



 طب اورژانس گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 قابل ویرایش برای کارورزانبخش اورژانس  درسنامه الکترونیکتهیه :4ختصاصیهدف ا     ارتقای حیطه آموزشهدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

 زمان

سال   پایان 

99 

سال  

1400 

 مجیدی نژاد دکتر سعید دکتر علیرضا ابوطالبی بررسی وضعیت موجود محتواهای آموزشی برای کارورزان 1
1/4/99 31/4/99 100%  

    

 دکتر سعید مجیدی نژاد دکتر علیرضا ابوطالبی تهیه فهرست سرفصل های آموزشی مورد نیاز برای کارورزان در دوره طب اورژانس 2
1/5/99 31/6/99 100%  

    

 دکتر محمد نصر اصفهانی دکتر سعید مجیدی نژاد کارورزیاولویت بندی و انتخاب مطالب اموزشی با توجه به دوره های آموزشی  3
1/7/99 30/8/99 100%  

    

 دکتر محمد نصر اصفهانی دکتر سعید مجیدی نژاد تقسیم بندی موضوعات انتخاب شده بین اساتید گروه 4
1/9/99 31/1/1400 50% 50% 

    

 محمد نصر اصفهانیدکتر  دکتر علیرضا ابوطالبی تهیه مطالب آموزشی 5
1/1/99 31/6/99 100%  

    

 %80 %20 1/12/1400 1/7/99 دکتر سعید مجیدی نژاد دکتر علیرضا ابوطالبی جمع آوری و بررسی نظرات اساتید و کارورزان 6

 %50  30/12/1400 1/10/99 دکتر محمد نصر اصفهانی دکتر علیرضا ابوطالبی ویرایش محتواها 7

 ارائه درسنامه تهیه شدهشاخص تحقق هدف: 

 صورتجلسات و چک لیستنحوه جمع آوری داده ها:

  



 طب اورژانس گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 و کالس آموزشی مشترک با گروه های آموزشی جلسه 5برگزاری :5 ختصاصیهدف اارتقای حیطه آموزشهدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

زمان 

 1400سال   99سال   پایان

 تعیین اولویت های گروه برای برگزاری کالس های مشترک 1
 دکتر امید احمدی

 حیدریدکتر فرهاد 
 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/4/99 31/6/99 100%  

    

 هماهنگی با رؤسای بخش های آموزشی 2
 دکتر امید احمدی

 دکتر فرهاد حیدری
 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/5/99 30/7/99 100%  

    

 انتخاب کیس های مورد نظر دارای بار آموزشی با نظر اساتید و دستیاران 3
 احمدی دکتر امید

 دکتر فرهاد حیدری
 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/7/99 30/8/99 100%  

    

 دکتر محمد نصر اصفهانی دکتر مهرداد اسماعیلیان تشکیل جلسه با گروه آموزشی مرتبط 4
1/9/99 31/3/1400 50% 100% 

    

 دکتر محمد نصر اصفهانی دکتر مهرداد اسماعیلیان دریافت بازخورد  5
1/9/99 30/10/99 50% 80% 

    

 مشترک هجلس 5 گزاریربشاخص تحقق هدف: 

 صورتجلساتنحوه جمع آوری داده ها:

  



 طب اورژانس گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 برای شکایات شایع اورژانس (CPG)گایدالین عملیاتیپنج نگارش :1ختصاصیهدف ا      مدیریتارتقای حیطه هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

زمان 

 1400سال   99سال   پایان

 اصفهانیدکتر محمد نصر  دکتر فرهاد حیدری شکایت شایع اورژانس 5انتخاب  1
1/4/1399 1/6/1399 100%  

    

 دکتر محمد نصر اصفهانی دکتر فرهاد حیدری اطالع موارد فوق به معاونت آموزشی بیمارستان الزهرا)س( جهت تعیین اولویت مرکز 2
1/6/1399 1/7/1399 100%  

    

 دکتر فرهاد حیدری معاونت آموزشی ارسال دعوتنامه به گروههای بالینی درگیر در هریک از موارد فوق 3
1/7/1399 1/3/1400 50% 50% 

    

 دکتر محمد نصر اصفهانی دکتر فرهاد حیدری برگزاری جلسه با گروههای درگیر 4
1/7/1399 1/3/1400 50% 50% 

    

5 

1 
 نصر اصفهانی دکتر محمد دکتر فرهاد حیدری نگارش گایدالین یا چارت مدیریت بیماران با شکایات فوق

1/7/1399 1/3/1400 50% 50% 

    

 گایدالین 5آماده شدن شاخص تحقق هدف: 

 صورتجلسات و چک لیست هانحوه جمع آوری داده ها:

  



 گروه آموزشیطب اورژانس برنامه عملیاتی در 

 آموزشی در مرکز کاشانی پروتکل های مشترک درمانی وسه مورد تهیه :2 ختصاصیهدف ا    مدیریتارتقای حیطه هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

زمان 

 1400سال   99سال   پایان

1 
تدوین پروتکل مشترک گروه طب اورژانس و رادیولوژی جهت تسهیل فرایندهای 

 تشخیصی و درمانی 
 حامد خواجه باشیدکتر  دکتر امید احمدی

1/1/99 31/5/99 100%  

    

2 
توپدی جهت تسهیل فرایندهای رتدوین پروتکل مشترک گروه طب اورژانس و ا

 تشخیصی و درمانی 
 حامد خواجه باشیدکتر  دکتر امید احمدی

1/1/99 31/5/99 100%  

    

3 
تدوین پروتکل مشترک گروه طب اورژانس و نورولوژی جهت تسهیل فرایندهای 

 تشخیصی و درمانی 
 حامد خواجه باشیدکتر  دکتر امید احمدی

1/1/99 31/5/99 100%  

    

 حامد خواجه باشیدکتر  دکتر امید احمدی ( مشترک با گروه نورولوژی  Case Reportتشکیل جلسات معرفی موارد بیمار)  4
1/1/99 1/07/1400 50% 50% 

    

 ول اجراییئپروتکل توسط مرکز کاشانی و پایش آن توسط مسسه ابالغ شاخص تحقق هدف: 

 مستندات مربوط به سه پروتکل و جلسات هماهنگی مشترکنحوه جمع آوری داده ها:

  



 گروه آموزشیطب اورژانس برنامه عملیاتی در 

 درصد از سطح پایه 50 در حوزه پزشکی مبتنی بر شواهد به میزان) طب اورژانس( افزایش مهارت دانشجویان :3 ختصاصیهدف ا    مدیریتارتقای حیطه هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

 زمان پایان

سال  

99 

سال  

1400 

 بررسی مقدماتی سطح آگاهی دانشجویان پزشکی و نیازسنجی از وی 1
دکتر مهدی نصر اصفهانی/ 

 دکتر بابک معصومی
 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/4/99 31/6/99 50% 50% 

    

2 

طراحی و تدوین دوره های آموزشی فشرده و کاربردی از جمله کالسهای حضوری، 

 مجازی، شبکه های اجتماعی

 تهیه محتوای آموزشی مانند متن سخنرانی، پاورپوینت، فیلم، پادکست() 

دکتر مهدی نصر اصفهانی/ 

 دکتر بابک معصومی
 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/5/99 30/10/99 40% 60% 

    

3 
کالس های آموزشی جهت اساتید به منظور آموزش و بهبود نگرش نسبت به آموزش 

 پزشکی مبتنی بر شواهد

دکتر مهدی نصر اصفهانی/ 

 یدکتر بابک معصوم
 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/7/99 30/12/99 100%  

    

 دانشجویان رشته پزشکی به صورت هر دو هفته یکبارراه اندازی ژورنال کالب برای  4
دکتر مهدی نصر اصفهانی/ 

 یدکتر بابک معصوم
 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/9/99 30/12/1400 30% 70% 

    

5 
تشکیل کارگروههای آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد و مرور مطالعات در حیطه خاص 

 توسط دانشجویان با نظارت اساتید
 یدکتر بابک معصوم آذردخت رحیمی نیکدکتر 

1/6/99 30/6/1400 50% 50% 

    

 دکتر مهدی نصر اصفهانی علیرضا ابوطالبیدکتر  (جلسه8) ماه یکبار3برگزاری دوره های پزشکی مبتنی بر شواهد هر 6
1/10/99 30/12/1400 10% 90% 

    

 شواهدبرگزاری آزمون پایان دوره پزشکی مبتنی بر  7
دکتر مهدی نصر اصفهانی/ 

 یدکتر بابک معصوم
 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/10/99 30/12/1400 10% 90% 

    

 %50ارتقا مهارت دانشجویان به میزان حداقل شاخص تحقق هدف: 

 مربوط به آزمون پیش از دوره و پس از دوره اتمستندنحوه جمع آوری داده ها:



 طب اورژانس گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 %30به میزان  دانشجویان بر ”علمی تأهیء اعضا پژوهشی نقش "وارتقاء توسعه:1 ختصاصیهدف ا       پژوهشارتقای حیطه هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

 زمان پایان

سال  

99 

سال  

1400 

1 
% دانشجویان ورودی( جهت آموزش  10جذب و آموزش دانشجویان در گروه )حداقل 

 مهارتهای پژوهشی

دکتر بابک معصومی/ 

 دکترمهدینصراصفهانی
 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/2/99 30/7/99 70 % 30 % 

    

2 
جذب شده جهت اجرای فعالیت  % دانشجویان 50حداقل افزایی دانش و توانمندسازی

 پژوهشی و دیدگاه چالشی به موضوعات

 کیهان گلشنیدکتر 

 دکترمهدینصراصفهانی
 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/8/99 30/10/99 50 % 100 % 

    

3 
 بین رشته ای  کاربردی ترجیحاًتدوین اولویت های پژوهشی 

 % ظرفیت( 50)تا 

دکتر بابک معصومی/ 

 دکترمهدینصراصفهانی
 کیهان گلشنیدکتر 

1/2/99 30/9/99 30 % 70 % 

    

 طرح/پایان نامه پژوهشی 100حمایت از دانشجویان جهت اجرای صفر تا  4
دکتر بابک معصومی/ 

 دکترمهدینصراصفهانی
 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/7/99 30/12/1400 30 % 70 % 

    

5 
% مجالت( جهت اجرای پژوهش بر پایه  20استفاده از ظرفیت مجالت معتبر و رایزنی با انها )

 های واقعیداده

دکتر بابک معصومی/ 

 /دکترمهدینصراصفهانی

 دکتر کیهان گلشنی

 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/10/99 1/12/1400 20 % 80 % 

    

 پژوهشی با گروه به تعدادکل دانشجویان تحت آموزش گروه نسبت تعداد دانشجویان دارای طرح/پایان نامهشاخص تحقق هدف: 

 های انجام شده برای دانشجویانثبت فعالیت مستندات مربوط بهنحوه جمع آوری داده ها:

  



 طب اورژانس گروه آموزشی برنامه عملیاتی در 

 % 10افزایش طرح های کاربردی )منجر به تولید محصول/ خدمت( به میزان  :2ختصاصیهدف اپژوهشارتقای حیطه هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  پیشرفت فعالیت

 شروع

 زمان پایان

سال  

99 

سال  

1400 

1 

 /محصول تولید به منجر هاینامه پایان تدوین دستورالعمل چگونگی حمایت از طرحهاو

 خدمت

 

دکتر مهدی نصر اصفهانی/ 

 /دکتر بابک معصومی

 دکتر کیهان گلشنی

 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/4/99 30/11/99 30 % 70 % 

  
  

2 
طرحها و پایان نامه های منجر به تولید  100اجرای صفر تا حمایت از دانشجویان جهت 

 خدمت /محصول

دکتر مهدی نصر اصفهانی/ 

 /دکتر بابک معصومی

 دکتر کیهان گلشنی

 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/7/99 30/12/1400 30 % 70 % 

  
  

 %( از بخش های غیردانشگاهی 20جذب منابع )حداقل  3

دکتر مهدی نصر اصفهانی/ 

 /دکتر بابک معصومی

 دکتر کیهان گلشنی

 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/7/99 30/12/1400 30 % 70 % 

  
  

4 
 

 % سازمانهای همکار( 10با سایر سازمان ها )حداقل  همکاری

دکتر مهدی نصر اصفهانی/ 

 /دکتر بابک معصومی

 دکتر کیهان گلشنی

 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/1/1400 30/12/1400 30 % 70 % 

  
  

 خدمت به تعداد کل طرح ها و پایان نامه های مصوب گروه /تولید محصول به منجر های نامه پایان و نسبت تعداد طرحهاشاخص تحقق هدف: 

 ها و پایان نامه های مصوب گروه ثبت کلیه طرحمستندات  نحوه جمع آوری داده ها:



 گروه آموزشیطب اورژانس برنامه عملیاتی در 

 %10به میزان  ای رشته بین برمشارکتهای مبتنی تحقیقات نتایج تقویت و توسعه:3ختصاصیهدف ا      پژوهشارتقای حیطه هدف کلی: 

 ردیف
 فهرست فعالیت ها

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

پیش بینی میزان  زمان اجرای فعالیت  مسوول پایش مسئول اجرا

زمان  فعالیتپیشرفت 

 شروع

 زمان پایان

سال  

99 

سال  

1400 

 تعیین وضعیت موجود و اولویت های گروه برای مشارکت با سایر رشته ها 1
دکتر بابک معصومی/ 

 /دکترمهدی نصراصفهانی
 دکتر کیهان گلشنی

1/4/99 31/6/99 100%  

    

 رشته ها تعیین اولویت های گروه برای مشارکت با سایر 2
دکتر بابک معصومی/ 

 /دکترمهدی نصراصفهانی
 دکتر کیهان گلشنی

1/4/99 31/6/99 100%  

    

3 

های پژوهشی مشترک نشست مشترک با اساتید گروههای مرتبط جهت تدوین اولویت

 % گروههای آموزشی( 40)حداقل 

 

دکتر بابک معصومی/ 

 /دکترمهدی نصراصفهانی

 دکتر کیهان گلشنی

 محمد نصر اصفهانی دکتر

1/8/99 30/11/99 100%  

    

 تهیه دستورالعمل و تفاهم نامه جهت اجرای فعالیت های پژوهشی مشترک بین رشته ای 4
دکتر بابک معصومی/ 

 /دکترمهدی نصراصفهانی
 دکتر کیهان گلشنی

1/11/99 31/3/1400 50% 50% 

    

5 
 % هزینه ها از هر رشته( از  50تعیین تکلیف حمایت های مالی )حداقل 

 طرح های بین رشته ای

دکتر بابک معصومی/ 

 /دکترمهدی نصراصفهانی

 دکتر کیهان گلشنی

 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/4/1400 1/11/1400  100% 

    

 تعیین تکلیف نحوه جمع آوری داده جهت طرح های بین رشته ای 6

دکتر بابک معصومی/ 

 /دکترمهدی نصراصفهانی

 دکتر کیهان گلشنی

 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/7/1400 1/11/1400  100% 

  
  

 جمع آوری داده ها  7

دکتر بابک معصومی/ 

 /دکترمهدی نصراصفهانی

 دکتر کیهان گلشنی

 دکتر محمد نصر اصفهانی

1/11/1400 30/12/1400  100% 

    

 ثبت کلیه طرح ها و پایان نامه های مصوب گروهمستندات نحوه جمع آوری داده ها:   درصدی طرح های مشترک 10افزایش شاخص تحقق هدف: 


